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Tiivistelmä  

Suolan käytön vähentäminen -tutkimukse!latuotetaan tietoaväestön asenteis-
ta Kuopion läänissä toteutettavaa rajoitetun suolan käytön kokeilua kohtaan. 
Tutkimusalueina ovat liikenneturvallisuuteen  ja ajotapahtumaan  liittyvät asen-
teet, kysymykset suolan käytöstä tienhoidollisena  ja ympäristöllisenä  kysy-
myksenä sekä tiestön kunto yleisenä kysymyksenä. 

Tutkimus suoritetaan kolmivaiheisena väestökyselynä Kuopion  ja  Keski-Suo-
men lääneissä. Ensimmäinen kysely lähetettiin  1 500:lle  henkilölle molemmista 
lääneistä. Ensimmäisessä vaiheessa (syksy  -92) on  selvitetty väestön asentei-
ta ennen  em.  kokeilun suorittamista, toisessa vaiheessa (kevät  -93)  mitattiin - 
samoilla mittareilla  ja  samoilta henkilöiltä - väestön asenteita kokeilun jälkeen. 

 Kolmas  kysely tullaan tekemään keväällä  1994.  Tässä raportissa tarkastellaan 
yleisluontoisesti ensimmäisen  ja  toisen vaiheen tuloksia. 

Tutkimuksen pohjatietona olevassa syksyn  -92  kyselyssä tuli esiin, että 
tiikenneturvallisuutta pidetään erittäin tärkeänä asiana. Vastaajien mielestä 
talvisia olosuhteita ei kuitenkaan tarvitse muuttaa kesäisiksi: talvella saa olla 
liu  kasta ja  ensisijaisena toimena liikenneturvallisuuden parantamisessa näh-
tiin vaikuttaminen kuijettajien asenteisiin (ajotapoihin). Vaikka suolausta ylei-
senä olosuhteiden muuttajana vastustettiin, niin sitä toivottiin käytettävän 
kohdistettuna pahimpien  tai yllättävimpien liukkauksien  torjuntaan. Näitä olivat 
syksyinen ensiliukkaus sekä ruuhka-ajat. 

Ensimmäinen vähäsuolainen talvi  (92/93)  otettiin Kuopion läänissä vastaan 
myönteisesti. Kokeilutalvi oli lisännyt Kuopion läänin väestön keskuudessa 
suolausta vastustavien osuutta. Keski-Suomessa, eli vertailuläänissä, tilanne 
oli säilynyt suunnilleen ennallaan. Kuopion läänissä vedottiin myös edellistä 
syksyä javertailulääniä harvemmin suolan käytön liikenneturvallisuuttalisäävään 
vaikutukseen. Suolan käyttöä vastustettiin useimmin  sen  aiheuttamien ympä-
ristöhaittojen vuoksi. Raskaan liikenteen edustajat suhtautuivat - ehkä odote-
tusti - henkilöautoilijoita suopeammin suolan käyttöön.  He  vetosivat edelleen 
lisääntyvään liikenneturvallisuuteen suolari käytön seurauksena. 
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Abstract 

With the research survey "Reduction in use of road salt" information is produced 
on the attitudes of teh population toward the experiment on the limited use of 
road salt to be relized in the Province of  Kuopio.  As survey areas are the 
attitudes connected with the traffic safety and the driving situation, the question 
of the use of road salt as a road maintenance and an environmental question 
as well as the condition of the road network as a  generat  question. 

The survey is performed as a three-phase population questioning in the 
Provinces of  Kuopio  and Middle Finland. The first questioning was sent to 1500 
persons in both of the provinces. At the first stage (autumn 1 992) the attitudes 
of the population were clarified before the abovementioned experiment, at the 
second stage (spring 1993) was measured - with the same meters and of the 
same persons - the attitudes of the population after the experiment. The third 
questioning will be realized in the spring of 1994. ln this report the results of the 
first and second phase are examined in a general way. 

As a basic information of the survey in the questioning of the autumn 1992 was 
found out that the traffic safety is considered to be a matter of utmost 
importance. According to the opinions of the persons giving the replies the 
conditions of the winter must, however, not br changed in to those prevailing 
in the summertime: in the winter it may be slippery and the primary measure in 
improving the traffic safety was the influencing on the attitudes of the drives 
(ways of driving). Although the use of road  satt  was as a factor changing the 
conditions opposed against, but its use was again hoped for directed on the 
prevention of the worst and most surprisingly slippery spots on the road. These 
dangers were the first slippery roads of the autumn and the rush hours. 

The first winter of small amount of road salt (92/93) was positively welcomed 
in the Province of  Kuopio.  The experimental winter had increased among the 
population of the Province of  Kuopio  the share of people opposing against the 
use of road salt. ln the Province of Middle Finland, or in the province of 
comparison, the situation had remained almost unchanged. ln the Province of 

 Kuopio  was also referred to the increasing effect of the use of road salt on the 
traffic safety more scarcely than in the previous autumn or among the 
xomparison votes. The use of road salt was most often opposed against due 
to the environmental inconveniences it caused. The representatives of the 
heavy traffic took a more positive attitude - this could pehaps be expected - 
toward the use of road salt than the drives of the private cars. They motivated 
this still with the increased traffic safety as a consequence of the use of road 
salt. 



Esipuhe 

Tässä  väliraportissa  julkaistaan Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien  väestöjen 
 asenteita liikenneturvallisuutta  ja  talvikauden  1992  -  1993  suolan käytön 

vähentämistä kohtaan. Tutkimus liittyy laajempaan Talvi  ja  tieliikenne  -projek-
tiin. Kuopion yliopiston  sosiaalitieteiden  laitoksen tutkijat, professorit  Pauli 

 Niemelä  ja  Juhani  Laurinkari  ovat vastanneet tutkimuksen toteuttamisesta  ja 
 ohjauksesta. Tämän raportin analyysiä  ja  perustekstiä  ovat tuottaneet tutkijat 

Sakari Kainulainen (luku  2),  Risto Tuunanen (luku  1)  ja  Pauli  Niemelä (luku  3 
 ja  lute 3).  

Kuopion  tiepiiri  ja  VTT  ovat olleet mukana laatimassa  kyselylomaketta,  johon 
voi olla tyytyväinen. Kokeilu jatkuu vielä talvikaudella  93/94,  jonka jälkeen 
suoritetaan  uusintakysely.  Koko  tutkimuksen loppuraportti valmistuu kesällä 

 1994.  Väliraportissa pitäydytään  esittämään tulokset  vain  yleisellä tasolla. 
Tarkempi analyysi suoritetaan vasta viimeisen  uusintakyselyn  jälkeen.  

Tielaitoksen yhteyshenkilöinä  ovat olleet Kuopion  tiepiiristä tiejohtaja  Pekka 
Taskinen,  Dl Matti  Tuiremo  ja  ins.  Eeva-Liisa  Ryynäneri  sekä projektipäällikkö 

 Anne  Leppänen  Tielaitoksen  liikenteen  palvelukeskuksesta  Helsingistä. 

Helsingissä lokakuussa  1993  

Liikenteen palvelukeskus 

Talvi  ja  tieliikenne  -projekti  

Anne  Leppänen  

Projektipääll ikkö 
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1  LÄHTÖTILANNE  ENNEN KOKEILUA (syksy  1992)  

Syksyllä  1992 toteutetulla kyselytutkimuksella  koottiin tietoja väestön asen-
teista liikenneturvallisuutta  ja  teiden suolausta kohtaan Kuopion  ja  Keski- 
Suomen lääneissä. Otoksen  koko  oli molemmissa lääneissä  1000  kappaletta, 
eikä lomakkeiden palautusmäärissä ollut merkittäviä alueellisia eroja. Kyse-
lyyn vastasi  1537  henkilöä, eli vastausprosentiksi saatiin  77 %.  

Aineisto kerättiin ennen Kuopion läänissä talvella  1992-93  alkanutta rajoitetun 
suolan käytön kokeilua (ns. suolaamattomuuskokeilua), joten sitä voidaan 
hyödyntää pohjainformaationa tutkittaessa kokeilun vaikutuksia väestön asen-
teisiin. Seuraavassa pyritään tilastollisin menetelmin selvittämään läänien 
keskinäinen vertailukelpoisuus eli aineiston soveltuvuus tutkimuksen lähtö-
kohdaksi. Hyvä vertailtavuus tämän aineiston kohdalla merkitsee samalla 
hyviä mandollisuuksia käyttääsuolauksen suhteen muuttumattomanasäilyvää 
Keski-Suomen lääniä kontrollialueena vähän suolaa käyttävälle Kuopion 
läänille. 

Tilastollinen analyysi tehtiin ristiintaulukoimalla kaikki kyselylomakkeesta  (lute 
1)  saadut vastaukset  ko.  läänien kanssa. Vastausten luokittelussa otettiin 
huomioon Pearsonin riippumattomuustestin vaatimukset  ja  saatujen testisuu-
reen arvojen perusteella pääteltiin muuttujien tilastollinen riippuvuus. Vastaus-
ten prosenttijakaumat on  esitetty lääneittäin liitteessä  1.  Liikenneturvallisuutta 

 ja  suolankäyttöä  koskevat rakenneulottuvuudet muodostettiin faktorianalyysin 
avulla (ks.  lute 3). 

11  Vertailu Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien välillä 

Pääsääntöisesti Kuopion  ja  Keski-Suomen lääneistä saadut vastaukset ovat 
hyvin samankaltaisia.  Vain 16  kysymyksen  tai  väittämän kohdalla vastaukset 
poikkeavat tilastollisesti toisistaan vastaajien kotiläänin perusteella. Näistä 
kandessatoista tapauksessa  on  kysymys tilastollisesti  vain  melkein merkitse-
västä vaihtelusta, yhdessä merkitsevästä  ja  kolmessa erittäin merkitsevästä 
vaihtelusta. 

Ero läänien välillä  on  tilastollisesti erittäin merkitsevä  (p<.001)  kysymysten 
'Tiestön kunto läänissä talvella  on  yleensä pääteillä' (kys.  30)  ja  'Talvella tien 
kunnossapidossa ilmenee eniten puutteita  lumen aurauksessa' (32/1)  ja 

 'Talvella tien kunnossapidossa ilmenee eniten puutteita näkyvyyttä haittaavien 
lumivallien poistamisessa'  (30/4)  osalta. 

Erot läänien välillä ovat merkitseviä  (p<.01)  kysymyksen  'En  kannata suolausta, 
koska suola houkuttelee eläimiä tielle'  (1 7/6)  osalta sekä melkein merkitseviä 

 (p<.05)  väittämien 'Tiestöä hoidettaessa ympäristövaikutukset ovat toissijai-
sia'  (3),  'Talvella saa olla liukasta'  (5),  'Suolan käyttö vähentää liikenneturval-
lisuutta, koska  se  antaa ajajalle väärän turvallisuuden tunteen'  (11)  ja 

 'Tienkäyttäjät  ottavat enemmän vastuuta ajostaan,  jos  tiestöä ei keinotekoi-
sesti pyritä muuttamaan suolalla kesäkelinomaiseksi'  (12)  sekä kysymysten 
'Kannatan suolausta, koska  raskas  liikenne sujuu turvallisemmin'  (16/7),  'Miten 
suurina pidätte suolankäytön aiheuttamiaympäristöhaittoja ympäristön likaan-
tumisen kannalta'  (20),  'Suolaa tulisi käyttää syksyn ensiliukkaissa, tiehen 
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tarttuneen epätasaisen lumikerroksen poistamiseksi, kevätliukkaissa  ja  "en 
 osaa sanoa"  (24/2 /4 /5 /6),  'Suolaa olisi käytettävä tavallisilla teillä'  (25/2)  ja 

 'Suolaa tulisi käyttää Ilta-  ja yöliikennettä  varten'  (27/4)  osalta. Seuraavassa 
tarkastellaan  em.  muuttujien vaihtelua läänien välillä. 

Eniten mielipiteet vaihtelivat läänitasolla suhtautumisessa teiden kunnos-
sapitoon. Kuopion läänissä pidettiin pääteiden talvista kuntoa selvästi parem-
pana kuin Keski-Suomen läänissä, mutta sivuteiden osalta vastaavaa eroa ei 
havaittu. Keski-Suomen läänin vastaajat olivat erityisen tyytymättömiä  lumen 
auraukseen,  kun taas Kuopion läänissä puutteellisuutta koettiin näkyvyyttä 
haittaavien lumivallien poistossa (Taulukko  1).  

Taulukko  1.  Tiestön kunto  ja  kunnossapito-on ge/mat  syksyllä  -92 lääneittäin tarka  stel- 
tuna.  Tilastollinen merkitsevyys laskettu Khiin neliötestillä. 

Kysymys  
tvastaukset  

Tiestön kunto tässä läänissä menneenä talvena oli yleensä 
pääteillä (kys  30)  

Huono  
En  osaa sanoa 
Hyvä 
Yhteensä 

Talvella tien kunnossapidossa ilmeni eniten puutteita (kys  32) 
Tien höyläyksessä  tasaiseksi  
Lumen aurauksessa  
Näkyvyyttä haittaavien lumivallien poistamisessa 
Liukkauden ehkäisemisessä 

)  Vastaaja  on  voinut valita useita vastausvaihtoehtoja 
 N 735 

p<.001  Erittäin merkitsevä'  
p<.01  Merkitsevä' 
p<.O5  'Melkein merkitsevä' 
n.s.  Ei tilastollisesti merkitsevä'  

	

Kuopion 	Keski- 	p<  
lääni Suomen 

lääni  

	

(%) 	(%)  

7 10 
18 25 
75 65 

100 100 .000 

60 61 n.s.  
33 42 .000 
41 31 .001 
14 16 n.s.  

741 	1476  

Kysymyksiin suolan käytöstä saatiin pääsääntöisesti samankaltaiset vastauk-
set molemmissa lääneissä. Hyväksyntä suolan käyttöön liukkauden estämi-
seksi  ja sen  välttämättömyys ei vaihtele vastaajien kotipaikkojen mukaan. 
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Taulukko  2. Liikenneolosuhteita  koskevien väittämien vertailu syksyllä  -92  Kuopion  ja 
 Keski-Suomen läänien välillä. Taulukoituna  vain  toisistaan eroavat tulokset. Tilastolli-

nen merkitsevyys laskettu Khiin neliötestillä. 

Kysymys 
/vastaukset 

Kuopion 
lääni 

(%) 

Keski-  
Suomen 

lääni  
(%) 

p<  

Tienkäyttäjät  ottavat enemmän vastuuta ajostaan,  
jos  tiestöä ei keinotekoisesti pyritä muuttamaan 
suolalla kesäkelinomaiseksi (kys  12)  

Täysin eri mieltä  5 2  
Jokseenkin eri mieltä  7 10  
Enosaasanoa  10 13  
Jokseenkin samaa mieltä  37 35  
Täysin samaa mieltä  41 40  
Yhteensä  100 100 .05  

Talvella saa olla liukasta (kys  5)  
Täysin eri mieltä  19 14  
Jokseenkin eri mieltä  19 19 
En  osaa sanoa  9 9  
Jokseenkin samaa mieltä  36 37  
Täysin samaa mieltä  17 21  
Yhteensä  100 100 .05  

Tiestöä hoidettaessa ympäristövaikutukset ovat toissijaisia (kys  3)  
Täysin eri mieltä  40 41  
Jokseenkin eri mieltä  35 38  
Enosaasanoa  10 11  
Jokseenkin samaa mieltä  10 7  
Täysin samaa mieltä  5 3  
Yhteensä  100 100 .05  

Suolan käyttö vähentää liikonneturvallisuutta, koska  se  antaa 
ajajalle  väärän turvallisuuden tunteen (kys  11)  

Täysin eri mieltä  8 6  
Jokseenkin eri mieltä  15 21  
Enosaasanoa  14 12  
Jokseenkin samaa mieltä  39 39  
Täysin samaa mieltä  24 23  
Yhteensä  100 100 .05 

N= 752 758 1510  

Suhtautumisessa suolan käytön liikenneturvallisuusvaikutuksiin havaittiin ti-
lastollista eroavuutta läänien välillä (kys.  11).  Kuopion läänissä asuvat koros-
tivat hiukan useammin suolauksen turvallisuutta vähentävää vaikutusta kuin 
Keski-Suomen läänissä asuvat. Edellisetluottivat myös enemmän tienkäyttäji-
en vastuullisuuteen,jos liikenneolosuhteitaei pyritäkään muuttamaan kesäisiksi 
(kys.  12).  (Taulukko  2.)  

Muihin kysymyksiin  ja väittämiin  saatujen vastausten osalta ei läänien välistä 
järjestelmällistä vaihtelua joko havaittu ollenkaan  tai se  oli  vain  melkein 
merkitsevä.ä, joten vastauksista tehtävissä johtopäätöksissä  on  otettava  sat- 
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tuman  suuri osuus huomioon. Tämän aineiston perusteella kuitenkin näyttää 
muun muassa siltä, että tiestöä hoidettaessa ovat ympäristövaikutukset Kuo-
pion läänissä asuville hieman toissijaisempia kuin Keski-Suomen asukkaille 
(kys.  3).  Keski-Suomen väestö puolestaan hyväksyy  talvisen  liukkauden 
paremmin kuin Kuopion läänissä asuvat (kys.  5).  (Taulukko  2.)  

Kysymyksiin miksi suolausta kannatetaan  tai  ei kannateta saatiin lähes yhtenevät 
vastaukset. Ainoa merkitsevä ero oli suhtautumisessa suolan eläimiä tielle 
houkuttelevaan vaikutukseen ,joka Kuopion läänissä koettiin selvästi ongelmalli-
sempana kuin Keski-Suomen läänissä (kys.  1 7).  

Taulukko  3.  Suolan käytön perustelut  ja  arvioidut haitat ympäristölle syksyllä  -92 
lääneittäin  tarkasteltuna. Perustelut esitetty suuruusjärjestyksessä. Tilastollinen  
merkitsevyys laskettu Khiin neliötestillä. 

Perustelut Kuopion Keski-  p<  
lääni Suomen 

lääni  
(%) (%)  

Millä  perusteilla kannatatte suolausta? (kys  16)* 
Suolaus  lisää ajoturvallisuutta  43 44 n.s.  
Raskas  liikenne sujuu turvallisemmin  35 41 .05 
En  millään perusteella  31 29 n.s.  
Ajo-olosuhteet voidaan pitää hyvinä talvellakin  26 24 n.s.  

Millä  perusteilla ette kannata suolausta? (kys  1 7)*  
Auton pellit  ja  alusta ruostuvat  72 72 	n.s. 
Suolaus  aiheuttaa ympäristöhaittoja  69 73 	n.s. 
Suolasohjossa  on  epämiellyttävä ajaa  55 55 	n.s.  
Suola houkuttelee eläimiä tielle  50 41 	.001 
Auto  likaantuu  47 42 	ns.  
Ei osata varautua yllättävään liukkauteen  40 42 	n.s.  

Miten suurina pidätte suolankäytön aiheuttamia ympäristöhaittoja 
ympäristön likaantumisen kannalta? (kys  20)  

Ei lainkaan  tai  hyvin vähäisinä  9 7  
Jonkinlaisina  30 28 
Enosaasanoa/vaikeasanoa  13 16  
Melko suunna  32 36  
Erittäin suurina  16 13  
Yhteensä  100 100 	05 

*)  Vastaaja  on  voinut valita useita vastausvaihtoehtoja  
N 748 754 	1502  

Kysyttäessä perusteita suolauksen kannatukselle, poikkesivat vastaukset 
tutkimusläänien välillä tilastollisesti  vain  raskaan liikenteen sujumisen osalta 
(kysymys nro  16).  Myös suolankäytön aiheuttamista ympäristöhaitoista oltiin 
hyvin pitkälle samaa mieltä. Suhtautumisessa suolan ympäristöä likaavaan 
vaikutukseen  on  kuitenkin nähtävissä, ettei Kuopion läänissä pidetä  sen 

 haittoja aivan niin suurina kuin Keski-Suomessa, mutta ero tässäkin suhteessa 
 on  hyvin vähäinen (kys.  20).  (Taulukko  3.) 
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Suolan käyttää toivoivat Kuopion läänissä asuvat useammin syksy-  ja 
kevätliukkauksissa,  kun taas Keski-Suomessa asuvat halusivatsitä useammin 
ns. potanteen poistamiseksi. Suolan kokonaan käyttämättä jättämiseen suh-
tautumisessa ei eroja havaittu. Keski-Suomessa asuvat halusivat suolaa 
Kuopion läänissä asuvia useammin tavallisille maanteilie sekä ilta -ja yäliikennettä 

 varten (kys.  25  ja  27),  mutta kokonaisuutena ottaen suhtautuminen suolan 
käyttöön  on  molemmissa lääneissä hyvin samankaltaista. (Taulukko  4.)  

Taulukko  4.  Toivomukset suolauksesta tietyypeittäin, vuorokauden ajoittain  ja 
olosuhteittain  syksyllä  -92  lääneittäin  tarkasteltuna. Tulokset esitetty suuruusjär-
jestyksessä. Tilastollinen merkitsevyys laskettu Khiin neliötestilä. 

Kysymys 
/vastaukset  

Kuopion 
Ia -ii  

(%) 

Keski-  
Suomen  

äni 
(%)  

p<  

Missä olosuhteissa tulisi mielestänne käyttää suolaa? (kys  24)*  
Syksyn ensiliukkaissa  68 63 .05 
Kevätliukkaissa  39 33 .05  
Epätasaisen lumikerroksen poistamiseksi  20 24 .05  

Millaisilla teillä suolaa olisi mielestänno käytettävä? (kys  25) 
Valtateillä (esim. nelostie  ja vUtostie)  49 53 n.s. 
Moottoriteillä  42 38 n.s.  
Ei millään teillä  25 25 n.s.  
Kaupunkien kaduilla  ja  taajamissa  22 25 n.s.  

Minä vuorokauden aikoina suolaa tulisi mielestänne käyttää? 
(kys  27)*  

Aamu-  ja iltapäiväruuhkaliikennettä  varten  52 51 n.s.  
Ei milloinkaan  26 27 n.s.  
ilta-  ja yöliikennettä  varten  22 27 .05 

)  Vastaaja  on  voinut valita useita vastausvaihtoehtoja  
N=758 757 1515  

Yhteenveto: Voidaan todeta, että kerätyn aineiston  so veltuvuus ns. suolaamat-
tomuuskokellun  asennemuutoksia tarkastele  van  tutkimuksen pohjaksi  on 

 hyvä,  sillä  tilastollinen eroavuus läänien välillä  jää  hyvin pieneksi. Lähtökohtien 
ollessa samankaltaiset,  on  asenteiden vertailu suolauksen suhteen muut-
tumattomana säilyvän Keski-Suomen läänin  ja suolaama ttomuuskokeiluun 

 osallistuvan Kuopion läänin välillä mandollista. 
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1.2  Vastausten erot miesten  ja  naisten välillä 

Kyselyyn vastanneista oli miehiä  54 %  ja  naisia  46 %.  Seuraavassa tarkastel-
laan, onko vastauksissa nähtävissä eroja miesten  ja  naisten välillä. Toisin 
sanoen poikkeavatko miesten  ja  naisten asenteet  ja  mielipiteet liikennetur-
vallisuutta  ja  teiden suolausta kohtaan toisistaan. Tilastollinen analyysi suori-
tettiin samoin kuin läänien välisessä vertailussa. Miesten  ja  naisten ajomäärien 
eroista johtuen päätuloksia tarkasteltiin myös suhteutettuna vastaajan ajoko-
kemukseen. 

Liikenneturvallisuuteen  ja suolaukseen  liittyviin väittämiin saadut vastaukset 
poikkeavat sukupuolten välillä selvästi toisistaan. Yli puolet naisista  on  sitä 
mieltä, että liikenneolosuhteet  on  pyrittävä saamaan turvallisiksi kaikin mah-
dollisin keinoin (täysin samaa mieltä  em.  väittämän kanssa), kun miehistä 
vastaava osuus  on vain  runsas kolmannes. Kun kustannustekijä otetaan  em. 

 tarkasteluun mukaan, ero pienenee, mutta säilyy kuitenkin merkitsevänä. 
Ajokokemuksella ei ole suurta vaikutusta  em.  tuloksiin. 

Miehet painottavat selvästi naisia enemmän ajajan osuutta liikennetur-
vallisuuteen  ja  uskovat kuljettajien asenteiden  ja  ajotapojen kehittämisellä 
saataviin parannuksiin. Peräti neljä viidesosaa miehistä uskoo tienkäyttäjien 
ottavan enemmän vastuuta ajostaan,  jos  olosuhteita ei keinotekoisesti pyritä 
muuttamaan suolalla kesäkelinomaiseksi (täysin samaa  tai  jokseenkin samaa 
mieltä  ko.  väittämän kanssa). Naisista vastaavaan uskoo  alle  kolme neljäs-
osaa. Ajokokemuksella ei ole muuten yhteyttä  em.  asenteeseen, mutta vähän 
ajavat miehet erottuvat väitettä selvästi vähiten kannattavaksi. Miehet näyttä-
vät hyväksyvän  talvisen  liukkauden naisia paremmin  ja  samalla  sen  ettei 
tiestöä suolata. Miesten luottamus suolan käytön etuihin  on  pienempi  ja  yli 
puolet katsoo, että  se  vähentää liikenneturvallisuutta likaamalla lamput  ja  lasit 
estäen näin näkyvyyttä. 

Valtaosa vastaajista katsoo suolan käytön vähentävän liikenneturvallisuutta 
myös antamalla väärän turvallisuuden tunteen. Miehistä kaksi kolmasosaa  ja 
naisistakin  runsaasti yli puolet  on  väittämän kanssa ainakin jokseenkin  tai 

 täysin tätä mieltä. Tilastollisesti sukupuolten ero  on  kuitenkin tämän väittämän 
osalta  vain  melkein merkitsevä. Ajokokemuksen lisääntyminen lisää naisten 
keskuudessa myönteistä suhtautumista tähän väittämään. Miesten keskuu-
dessa ei tällaista yhteyttä ole nähtävissä.  Sen  sijaan suhtautumisessa 
talvinopeusrajoitusten tiukentamiseen suolan käytön vaihtoehtona havaitaan 
miesten  ja  naisten välillä erittäin suuri ero. Naisista  vain 21 % on  eri mieltä 
tämän väittämän kanssa, kun miehistä vastaava osuus  on 36 %. Ajokoke-
muksen  lisääntyminen vahvistaa  ko.  kantaa sekä miesten että naisten keskuu-
dessa, kuitenkin naisilla selvästi miehiä enemmän. Ero sukupuolten välillä 
selittyy siis ennen kaikkea naisten vähäisemmällä ajokokemuksella. 

Aineiston perusteella näyttää lievästi siltä, että naiset pyrkivät lisäämään 
liikenneturvallisuutta ennen kaikkea olosuhteita parantamalla.  He  eivät pidä 

 talven liukkaudestaja  ovat miehiä valmiimpia hyväksymään suolan käytön  sen 
 torjumiseksi.  He  uskovat myös suolauksen lisäävän turvallisuutta selvästi 

enemmän kuin miehet (tosin ajokokemuksen lisääntyessätämäero tasaantuu), 
jotka näyttävät hyväksyvän huonommat keliolosuhteet  ja  luottavan ennen 
muuta kuljettajiin  ja  heidän kehityskykyynsä. 

Suolauksen  vastustuksen perusteita kysyttäessä nähdään, että miehet ovat 
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selvästi huolestuneempiasen vaikutuksista auton jateiden kuntoon jatoisaalta 
 he  pitävät suolasohjossa ajamista naisia useammin epämiellyttävänä. Suolan 

vastustuksen ero teiden kuntoon vedoten tasoittuu kuitenkin miesten  ja  naisten 
välillä ajokokemuksen lisääntyessä. 

Kysyttäessä suolan käyttöä eri tilanteissa, näkyy vastauksissa hyvin johdon-
mukaisesti miesten suolausta vastustavampi  kanta.  Tilastollisesti merkitsevässä 
määrin useammin miehet eivät hyväksy suolan käyttöä olipa sitten kyse 
millaisista olosuhteista, teistä, viikonpäivistä  tai vuorokaudenajoista  tahansa. 
Poikkeuksena ovat syksyn ensiliukkaudet, jolloin miehet  ja  naiset toivovat 
lähes yhtä usein käytettävän suolaa. 

Vastaajien mielipide nasta-  ja kitkarenkaista  on  varsin  selkeä. Peräti yhdeksän 
kymmenestä pitää nastoitettuja talvirenkaita ehdottoman  tai  melko tärkeinä. 
Erityisesti naisten mielestä ne ovat ehdottoman tärkeät (ajokokemuskin huo-
mioiden)  ja  he  myös hankkisivat sellaiset miehiä useammin, vaikka saisivat 
kitkarenkaat puolet halvemmalla. Neljäsosa vastaajista ei osaa ottaa kantaa 
vastaavassa tilanteessa, mutta  n.  joka kymmenes vuodessa yli  25000 km 

 ajava mies  tai  nainen hankkisi ehdottomasti nastattomat kitkarenkaat. 

Tiestön kuntoon talvella ovat miehet naisia tyytyväisempiä. Naiset kokevat 
kunnossapidossa enemmän puutteita niin  lumen aurauksessa,  liukkauden 
ehkäisemisessä kuin näkyvyyttä haittaavien lumivallien poistamisessakin. 
Erot sukupuolten välillä tosin kaventuvat ajokokemuksen lisääntyessä.  Vain 

 tien tasaiseksi höyläyksessä miehet näkevät naisia useammin puutteita  ja  se 
on  myös kaikkien vastaajien mielestä suurin puute. 

Verraten suuri  osa  vastaajista ei osaa ottaa kantaa kysyttäessä mielipidettä 
suolan käytön aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Parhaiten mielipide  on  muo-
dostunut julkisuudessa eniten olleeseen ongelmaan eli pohjavesien  ja  kaivo-
jen pilaantumiseen. Vajaat kaksi kolmasosaa vastaajista pitäätätä haittaa joko 
melko  tai  erittäin suurena. Kokonaisuutena ottaen naiset pitävät suolan käytön 
aiheuttamia ympäristäongelmia suurempina kuin miehet. Erottosin kaventuvat 
näidenkin tekijöiden osalta ajokokemuksen lisääntyessä. 

Taustamuuttujien  osalta voidaan todeta, että ajokortti  on  miehillä selvästi 
yleisempi kuin naisilla  ja  heidän korttiluokkansa  on  myös usein korkeampi. 
Naisista  vain 26 %  ajaa vuodessa yli  15 000 km,  kun miehistä vastaavasti ajaa 

 71 %.  Sekä miehistä että naisista selvästi yli puolet ajaa talvella yhtä paljon kuin 
kesälläkin, mutta naiset vähentävät kuitenkin talvella ajoa miehiä enemmän. 
Selvä ero  on  myös auton omistuksen suhteen. Miehistä  76 %:lla on  oma  auto, 

 mutta naisista  vain 29 %  omistaa oman auton.  

1.3  Aineiston tarkastelu  ikäryhmittäin  

Vastaajien iät vaihtelivat  1 8 - 65  vuoden välillä. Eri ikäryhmien liikenneturval-
lisuuteen  ja  teiden suolaukseen liittyvien asenteiden selville saamiseksi aineis-
to jaettiin kolmeen luokkaan vastaajien iän perusteella. Ensimmäiseen luok-
kaan  (18-30 vuotiaisiin)  kuuluu neljännes vastaajista. Toiseen luokkaan  (31 
- 50 vuotiaisiin)  kuuluu  46 %  vastaajista  ja  kolmanteen luokkaan  (51 - 65 
vuotiaisiin) 29 %.  Tilastollinen käsittely suoritettiin kuten edellä läänien  ja 

 sukupuolen suhteen. 
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Suuri enemmistö, noin neljä viidesosaa, vastaajista hyväksyy pyrkimyksen 
saada liikenneolosuhteetturvallisiksi kaikin mandollisin keinoin. Kustannuksis-
ta välittämättä  sen  hyväksyy nuorimmasta ikäluokasta kuitenkin  vain  alle 

 puolet, mutta vanhimmasta ikäryhmästä huomattavasti enemmän. Näyttää 
siltä, että vastaajien iän noustessa turvallisuuden suhteellinen arvostus nou-
see taloudellisiin seikkoihin verrattuna. Erittäin merkitsevä tilastollinen ero 
ikäryhmien välillä  on  myös suhtautumisessa tiestön hoidon ympäristövaikutuk

-sun.  Vanhemmat ikäluokat pitävät ympäristövaikutuksia toissijaisempina kuin 
nuorin ikäryhmä. 

Nuoret vastaajat hyväksyvät  talvisen  liukkauden vanhempia selvästi useam-
min, jotka kuitenkin kannattavat tiestön suolaamattomuutta nuoria enemmän. 
Yli puolet vanhimmasta ryhmästä katsoo, että suolan käyttö vähentää liiken-
neturvallisuuttalikaamaltalamputjatasit estäen näin näkyvyyttä. Nuoremmista 
ikäryhmästä näin uskoo reilusti  alle  puolet. 

Valtaosa luottaa tienkäyttäjien vastuullisuuden paranemiseen tilanteessa, 
jossa olosuhteita ei pyritä muuttamaan suolalla kesäkelinomaiseksi. läkkääm

-mät  vastaajat ovat tässä suhteessa selvästi nuorempia luottavaisempia  ja 
 heillä  on  useammin asiasta myös tarkka mielipide. Vielä suurempi ero ikäluok-

kien välillä  on  suhtautumisessa talvinopeusrajoitusten tiukentamiseen vaihtoeh-
tona suolan käytölle.  Alle  viidennes vanhimmasta vastaajaryhmästä  on  joko 
täysin  tai  jokseenkin eri mieltä tällaisen esityksen kanssa, kun nuorimmassa 
ryhmässä vastustajien osuus  on  yli kaksi kertaa suurempi. 

Suolan käyttöä koskeviin kysymyksiin saadut vastaukset ovat yleensä ottaen 
yhteneväisempiä kuin liikenneturvallisuuteen liittyvät. Tiedusteltaessa hyväk-
syntää suolan käytölle liukkauden ehkäisemiseksi ei havaittu tilastollisia eroja 
ikäryhmien välillä. Suolauksen kannatuksen perusteista  vain  lujempaa ajami-
sen osalta ero oli erittäin merkitsevä siten, että nuorin vastaajaryhmä ilmoitti 
tämän perusteeksi muita useammin. Vastaavasti  vain  yhdessä niistä perus-
teista, joilla suolausta ei kannatettu, muodostui ero erittäin merkitseväksi eli 
vanhin ikäluokka perustelee suolaamattomuutta muita useammin  sillä,  että 
suola houkuttelee eläimiä tielle. 

Myös suolan käyttöön eri tilanteissa saatiin hyvin yhtenevät vastaukset. Noin  
20  -  30  %  vastaajista katsoo, ettei suolaa pitäisi käyttää ollenkaan,  län 

 noustessa vastustus suolausta kohtaan näyttää myös kasvavan. Keskimmäi-
nen ikäryhmä kaipaa suolaa muita enemmän syksyn ensiliukkauksiln, mutta 
muiden tilanteiden osalta eroja ei havaittu. Nuorimmat vastaajat puolestaan 
haluaisivat suolaa käytettävän muita useammin moottoriteillä;  sen  sijaan 
viikonpäivien  ja vuorokaudenaikojen  osalta erot olivat vähäisemmät. 

Mielipiteissä nasta-  ja kitkarenkaista  ei havaittu ratkaisevia eroja. Tasaisesti 
puolet jokaisen ryhmän jäsenistä kokee nastarenkaat ehdottoman tarpeellisik-
si. Puolet myös ostaisi sellaiset joko melko  tai  ehdottoman varmasti, vaikka 
saisi kitkarenkaat puolet halvemmalla. Tilastollisesti merkitsevää eroa nuorem-
pien  ja  vanhempien vastaajien välillä ei tässäkään ollut.  Sen  sijaan mielipiteet 
tiestön talvisesta kunnosta vaihtelivat enemmän, mutta johdonmukaista 
ikäjakaumaan perustuvaa linjaa ei ole nähtävissä. Sivuteiden kuntoa pidetään 
kuitenkin selvästi huonompana kuin pääteiden  ja  suurin puute kunnossapidos

-sa  koetaan tien tasaiseksi höyläämisessä. Nuorimmasta ikäryhmästä joka 
toinen  on  tätä mieltä  ja  vanhimmasta peräti kaksi kolmesta. Liukkauden 
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ehkäisemisessä  eniten puutteita näkee  vain  joka kuudes, eikä eroja ikäryhmi-
en välillä ole. 

Kaikki ikäryhmät pitävät suolan käytön aiheuttamista ympäristöhaitoista  vaka-
vimpana pohjavesien ja  kaivojen pilaantumista. Yli  60  prosenttia vastaajista 
näkee tämän haitan melko  tai  erittäin suurena. Vanhin ikäluokka pitää haittoja 
kaikkien vaihtoehtojen kohdalla vakavimpina, mutta ero muihin ryhmiin  on 

 erittäin merkitsevä  vain  tien varren asukkaiden terveyttä  ja  rakennusten rapis-
tumista koskevien vaihtoehtojen kohdalla, jotka yleensä ottaen nähdään 
melko vähäisinä. 

Odotetusti useimpien taustamuuttujien kohdalla nähdään  selvät ikäryhmittäi
-set  erot. Ajokortti  on  useimmin nuorimpaan luokkaan kuuluvilla vastaajilla  ja  he 

 myös ajavat vuosittain eniten. Vanhin ikäryhmä puolestaan ilmoittaa vähentä-
vänsä talvella ajoa eniten. Heistä reilusti  alle  puolet ajaa silloin yhtä paljon kuin 
kesällä, kun muissa ryhmissä osuus  on  noin  60%.  Myös ajon laadussa  on  suuri 
ero siten, että iäkkäämmissä ryhmissä maantieajon osuus kasvaa. Oma  auto 
on  yleisimmin keskimmäiseen luokkaan kuuluvillavastaajillajaautottomuuson 
selvästi suurinta vanhimmassa ikäryhmässä.  

1.4  Aineiston tarkastelu vastaajien ammatin perusteella 

Vastaajat jaettiin ammattin imikkeistön perusteella kandeksaan luokkaan. Mies-
ten  ja  naisten osuus kussakin luokassa  on  esitetty  ko  luokan jälkeen. 

Miehiä Naisia 
(%) (%)  

Tekninen  ja  tieteellinen työ  62 38  
Il  Terveydenhuolto  ja sosiaaliala  12 88 
Ill  Hallinto  ja  toimistotyö  38 62 
IV  Kaupallinen työ  51 49 
V  Maa-  ja  metsätalous  63 37 
VI  Kuljetus-  ja  liikenne  83 17 
VII  Teollisuustyö  84 16 
VIII  Palveluammatti  43 57  

Tilastollinen käsittely suoritettiin samoin kuin läänien, sukupuolen sekä iän 
suhteen. Tulosten tarkastelussa  on  huomioitava miesten  ja  naisten osuuksien 
erot eri ammattiryhmissä. Sukupuolen suhteen suurin ero  on  terveydenhuolto- 
ja sosiaalialan  ryhmässä, jossa vastaajista  vain n.  joka kymmenes oli mies. 
Toisaalta kuljetus-  ja  liikenne- sekä teollisuustyön ryhmissä  vain  kuudesosa 
vastaajista oli naisia. 

Ammattiperusteisessa luokittetussa  jäävät tilastolliset erot  kaiken  kaikkiaan 
vähäisiksi. Liikenneturvallisuutta  ja suolausta  koskevissa väittämissä  havai-
taan erittäin merkitsevä ero  vain  talviliukkauden hyväksynnässä  ja  suhtautu-
misessa talvinopeusrajoitusten tiukentamiseen suolan käytön vaihtoehtona. 
Näyttää siltä, että teknisen  tai  tieteellisen ammatin edustajat hyväksyvät 

 talvisen  liukkauden kaikkein useimmin  ja  palveluammateissa työskentelevät 
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puolestaan vähiten. Suhtautumisessa talvinopeusrajoitusten tiukentamiseen 
syntyy suurin ero maa-ja  metsätaloudessa sekä kuljetus -ja liikennealallatyös-
kentelevien  välille. Ensiksi mainitusta ryhmästä  70 %  hyväksyy tiukennuseh-
dotuksen, kun liikenne-  ja kuijetusalafla sen  hyväksyy  vain  puolet  ja  lähes 
neljännes vastustaa sitä voimakkaasti. 

Merkitsevä ero ammattiryhmien välillä  on  myös väittämien  4  ja  10  kohdalla. 
Sekä maa-  ja  metsätaloudessa että kuljetus-  ja liikennealalla  työskentelevät 
katsovat muita useammin liikenneturvallisuuden riippuvan enemmän ajajasta 
kuin olosuhteista. Mutta ryhmien mielipiteet eroavat suhtautumisessa suolauksen 
aiheuttamaa nastojen käyttötarpeen vähennystä koskevaan väittämään. Kul-
jetus-jaliikennealalla uskotaan kaikkein eniten suolauksen vähentävän nastojen 
käyttötarvetta, kun taas maa-  ja  metsätaloudessa toimivat ovat useimmiten eri 
mieltä  ko.  väittämän kanssa. Muiden liikenneturvallisuuttaja suolausta koske-
vien väittämien osalta ammattiryhmien erot jäivät tilastollisesti  vain  melkein 
merkitseviksi  tai  niitä ei saatu lainkaan. 

Tilanne oli pääosin vastaava myös vastauksissa kysymyksiin suolan käytöstä. 
 Vain suolauksen ajoturvallisuutta  lisäävän perusteen kohdalla ero ammattiryh-

mien välillä oli erittäin merkitsevä. Yli puolet terveydenhuollon  ja sosiaalialan, 
 hallinto-  ja toimistotyön  sekä kaupallisen alan vastaajista kannattaa suolausta 

tällä perusteella, kun vastaava osuus maa-  ja  metsätaloudessa, kuljetus-  ja 
 liikenne sekä teollisuustyössä työskentelevistä vastaajista  on vain  runsas 

kolmannes. Suolauksen vastustusperusteiden osalta  vain  suhtautumisessa 
auton peltien  ja  alustan ruostumiseen havaittiin merkitsevää eroa. Ympäristö- 
haittojen ohella tämä  on  yleisin vastustusperuste  ja  ainoastaan kaupallisen 
työn ryhmässä vastustus  jää  alle  kanden kolmasosan vastaajista. Maa-  ja 

 metsätaloudessa toimivat katsovat tämän haitan niin suureksi, että vastus-
tajien määrä nousee yli viiteen kuudesosaan. 

Erot ammattiryhmien välillä ovat pienet myös suolan käytön ympäristöhaittoja 
koskevissa asioissa  ja  vain  tienvarren kasvillisuutta koskevat mielipiteet vaih-
televat suuremmin. Haitallisimpana suolan käytön kasvillisuuden kannalta 
näkevät hallinto-  ja toimistotyössä  sekä terveydenhuollossa  ja sosiaalialalla 

 työskentelevät. Vähäisimmäksi haitan katsovat puolestaan kuljetus-  ja 
liikennealalla,  kaupallisessa työssä sekä maa-  ja  metsätaloudessa toimivat 
vastaajat. 

Kannanotot suolan käyttöön eri tilanteissa sekä mielipiteet nasta-  ja  kit-
karenkaista  eivät vaihtele ammattiryhmittäin tilastollisesti merkitsevässä mää-
rin, mutta suhtautumisessa tiestön kuntoon  on  eroja nähtävissä. Sekä  pää-  että 
sivuteiden  talvisen  kunnon katsovat heikoimmiksi teollisuustyössä  ja  palvelu-
ammateissa toimivat. Parhaimpana tiestön kunto koetaan kaupallisen työn 
edustajien piirissä, jossa ainoana ryhmänä suurempi  osa  vastaajista ilmoittaa 
sivuteiden kunnon hyväksi kuin huonoksi. Kunnossapidon puutteiden suhteen 
ainoa merkitsevä ero  on  suhtautumisessa tien höyläykseen. Kaikista 
ammattiryhmistä yli puolet kokee tämän erittäin puutteellisena kunnossapidon 
alueena  ja  erityisesti näin kokee maa-  ja metsätalousväestö,  josta osuus  on 

 kolme neljäsosaa. 

Taustamuuttujista  voidaan todeta, että ammattiryh mittäiset erot ovat odotetus- 
ti erittäin suuret. Ajokortti oli yleisin teknisessä  tai  tieteellisessä työssä 
työskentelevillä,joiltase puuttui  vain  neljältä prosentilta.  Sen  sijaan palveluam- 
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mattien  edustajilta  se  puuttui lähes kolmannekselta. Korttiluokka  on  odotetusti 
korkein kuljetus -ja liikennetehtävissätyöskentelevillä jahe  myös ajavateniten. 
Vastaavasti alhaisin korttitaso  ja  pienin ajomäärä  on  terveydenhuollon  ja  so-
siaalialan  edustajilla. 

Ajomäärä  vähenee talvella eniten palveluammattien edustajillaja heillä myös 
työmatkojen  ja  työssä ajamisen osuus  jää vähäisimmäksi.  Kuljetus-  ja 
liikenneryhmästä  vain  viidennes ilmoittaa ajavansa talvella vähemmän kuin 
kesäflä  ja  heistä yli puolelle kaikki ajo  on  työssä  tai työmatkoilla  tapahtuvaa.  

2  TILANNE ENSIMMÄISEN KOKEILUVUODEN JÄLKEEN 
(kevät  1993) 

2.1  Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien välinen tarkastelu 

Rajoitetun suolan käytön kokeiluun liittyvä ensimmäinen kysely lähetettiin 
syksyllä  -92 1000:lle  Kuopion  ja 1000:lle  Keski-Suomen asukkaalle.Tutkimuk

-sen  toinen kysely suoritettiin talvikauden loputtua keväällä  1993.  Kysely 
kohdistettiin niille  1 537:lle 1 8-65  vuotiaalle Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien 
asukkaille, jotka vastasivat syksyn  -92  kyselyyn. Lomakkeita saatiin takaisin 
yhteensä  1177  kappaletta, joista  53%  Kuopion läänistä  ja  47%  Keski-Suomen 
läänistä. Vastausprosentiksi muodostui  77 %,  mitä voidaan pitää  varsin 

 hyvänä saavutuksena tämän tyyppisessä postikyselyssä. 

Tässä luvussa tarkastellaan Kuopion  ja  Keski-Suomen lääneistä saatuja 
vastauksia pääosin niiltä osin kuin ne eroavat toisistaan tilastollisesti merkitse-
vällätasolla. Tuloksissaesitetään läänien  välisen  vertailun lisäksi myös vertailu 
henkilöauto-  ja  raskaan liikenteen välillä. Henkilöautoliikenne -ryhmään luoki-
teltii  n  vastaajat, jotka ilmoittivat ajavansa pääasiallisesti henkilöautoa, paket-
tiautoa  tai  moottoripyörää  (903 kpl).  Raskaan liikenteen ryhmään taas luokitel

-tim  vastaajat, jotka ilmoittivat pääasiallisesti ajavansa kuorma-autoa  tai  linja- 
autoa  (46 kpl).  Luokat  'En  aja millään'  ja  'Muu' jätettiin analyysin ulkopuolelle. 

Lähtökohta tuloksien tulkinnalle  on se,  että Kuopion  ja  Keski-Suomen lääneis-
tä saadut vastaukset eivät eronneet toisistaan ennen kokeilua suuresti. 
Lähtötilanne  on  esitelty luvussa  1.  Mandolliset muutokset  ja  erot voitaneen 
tulkita kokeilun aiheuttamiksi. Tuloksissa tarkastellaan yleisluontoisesti en-
simmäisen vähäsuolaisen  talven  (92/93)  vaikutuksia väestön vastauksiin. 

Mielipiteet rajoitetun suolan käytön kokeilua kohtaan olivat hyvin myönteisiä. 
Kuopion läänin vastaajista  74 %  ilmoitti kokemustensa olleen myönteisiä  ja 

 vain 6 %  ilmoitti niiden olleen kielteisiä. Keski-Suomen läänin vastaajista 
valtaosa  (62 0/)  ei osannut ottaa asiaan kantaa (eivät ilmeisesti olleet ajaneet 
kokeilualueella). Kolmannes Keski-Suomen läänissä asuvista suhtautui 
myönteisesti  ja  vain 4 %  kielteisesti. (Taulukko  5.) 
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Taulukko  5.  Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien väestöjen mielipiteet talvi vikauden  -92' 
93  suolaamattomuuskokellusta  Kuopion läänissä prosentteina. 

Kuopio Keski- 
Suomi  

% 	p<  

Mitä mieltä olette menneen  talven suolaamattomuskokeilusta  
Kuopion läänissä? 

Kokemukset kielteiset  6 4 
En  osaa sanoa  20 62  
Kokemukset myönteiset  74 34  
Yhteensä  100 100 	.000 

N=1161  

Mielipiteet suolaamattomuuskokeilua kohtaan vaihtelivat eri tienkäyttäjäryh
-mien  välillä siten, että Kuopion läänin henkilöauton käyttäjistä  80  %ja  raskaan 

liikenteen edustajista  62  %  piti kokemuksia suolaamattomuudesta myönteisi-
nä. Keski-Suomen läänin henkilöauton käyttäjistä  60  %  ei  sen  sijaan osannut 
ilmaista kantaansa, mutta  54  %  raskaan liikenteen edustajista piti kokemuk-
siaan myönteisinä. Suhteellisesti eniten kielteisiä kokemuksia oli Kuopion 
läänin raskaan liikenteen kuljettajilla  (24  %).  (Taulukko  5b.)  

Taulukko  5b.  Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien väestöjen mielipiteet talvikauden  -92/ 
93  suolaamattomuuskokellusta  Kuopion läänissä tienkäyttäjäryhmittäin prosentteina. 

Mitä mieltä olette menneen  talven  suolaa
-mattomuuskokeilusta  Kuopion läänissä? 

Kokemukset  kietteiset  
En  osaa sanoa 
Kokemukset myönteiset 
Yhteensä  

Henkilöauto-  ja Raskas  
kevyt liikenne liikenne 

Kuopio 	Keski- Kuopio 	Keski- 
Suomi Suomi  

% % 	%  

5 4 24 13 
15 60 14 33 
80 36 62 54 

100 100 100 100 

N= 	 472 	421 	21 	24  
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Syksyn  -92  kyselyssä oli  16  kysymystä  tai väittämää  joissa vastaukset erosivat 
läänien välillä tilastollisesti.  Sen  sijaan kevään  -93  kyselyssä oli  27  kysymystä 

 tai väittämää,  jotka erosivat toisistaan tilastollisesti. Näistä  8  erosi tilastollisesti 
erittäin merkitsevällä,  7  merkitsevällä  ja  12  melkein merkitsevällä tasolla. 
Tuloksissa  on  siis kokeilun jälkeen eroja useamman muuttujan kohdalla kuin 
ennen sitä. 

Erittäin merkitsevät erot olivat syksyllä  -92  kysymyksissä jotka kaikki koskivat 
tiestön kuntoa (kys.  30, 32/1  ja  32/4).  Myös kevään  -93  kyselyssä erot näiden 
kysymysten kohdalla olivat tilastollisesti erittäin  tai  melkein merkitseviä. Edel-
listen lisäksi oli läänien välillä tilastollisesti erittäin merkitsevä ero väittämien 
'Talvella ei tarvitse suolata tiestöä'  (6)  ja 'Tienkäyttäjät  ottavat enemmän 
vastuuta ajostaan,  jos  tiestöä ei keinotekoisesti pyritä muuttamaan suolalla 
kesäkelinomaiseksi'  (12),  sekä kysymysten  'En  kannata suolausta auton 
likaantumisen vuoksi'  (1 7/3),  'Suolaa olisi käytettävä valtateillä'  (25/3),  'Suolaa 
olisi käytettävä kaupunkien kaduillaja taajamissa'  (25/5)  ja  'Tiestön kunto tässä 
läänissä talvella yleensä sivuteillä'  (31)  kohdalla.  

2.1.1  Väittämät liikenneolosuhteista 

Liikenneolosuhteita  koskevista väittämistä erosi  5 väittämää  läänien välillä 
toisistaan tilastollisesti merkisevällä tasolla.  Selvin  ero oli väittämän 'Talvella ei 
tarvitse suolata tiestöä' kohdalla: Kuopion läänin vastaajista  42 %  ja  Keski- 
Suomen läänin vastaajista  28 %  oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. 
Muutos syksyyn  -92  verrattuna  on  selvä,  sillä  tällöin molemmista lääneistä  28 
%  oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa. (Taulukko  6a.)  Rajoitetun suolan 
käytön kokeilu lisäsimyönteistä suhtautumista suolaamattomuuteen erityisesti 
Kuopion läänissä. 
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Taulukko  6a.  Suolan käyttöä koskevien väittämien vertailu Kuopion  ja  Keski-Suomen 
läänien välillä.  Taulukoituna  vain  toisistaan eroavat tulokset. Suluissa syksyn  -92 

 tulokset. Tilastollinen  merkitsevyys  laskettu  Khiin neliötestillä.  

Kysymys Kuopion Keski- 	p< 
Nastaukset  lääni Suomen 

lääni 
(%)  (.92) (%)  (-92)  

Talvella ei tarvltse suolata tiestöä (kys  6)  
Täysin eri mieltä  7 (13) 7 (13)  
Jokseenkin eri mieltä  12 (21) 19 (20)  
Enosaasanoa  7 (12) 16 (12)  
Jokseenkin samaa mieltä  32 (26) 30 (28)  
Täysin samaa mieltä  42 (28) 28 (28)  
Yhteensä  100 100 .000  

Talvella saa olla liukasta (kys  5)  
Täysin eri mieltä  10 (19) 8 (13)  
Jokseenkin eri mieltä  14 (19) 15 (19) 
En  osaa sanoa  9 (9) 15 (9)  
Jokseenkin samaa mieltä  42 (36) 38 (37)  
Täysin samaa mieltä  25 (17) 24 (21)  
Yhteensä  100 100 .05  

Suolan käyttö lisää liikenneturvallisu ufla 
talvella, koska  se  parantaa pitoa (kys  8)  

Täysin eri mieltä  13 (9) 9 (9)  
Jokseenkin eri mieltä  28 (20) 27 (23)  
Enosaasanoa  18 (16) 19 (13)  
Jokseenkin samaa mieltä  23 (36) 29 (38)  
Täysin samaa mieltä  18 (19) 17 (18)  
Yhteensä  100 100 .05 

N= 621 546 1167  

Väittämästä 'Tienkäyttäjät  ottavat enemmän vastuuta ajostaan,  jos  tiestöä ei 
keinotekoisesti pyritä muuttamaan suolalla kesäkelinomaiseksi' oli Kuopion 
läänin vastaajista  63  %ja  Keski-Suomen vastaajista  50%  täysin samaa mieltä. 
Muutos edelliseen syksyyn  on  selvä,  sillä  tällöin ilmoitti  40 %  molempien 
läänien vastaajista olevansa samaa mieltä väittämäri kanssa. (Taulukko  6b.)  
Tässäkin siis kokeilu lisäsi  myö nteisyyttä suolaamattomuutta  kohtaan. 

Kuopion läänin vastaajat  (51 %)  uskoivat myös Keski-Suomen vastaajia  (41 %) 
 useammin, että liikenneturvallisuus riippuu ennemminkin ajajasta kuin olosuh-

teista. (Taulukko  6b.) 
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Taulukko  6b.  Tienkäyttäjiin  liittyvien väittämien vertailu Kuopion  ja  Keski-Suomen 
läänien välillä. Taulukoituna  vain  toisistaan eroavat tulokset. Suluissa syksyn  -92 

 tulokset. Tilastollinen merkitse vyys laskettu Khiin neliötestillä. 

Kysymys Kuopion lääni Keski- 	p<  
tvastaukset  Suomen 

lääni 
(%)  (-92)  (%)  (-92)  

Tienkäyttäjät  ottavat enemmän vastuuta ajostaan,  
jos tiestää  ei keinotekoisesti pyritä muuttamaan 
suolalla kesäkelinomaiseksi (kys  12)  

Täysin eri mieltä  2 (4) 2 (2)  
Jokseenkin eri mieltä  4 (7) 6 (10) 
Enosaasanoa  8 (10) 14 (13)  
Jokseenkin samaa mieltä  23 (37) 28 (34)  
Täysin samaa mieltä  63 (41) 50 (40)  
Yhteensä  100 100 .001  

Liikenneturvallisuus  riippuu ennemminkin ajajasta 
kuin olosuhteista (kys  4)  

Täysin eri mieltä  2 (1) 2 (2)  
Jokseenkin eri mieltä  5 (7) 7 (8) 
En  osaa sanoa  5 (5) 8 (8)  
Jokseenkin samaa mieltä  37 (42) 42 (41)  
Täysin samaa mieltä  51 (45) 41 (42)  
Yhteensä  100 100 .01  

Ajoturvallisuutta  voidaan parantaa enemmän ku  jet - 
tajien  asenteita  ja ajotapoja  kehittämällä kuin pyrki- 
mällä muuttamaan telvikeliolosuhteet suolalla 
kesäkelinomaisiksi. (kys  7)  

Täysin eri mieltä  2 (2) 2 (1)  
Jokseenkin eri mieltä  4 (5) 4 (6) 
En  osaa sanoa  7 (6) 9 (9) 
Jokseenkin samaa mieltä  18 (32) 23 (32)  
Täysin samaa mieltä  69 (55) 62 (52)  
Yhteensä  100 100 .05 

621 546 1167  

Kaiken  kaikkiaan tulokset näyttäisivät väittämien osalta siltä, että rajoitetun 
suolan käytön kokeilu  on  otettu Kuopion läänin väestön keskuudessa hyvin 
vastaan, koska vastaukset ovat kauttaaltaan siirtyneet lievästi suolaamatto-
muuden entistä enemmän hyväksyvään suuntaan. 
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2.1.2  Suolauksen  kannatus  ja  vastustus 

Kysyttäessä perusteluita suolaukselle, ilmoitti  40%  Kuopion läänin vastaajista 
ja32 % Keski-Suomen läänin vastaajista etteivät  he  kannata suolausta millään 
perusteilla. Kuopion läänissä suolausta vastusta  v/en  osuus oli noussut  10:/lä, 

 mutta Keski-Suomen läänissä  va/n  3:/la  prosenttiyksiköllä edellisen syksyn 
vastaaviin tuloksIIn verrattuna. (Taulukko  7.) 

Yleisimmäksi  perusteluksi suolauksen puolesta nousi raskaan liikenteen tur-
vallisuus, johon vetosi  34%  Kuopion läänin vastaajistaja  41 %  Keski-Suomen 
läänin vastaajista. Seuraavaksi yleisimmin vedottiln suolauksen ajoturvalli-
suutta lisäävään vaikutukseen,  jota  kannatti  30 %  Kuopion  ja  37 %  Keski- 
Suomen läänien vastaajista. (Taulukko  7.)  

Rajoitetun suolan käytän kokeilun kannalta  on  mielenkiintoista, että Kuopion 
läänin vastaajat eivät kannattaneet suolausta millään perusteella useammin 
kuin Keski-Suomen vastaajat.  He  kannattivat suolausta Keski-Suomen vas-
taajia harvemmin ajoturvallisuuden lisääntymiseen vedoten. Kuopion läänin 
vastaajat vetoavat  ko  keilun  jälkeen Keski-Suomen  vas  taajia  harvemmin ajo tur-
vallisuuteen suolauksen perusteena, kun tilanne ennen kokeilua oli samanlai -
nen molemmissa lääneissä. 

Suolan käyttää taas vastustettiin molemmissa lääneissä useimmin  (82 %  I 80 
%)  sen  aiheuttamien ympäristöhaittojen vuoksi. Seuraavaksi yleisimmin 
suolausta vastustettiin auton peltien  ja  alustan ruostumisen vuoksi  (76 % / 74 
%)  ja suolasohjossa epämiellyttävään  ajamiseen vedoten  (66 % / 60 %).  

Selvin  ero läänien välillä oli  se,  että Kuopion läänin vastaajat vastustivat 
suolausta auton likaantumisen vuoksi  (64%),  kun taas Keski-Suomen vastaa-
jista tähän vetosi  vain 49 %  vastaajista. 

Ylipäätään Kuopion läänin vastaajat vastustivat suolausta kaikissa kohdissa 
useammin kuin Keski-Suomen  Va  staajatja  suolauksen  vastustajat ovat lisäänty-
neet enemmän Kuopion kuin Keski-Suomen läänissä. (Taulukko  7.) 
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Taulukko  7.  Perustelut suolauksen puolesta  ja  sitä vastaan keväällä  -93  läänei#äin 
 tarkasteltuna. Perustelut esitetty suuruusjärjestyksessä. Suluissa syksyn  -92  tulokset. 

Tilastollinen merkitsevyys laskettu Khiin neliötestillä. 

Perustelut 	 Kuopion 	 Keski- 
lääni 	 Suomen 

lääni  
(%) 	(.92) 	(%) 	(-92)  

Millä  perusteilla kannatatte suolausta? (kys  16)  
Raskas  liikenne sujuu turvallisemmin  34 (35) 41 (41) .01 

En  millään perusteella  40 (30) 32 (29) .01  
Suolaus  lisää ajoturvallisuutta  30 (43) 37 (44) .01  
Ajo-olosuhteet voidaan pitää hyvinä talvellakin  18 (26) 18 (24)  n.s.  

Millä  perusteilla ette kannata suolausta? (kys  1 7)*  

Suolaus  aiheuttaa ympäristöhaittoja  82 (69) 80 (73)  n.s.  
Auton pellit  ja  alusta ruostuvat  76 (72) 74 (72)  n.s. 
Suolasohjossa  on  epämiellyttävä ajaa  66 (54) 60 (55) .05 
Auto  likaantuu  64 (47) 49 (42) .000  
Suola houkuttelee eläimiä tielle  55 (50) 49 (41) .05  
Ei osata varautua yllättävään liukkauteen  49 (40) 49 (42) n.s. 
Suolaus  maksaa paljon  34 (28) 29 (26) .05 
Tie  kuluu  ja urautuu  vähemmän  20 (17) 13 (14) .01  

)  Vastaaja  on  voinut valita useita vastausvaihtoehtoja  
N= 	 621 546 1167 

2.t3  Suolauksen  kohteet  ja ajankohdat  

Kuopion läänin vastaajat suhtautuivat tiestön suolaukseen keväällä  -93  Keski- 
Suomen vastaajia useammin torjuvasti, kun suhtautuminen ennen kokeilua 
(syksyllä  -92)  oli suurin piirtein samanlainen molemmissa lääneissä. 

Selvimmät erot olivat suhtautumisessa valtateiden sekä kaupunkien katujen  ja 
 taajamien suolaukseen. Kuopion läänin vastaajista  40 %  ja  Keski-Suomen 

vastaajista  51 %  kannattaa valtateiden suolausta,  ja  kaupunkin  katujen  ja 
 taajamien suolausta kannattaa Kuopion läänissä  13 %  ja  Keski-Suomen 

läänissä  22 %  vastaajista. (Taulukko  8.)  

Kysyttäessä minä viikonpäivinä suolausta tulisi suorittaa, nousi ainoaksi 
tilastollisesti merkitseväksi eroksi läänien välillä kohta Kaikkina viikon päivinä'. 
Kuopion läänin vastaajista tätä toivoi  15  %ja  Keski-Suomen vastaajista  22  %. 

 Vuorokauden ajoista toivottiin suolausta molemmissa lääneissä useimmin 
aamu-  ja  iltapäiväruuhkaliikennettä  varten. (Taulukko  8.) 

Suolausolosuhteissa  ei ole tapahtunut suuria muutoksia kokeilutalven seu-
rauksena. Ennen  ja  jälkeen kokeilun toivottiin molemmissa lääneissä useim-
min suolausta syksyn ensiliukkaissaja kevätliukkaissa. Syksyn ensiliukkaissa 
tapahtuvan suolauksen kannatus  on  pysynyt vakaana, mutta kevätliukkaissa 
tapahtuvan suolauksen kannatus  on  laskenut Kuopion läänissä  11 :llaja  Keski- 
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Suomen läänissä 7:llä prosenttiyksiköllä. (Taulukko  8.)  

Taulukko  8.  Toivomuksef suolauksesta tietyypeittäin, viikonpäivittäin  ja  vuorokauden 
ajoittain lääneittäin tarkasteltuna. Tulokset esitetty suuruusjärjestyksessä. Suluissa 
syksyn  -92  tulokset. Tilastollinen merkitsevyys laskettu Khiin neliötestilä. 

Kysymys 
Nastaukset 

Millaisilla teillä suolaa olisi mielestänne 
käytettävä? (kys  25)  

Valtateillä (esim. nelostie  ja viitostie) 
Moottoriteillä  
Ei millään teillä 
Kaupunkien kaduilla  ja  taajamissa  

Kuopion 	Keski- 	p<  
lääni 
	 Suomen 

lääni 
(%) 	(-92) 

	
(%) 	(-92)  

40 	(49) 51 	(53) 	.000 
33 	(42) 35 	(38) 	n.s.  
34 	(25) 29 	(24) 	.05 
13 	(22) 22 	(25) 	.000  

Minä viikonpäivinä suolaa tulisi käyttää? (kys  26)*  
Ei milloinkaan  35 (26) 31 (26)  n.s.  
Työpäivinä  21 (23) 22 (22)  n.s.  
Kaikkina viikon päivinä  15 (23) 22 (26) .01  

Minä vuorokauden aikoina suolaa tulisi mieles- 
tänne käyttää? (kys  27)  

Aamu-  ja iltapäiväruuhkaliikennettä  varten  40 (52) 45 (51)  n.s.  
Ei milloinkaan  35 (26) 30 (27) .05  
llta-jayäliikennettävarten  16 (22) 23 (27) .01  

Missä olosuhteissa tulisi mielestänne käyttää 
suolaa? (kys  24)0  

Syksyn ensiliukkaissa  63 (68) 61 (63)  n.s. 
Kevätliukkaissa  28 (39) 26 (33)  n.s.  
Ei missään  26 (20) 25 (22)  n.s.  
Epätasaisen lumikerroksen poistamiseksi  15 (20) 19 (24) .05  
Lumisateella  8 (12) 9 (14)  n.s. 

*)  Vastaaja  on  voinut valita useita vastausvaihtoehtoja  
N= 	 621 	 546 	1167 

2.14  Tiestön kunto  ja  kunnossapito-ongelmat talvella  92/93  

Tiestön kunnon koettiin olleen talvikaudella  92/93  Kuopion läänissä sekä  pää- 
että sivuteillä Keski-Suomen vastaavia paremmassa kunnossa. Kuopion lää-
nissä  71  %  vastaajista ilmoitti pääteiden  ja  40  % sivuteiden  olleen menneenä 
talvena hyvässä kunnossa, kun Keski-Suomen läänin vastaajista samoin 
ilmoitti pääteiden osalta  55  %  ja sivuteiden  osalta  22  %  Keski-Suomen läänin 
vastaajat ilmoittivat Kuopion läänin vastaajia useammin, etteivät osanneet 
arvioida tiestön kuntoa. Verrattaessa Kuopion läänin vastauksia syksyn  -92 

 tilanteeseen, voidaan todeta pääteiden kunnon pysyneen Kuopion läänissä 
lähes samalla tasolla  ja sivuteiden  kohdalla jopa nousseen. (Taulukko  9.)  
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Erilaisia teiden kunnossapito -on  ge/mia  esiintyi Kuopion läänissä Keski-Suo-
men lääniä useammin. Talvella teiden  kunnossapidossa  ilmeni molemmissa 
lääneissä eniten puutteita tien tasaiseksi  höyläyksessä.  Kuopion läänissä  61  
%  ja  Keski-Suomen läänissä  53  %  koki tämän puutteena. Tilastollisesti  selvin 

 ero läänien välillä oli näkyvyyttä haittaavien lumivallien poistamisessa: Kuopi-
on läänissä  34  %  ja  Keski-Suomen läänissä  22  %  koki puutteita lumivallien 
poistamisessa. Arviot tienhoidollisista puutteista pysyivät Kuopion läänissä 
syksyn  -92  tasolla, mutta Keski-Suomen läänissä puutteita ilmoitettiin nyt 
edellistä syksyä vähemmän. (Taulukko  9.)  

Suolaamattomuus -kokeilun kannalta  on  merkittävä  tulos  se,  että läänien välillä 
ei esiintynyt merkittävää eroa liukkauden ehkäisemisessä. Kuopion läänin 
vastaajista  13  %  ja  Keski-Suomen läänin vastaajista  11  %  ilmoitti puutteista 
liukkauden ehkäisemisessä. (Taulukko  9.)  

Taulukko  9.  Tiestön  ku  nto ja  kunnossa pito-ongelmat talvella  92/93  lääneittäin  tarkastel- 
tuna. Suluissa syksyn  -92  tulokset. Tilastollinen  merkitsevyys  laskettu  Khiin neliötestillä.  

Kysymys 
	

Kuopion 
	

Keski- 	p<  
/vastaukset 
	

lääni 
	

Suomen 
lääni  

(%) 	(-92) 
	

(%) 	(-92) 

Tiestön kunto tässä läänissä menneenä tal-
vena oli yleensä  pääteillä (kys  30)  

Huono  8 (8) 6 (10) 
En  osaa sanoa  21 (18) 39 (25)  
Hyvä  71 (75) 55 (65)  
Yhteensä  100 100 .000  

Tiestön kunto tässä läänissä menneenä tal- 
vena oli yleensä  sivuteillä (kys  31)  

Huono  28 (38) 21 (39) 
En  osaa sanoa  32 (30) 57 (33)  
Hyvä  40 (32) 22 (28)  
Yhteensä  100 100 .000  

Talvella tien kun  nossapidossa  ilmeni 
eniten puutteita  (kys  32) 

Tien  höyläyksessä  tasaiseksi  61 (60) 53 (61) .01 
Lumen  aurauksessa  31 (33) 25 (42) .05  
Näkyvyyttä  haittaavien lumivatlien poistam.  34 (41) 22 (31) .000  
Liukkauden  ehkäisemisessä  13 (14) 11 (16)  n.s. 

)  Vastaaja  on  voinut valita useita  vastausvaihtoehtoja  
N= 	 621 	 547 	1167  
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2.2  Tienkäyttäjäryhmien  vertailu 

Tässä luvussa tarkastellaan henkilöautoliikenteen  (ml.  kevyt liikenne)  ja  ras-
kaan liikenteen välisiä eroja. Luonnollisinta olisi tarkastella näiden molempien 
ryhmien vastauksien muutoksia lääneittäin. Kuitenkin raskaan liikenteen edus-
tajia  on tutkimusaineistossa  niukasti  (46),  joten aineiston tilastollinen käsittely 
näin tarkasti ei ole mandollista. Raskaan liikenteen edustajia haastateltiin vielä 
erikseen, mutta saatu aineisto ei poikennut perusaineistossa olevasta, joten 
lopuksi pitäydyttiin käyttämään  vain perusaineistoa.  

Tämän vuoksi tuloksia tullaan esittämään pääasiallisesti siten, että tarkastel-
laan näiden ryhmien vastauksia riippumatta heidän asuinpaikastaan. Joiden-
kin vastausten kohdalla pyritään asiaa valaisemaan myös läänittäisen vertai-
lun avulla.  

2.2.1  Väittämät liikenneolosuhteista 

Liikenneolosuhteita  koskevista  13 väittämästä vain  kolme eroaa henkilöauto-
ja  raskaan liikenteen edustajien välillä tilastollisesti toisistaan. Näissä kaikista 
kuvastuu raskaan liikenteen edustajien  suolaukselle myö nteisempi  kanta:  he 

 ovat henkilöautoliikenteen edustajia useammin eri mieltä väittämästä 'Tiestöä 
hoidettaessa ympäristövaikutukset ovat toissijaisia  ja  'Talvella ei tarvitse 
suolata tiestöä', sekä lievästi henkilöautoliikenteen edustajia useammin sa-
maa mieltä väittämästä 'Suolan käyttö vähentää nastojen käyttötarvetta'. 
(Taulukko  10.) 
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Taulukko  10. Liikenneolosuh te/ta  koskevien väittämien  veilailu  henkilö-autoliikenteen 
 ja  raskaan liikenteen välillä.  Taulukoituna  vain  toisistaan eroavat tulokset. Tilastollinen 

 merkitsevyys  laskettu  Khiin neliötestillä.  

Kysymys Henkilö-  Raskas 	p<  
/vastaukset liikenne liikenne  

(%) (%)  

Tiestöä hoidettaessa ympäristövaikutukset ovat 
toissijaisia (kys  3)  

Täysin eri mieltä  47 35  
Jokseenkin eri mieltä  37 39  
Enosaasanoa  9 15  
Jokseenkin samaa mieltä  6 2  
Täysin samaa mieltä  2 9  
Yhteensä  100 100 	.01  

Talvella ei tarvitse suolata tiestöä (kys  6)  
Täysin eri mieltä  6 15  
Jokseenkin eri mieltä  15 24  
Enosaasanoa  lo 7  
Jokseenkin samaa mieltä  33 22  
Täysin samaa mieltä  36 32  
Yhteensä  100 100 	.05  

Suolan käyttö vähentää nastojen käyttötarvetta (kys  10)  
Täysin eri mieltä  20 17  
Jokseenkin eri mieltä  30 33 
En  osaa sanoa  20 11  
Jokseenkin samaa mieä  21 17  
Täysin samaa mieltä  9 22  
Yhteensä  100 100 	.05 

N= 903 46 	949 

2.2.2  Suolauksen  kannatus  ja  vastustus 

Raskaan liikenteen edustajat näyttävät hyvä ksyvän suolauksen henkilöauto-
ja kevyen liikenteen edustajia useammin. Raskaan liikenteen edustajista  26% 

 pitää suolan käyttöä välttämättömänä, kun vastaavasti henkiläautoliikenteen 
edustajista samoin ilmoittaa  19 %  Tulos  pysyy samansuuntaisena kysyttäes-
sä suolan käytön hyväksyttävyyttä. Tulokset eivät kuitenkaan eroa toisistaan 
tilastollisesti merkitsevällä tasolla. Raskaan liikenteen edustajien myönteisem-
pi suhtautuminen suolaukseen tulee esiin myös kysymyksen  16  kohdalla,  sillä 

 raskaan liikenteen edustajista  28 %  ilmoittaa, ettei kannata suolausta millään 
perusteella, kun taas henkilöautoliikenteen edustajista näin ilmoittaa  37 %. 

 (Taulukko  11.) 

Suolauksen  perustelut eivätkä myöskään syyt vastustukselle eroa tilastollises-
ti näiden tienkäyttäjäryhmien välillä. Raskaan liikenteen edustajat perustelevat 
kuitenkin prosentuaalisesti tarkasteltuna henkilöautoliiken  teen  edustajia use-
ammin suolausta raskaan liikenteen turvallisuudella sekä suolauksen ajoturval- 
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lisuutta lisäävällä vaikutuksella.  Raskaan  like nteen  edustajat ilmoittavat 
henkjlöautoliikenteen edustajia useammin, että suola houkuttelee eläimiä 
tielle, minkä vuoksi  he  eivät kannata suolausta. Tämä  on  kuitenkin ainoa seikka 
jossa raskaan liikenteen edustajat vastustavat henkilöautoliikenteen edustajia 
useammin suolan käyttää. (Taulukko  11.)  

Taulukko  11.  Suolankäyttö,  peru  stelut  sen  puolesta  ja  sitä vastaan. Vertailu  henkilöautolii-
kenteen  ja  raskaan liikenteen välillä. Perustelut esitetty suuruusjärjestyksessä. Tilas-
tollinen  merkitsevyys  laskettu  Khiin neliötestillä.  

Perustelut  Henkilöau-  Raskas 	p< 
tolukenne  liikenne  

(%) (%)  

Miten välttämättömänä pidätte suolan käyttöä liukkauden 
ehkäisemiseksi? (kys  15)  

Yhdentekevä  15 11  
Ei yhdentekevä, mutta ei välttämätönkään  66 63 
Väfttämätön  19 26  
Yhteensä  100 100 	n.s.  

Hyväksyttekö suolan käytön talvisaikaan liukkauden 
ehkäisemiseksi? (kys  14) 

En  hyväksy  ja paheksun sltä 	 33 	28 
En  hyväksy, mutta  en paheksukkaan 	 28 	28  
Hyväksyn aina liikenneolosuhteiden niin vaatiessa 	 39 	44  
Yhteensä 	 100 	100 	n.s.  

Millä  perusteilla kannatatte suolausta? (kys  1 6)  
Raskas  liikenne sujuu turvallisemmin  37 52 n.s.  
En  millään perusteella  37 28 n.s. 
Suolaus  lisää ajoturvallisuutta  33 41 n.s.  
Ajo-olosuhteet voidaan pitää hyvinä talvellakin  18 17 n.s.  

Millä  perusteilla ette kannata suolausta? (kys  1 7)* 

Suolaus  aiheuttaa ympäristöhaittoja  83 74 n.s.  
Auton pellit  ja  alusta ruostuvat  78 67 n.s. 
Suolasohjossa  on  epämiellyttävä ajaa  67 65 n.s.  
Auto  likaantuu  59 54 n.s.  
Suola houkuttelee eläimet tielle  51 59 n.s.  
Koska ei osata varautua yllättävään liukkauteen  50 46 n.s. 

*)  Vastaaja  on  voinut valita useita vastausvaihtoehtoja  
903 46 949 
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2.2.3  Suolauksen  kohteet  ja  ajankohdat 

Suolauksen  kohteissa (tietyypit), viikonpäivissä  ja  vuorokauden ajoissa ei 
myöskään esiintynyt suuria eroja raskaan  ja henkilöautoliikenteen  edustajien 
välillä.  Selvin  ero  em.  ryhmien välillä  on suolauksessa kevätliukkaifla:  raskaan 
liikenteen edustajista  39 % on  sitä mieltä, että kevätliukkailla olisi tiestöä 
suolattava, kun vastaavasti henkilöautoliikenteen edustajista  on  tätä mieltä 

 vain 26 %.  (Taulukko  12.)  

Molemmat tienkäyttäjäryhmät toivovat suolausta ensisijaisesti valtateillä (ne-
los-ja viitostie) ja  seuraavaksi useimmin moottoriteillä. Viikonpäivistä toivottiin 
useimmin suolaustatyöpäivinä, mutta suurin ryhmä oli suolaa vastustavat, joita 
oli henkilöautoliikenteen edustajista  35 %  ja  raskaan liikenteen edustajista  30 
%.  Sekä henkilöauto- että raskaan liikenteen edustajat toivoivat suolausta 
yleisimmin aamu-  ja iltapäiväruuhkaliikennettä  varten. (Taulukko  12.)  

Taulukko  12.  Toivomukset suolauksesta fietyypeittäin, viikonpäivittäinja vuorokauden 
ajoittain henkiöautoliiken  teen  ja  raskaan liikenteen välillä tarkasteltuna. Tulokset 
esitetty suuruusjärjestyksessä. Tilastollinen merkitse vyys laskettu Khiin neliötestillä. 

Kysymys Henkilö-  Raskas  p<  
Liikenne liikenne  

(%) (%)  

Missä olosuhteissa tulisi mielestänne käyttää suolaa? 
(kys  24)  

Syksyn erisiliukkaissa  62 63 n.s.  
Ei missään  28 24  ris. 
Kevätliukkaissa  26 39 .05  
Epätasaisen lumikerroksen poistamiseksi  17 17  ris.  

Millaisilla teillä suolaa olisi mielestänne 
käytettävä? (kys  25) 

Valtateillä (esim. nelostie  ja viitostie)  45 50  n.s. 
Moottoriteillä  34 37  ris.  
Ei millään teillä  33 30  

n.s.  
Kaupunkien kaduilla  ja  taajamissa  19 13  ris.  

Minä viikonpäivinä suolaa tulisi käyttää? (kys  26)  
Ei milloinkaan  35 30  n.s.  
Työpäivinä  21 15  ris.  
Kaikkina viikon päivinä  18 26 n.s.  

Minä vuorokauden aikoina suolaa tulisi 
mielestänne käyttää? (kys  27)  

Aamu-  ja iltapäiväruuhkaliikennettä  varten  42 50  ris.  
Ei milloinkaan  34 28  ris. 
lita- ja yöliikennettä  varten  19 26  n.s. 

)  Vastaaja  on  voinut valita useita vastausvaihtoehtoja  
903 46 949 
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2.2.4  Tiestön kunto  ja  kunnossapito-ongelmat talvella  92/93  

Arviot pääteiden kunnosta eivät eronneet tilastollisesti em.tienkäyttäjäryhmien 
välillä. Henkilöautoliikenteen edustajista  2/3  ja  raskaan liikenteen edustajista 

 3/4  piti pääteiden kuntoa menneenä talvena hyvänä  ja  vain  noin joka kymme-
nes huonona. (Taulukko  13.) 

Sivutiet  eivät saaneet niin hyviä arvioita kuin päätiet,  sillä henkilöautoliikenteen 
 edustajista  25  %ja  raskaan liikenteen edustajista peräti  43 %  piti niiden kuntoa 

huonona. Kolmannes molemmista ryhmistä piti sivuteiden kuntoa hyvänä. 
(Taulukko  13.)  

Puutteista nousi yleisimmäksi molemmissa tienkäyttäjäryhmissä puutteet tien 
höyläyksessä tasaiseksi. Tätä mieltä oli  60 % henkilöautoliikenteen  ja  70 % 

 raskaan liikenteen edustajista. Henkilöautoliikenteen edustajilla seuraavaksi 
yleisimmiksi puutteiksi nousivat puutteet  lumen aurauksessa (29 %)  ja  näky-
vyyttä haittaavien lumivallien poistamisessa  (28 %).  Raskaan liikenteen edus-
tajilla taas seuraavina olivat puutteet  lumen aurauksessa (22 %)  ja  liukkauden 
ehkäisemisessä  (22 %).  Erot näkyvyyttä haittaavien lumivallien poistamisessa 

 ja  liukkauden ehkäisemisessä olivat tilastollisesti melkein merkitseviä  em. 
tienkäyttäjäryhmien  välillä. (Taulukko  13.)  

Taulukko  13.  Tiestön  lunto  ja  kunnossapito-ongelmat talvella  92/93  henkilöautolii-
kenteen  ja  raskaan  lIIkenteen  välillä tarkasteltuna. Tilastollinen  merkitsevyys  laskettu 

 Khiin neliötestillä.  

Kysymys Henkilö-  Raskas 	p<  
liikenne liikenne 

(%) (%)  

Tiestön kunto tässä läänissä menneenä talvena oli 
yleensä pääteillä (kys  30)  

Huono  7 11 
En  osaa sanoa  27 11  
Hyvä  66 78  
Yhteensä  100 100 	n.s.  

Tiestön kunto tässä läänissä menneenä talvena oli 
yleensä sivuteillä (kys  31)  

Huono 	 25 	43 
En  osaa sanoa 	 42 	24  
Hyvä 	 33 	33  
Yhteensä 	 100 	100 	01  

Talvella tien kunnossapidossa ilmeni eniten puutteita 
(kys  32) 

Tien höyläyksessä  tasaiseksi  60 70 n.s.  
Lumen aurauksessa 29 22 n.s.  
Näkyvyyttä hafttaavien lumivallien poist.  28 13 .05  
Liukkauden ehkäisemisessä  10 22 .05 

)  Vastaaja  on  voinut valita useita vastausvaihtoehtoja  
N= 903 46 949 
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3  YHTEENVETO ENSIMMÄISESTÄ  KOKEILUVUODESTA  

3.1  Paätuloksia  ennen rajoitetun suolan käytän kokeilua 

Väestön mielestä liikenneturvallisuus oli erittäin tärkeä asia. Talvella saa 
kuitenkin olla liukasta, eikä tiestöä tarvitse enemmistön mukaan suolata. 
Ensisijaisesti  on  pyrittävä parantamaan ku Ijettajien asenteita  ja  otettava vaiku-
tukset ympäristöön huomioon. 

Enemmistö (lähes  3/5)  ei hyväksynyt suolankäyttöä. Noin  2/5  hyväksyi 
suolauksenjan.  1/4  piti sitä välttämättömänä. Enemmistön mielestä suolankäyttö 
vähentää liikenneturvallisuutta antamalla kuljettajaUe väärän turvallisuuden 
tunteen. Pikemminkin  on  lisättävä kuljettajien omaa vastuuta ajostaan  ja 

 alennettava nopeusrajoituksia. 

Suolausta  perusteltiin useimmiten  sillä,  että  se  lisää ajoturvallisuutta  (44  %)ja 
 että  raskas  liikenne sujuu turvallisemmin  (38 %). Suolausta  taas vastustettiin 

ennen muuta  sillä  perusteella, että  se ruostuttaa  auton peUit  ja  alustan  (72 %) 
 ja  että  se  aiheuttaa ympäristöhaittoja  (71 %).  Lisäksi monessa muussakin 

tapauksessa suolaus koettiin hankalana (epämieltyttävä ajaa, eläinten 
houkuttelijana tielle, auton likaajana, yllättäviä tilanteita aiheuttavana). 
Suolankäytön aiheuttamia ympäristöhaittoja pidettiin yleensä jonkinlaisina  tai 

 melko suurina. 

Suolausta  kannatettiin ensi sijassa syksyn ensiliukkauksissa  ja  osin myös 
kevätliukkauksissa. Suolaus oli perustetluinta valtateillä  ja moottoriteillä. 
Suolausta  tulisi käyttää ennen muuta aamu-  ja iltapäiväruuhkaliikennettä 

 varten. 

Nastarenkaita  pidettiin hyvin tarpeellisina. Useimmat hankkisivat nastaren-
kaat, vaikka saisivat kitkarenkaat puolet halvemmalla. Tosin  25 % harkitsisi 

 tässä tilanteessa kitkarenkaiden ostamista huolellisesti  ja  23 %  ostaisi 
kitkarenkaat melko  tai  ehdottoman varmasti. 

Enemmistö  (3/4)  vastaajista piti pääteiden talvikuntoa hyvänä. Tätä mieltä 
olivat erityisesti Kuopion läänin vastaajat.  Sen  sijaan sivuteiden kuntoa pidet-
tiin talvella huonompana. Eniten puutteita koettiin tien höyläyksessätasaiseksi 

 (3/5),  osin myös lumivallien poistamisessa  (2/5)  ja  lumen aurauksessa (1/3).  

Vastanneista useimmat ajavat vuodessa  5000 - 25000  kilometriä. Otoksesta 
 n. 5 % (n. 60  henkilöä) ajoi pääasiallisesti raskailla ajoneuvoilla (kuorma-  tai 

 linja-autolla). Raskaan liikenteen kuijettajat korostivat liikenneturvallisuutta 
muita ajajia enemmän (tosin ei-ajavat eniten). Raskaan liikenteen edustajat 
suhtautuivat suolankäyttöön kaksijakoisesti: noin  45 %  oli sitä mieltä, ettei 
suolausta tarvita  ja  noin  45 %  sitä mieltä, että suolausta tarvitaan.  Asian 

 suhteen epävarmoja oli  10%.  

Raskaan liikenteen kuljettajat suhtautuivat kauttaaltaan myönteisemmin suo-
lan käyttöön. Heistä noin  3/5  hyväksyi suolan käytön (vrt, keskimäärin  2/5). 

 Raskaan liikenteen edustajista  2/5  piti suolausta välttämättömänä (vrt, keski-
määrin  1/4).  

Raskaan liikenteen kuljettajat eivät korostaneet suolauksen aiheuttamia hait- 
toja aivan niin paljon kuin väestö keskimäärin.  He  korostivat suolauksen 
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merkitystä muita enemmän tavallisilla maanteillä (mutta ei taas taajamissa! 
kaupunkien kaduilla), kaikkina päivinä sekä ilta-  ja yöliikenteessä,  eli juuri 
raskaalle liikenteelle ominaisissa tilanteissa.  

Kaiken  kaikkiaan raskaan liikenteen edustajien mielipiteet olivat suolankäyt
-töön  keskimääräistä myönteisempiä, mutta kaksijakoisia.  

3.2 Päätuloksia  ensimmäisen  vähäsuolaisen  talven  jälkeen 

Mielipiteet rajoitetun suolan käytän kokeilua kohtaan olivat hyvin myönteisiä  ja 
 rohkaisevia jatkoa ajatellen. Kuopion läänin vastaajista  3/4  ilmoitti  kokemus-

tensa  olleen myönteisiä, kun taas Keski-Suomen läänin vastaajista  62 %  ei 
osannut ottaa asiaan kantaa. Tulokset osoittivat kautta linjan Kuopion läänin 
väestön myönteisempää suhtautumista suolaamattomuutta kohtaan. 

Kuopion läänin vastaajista  40 %  ilmoitti, ettei kannata suolausta millään pe-
rusteella, kun vastaava osuus oli Keski-Suomen läänissä  32%. Kokeilutalvea 

 edeltävän syksyn kyselyssä vastaukset olivat yhtä suuret  (n. 30%)  molemmis-
sa lääneissä. Näyttäisi siis siltä, että kokeilu  on  vaikuttanut Kuopion läänin 
asukkaiden mielipiteisiin niin, että  he  aiempaa useammin olisivat valmiita 
luopumaan suolan käytöstä tiestön hoidossa.  Sen  sijaan kysyttäessä tarkem-
min sudan käyttämistä nimenomaan liukkauden ehkäisemisessä, ei tällaista 
eroa läänien välillä ollut havaittavissa. (Taulukko  14.)  

Suolan käyttöä perusteltiin ajoturvallisuuden lisääntymisellä  ja  raskaan liiken-
teen turvallisella sujumisella (ero läänien välillä tilastollisesti merkitsevä). 
Kuopion läänissä vedottiin ajoturvallisuuden lisääntymiseen nyt harvemmin 

 (30 %)  kuin Keski-Suomen läänissä  (37 %).  Edeltävän syksyn vastauksissa ei 
tätä eroa läänien välillä ollut. Raskaan liikenteen turvallisuuden osalta tilanne 

 on  pysynyt ennallaan, eli Kuopion läänin asukkaista  34 %  ja  Keski-Suomen 
asukkaista  41 %  perustelee suolankäytän tarpeellisuutta raskaan liikenteen 
turvallisuudella. (Taulukko  14.)  

Suolan käyttää vastustettiin edelleen eniten  sen  aiheuttamien ympäristähait-
tojen  (81 %)  ja  auton peltien  ja  alustan ruostumisen  (75 %)  vuoksi. Suolausta 
vastustivat Kuopion läänin autoilijat Keski-Suomen autoilijoita useammin 
erityisesti auton likaantumisen  (64 % vs. 49 %)  ja suolasohjon epämiellyttä-
vyyden  vuoksi  (66 % vs. 60 %).  Erot olivat kasvaneet selvästi edelliseen 
kyselyyn verrattuna. (Taulukko  14.) 
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Taulukko  14.  Suolan käyttöön liittyvien vastausten tarka ste/u Kuopion  ja  Keski-Suomen 
läänien sekä syksyn  -92  ja  kevään  -93  välillä prosentteina. 

Kuopio 
93 (92) 

Keski-Suomi 
93 	(92)  

Millä  perusteilla kannatatte suolausta?(  
En  millään  40 (30) 32 (29)  
Lisää ajoturvallisuutta  30 (43) 37 (44) 
Raskas  liikenne turvallisempaa  34 (35) 41 (41) 

Millä  perusteilla ette kannata  suo l austa?(* 
Ympäristöhaittojen  vuoksi  82 (69) 80 (73)  
Auton pellit  ja  alusta ruostuvat  76 (72) 72 (72) 
Auto  likaantuu  64 (47) 49 (42)  

Suolasohjossa  on  epämiellyttävä ajaa  66 (54) 60 (55)  

Hyväksyttekö suolan käytön talvisaikaan 
liukkauden ehkäisemiseksi?  

En  hyväksy  ja paheksun  sitä 	 32 	(24) 	30 	(27) 
En  hyväksy, mutta  en  paheksukkaan 	 28 	(32) 	29 	(30)  
Hyväksyn aina liikenneolosuhteiden niin 
vaatiessa 	 40 	(44) 	41 	(44)  

Yhteensä 	 100 	 100  

Miten välttämättömänä pidätte suolan käyttöä 
liukkauden ehkäisemiseksi? 

Yhdentekevänä 	 14 	(12) 	13 	(12) 
En  yhdentekevänä,  mutta  en  välttä- 
mättömänäkään 	 66 	(62) 	66 	(61)  
Välttämättömänä 	 20 	(26) 	21 	(26)  

Yhteensä 	 100 	 100  

(  Vastaaja  on  voinut valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon 
 N=1167  

Kysyttäessä suolan käytön sopivuutta eri tietyypeille, karinatettiin useimmin 
valtateiden suolausta  (45 %).  Edelliseen kyselyyn verrattuna oli valtateiden 
suolauksen kannatus laskenut Kuopion läänissä selvästi  (49  %:sta  40 %:iin), 

 kun taas Keski-Suomessa tilanne oli pysynyt lähes ennallaan  (53  %:sta  51 
%:iin).  Saman suuntainen  tulos  on  havaittavissa myös kaupunkien katujen  ja 

 taajamien osalta. (Taulukko  15.) 



36 
	 Suolan käytän vähentäminen 
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Taulukko  15. Suolausolosuhteisiin  ja  tie tyyppeihin  liittyvien vastausten tarkastelu 
Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien sekä syksyn  -92  ja  kevään  -93  välillä  prosenteina.  

Kuopio 
93 	(92) 

Keski-Suomi 
93 	(92)  

Missä olosuhteissa tulisi käyttää suolaa?(* 
Syksyn ensiliukkaat  63 (68) 61 (63)  
Kevätliukkauksissa  28 (39) 26 (33)  

Millaisilla teillä suolaa olisi käytettävä?(* 
Ei millään teillä  34 (25) 29 (24) 
Valtateillä  40 (49) 51 (53)  
Moottoriteillä  33 (42) 35 (38)  
Kaupunki/taajama  13 (22) 22 (25) 

(*  Vastaaja  on  voinut valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon 
 N=1167  

Vastaajista  63 %  ilmoitti pääteiden kunnon olleen hyvän. Kuopion läänin 
autoilijoista näin ilmoitti  71 %  (vuonna  -92 75 %)  ja  Keski-Suomen läänin 
autoilijoista  55 %  (vuonna  -92 65 %).  Rajoitetun suolan käytön kokeilu ei 
näyttäisi laskeneen Kuopion läänin pääteiden kuntoa, mutta  sen  sijaan keski-
suomalaiset ilmaisivat edelliseen kyselyyn verrattuna  (65 %)  harvemmin 
pääteiden olevan hyvässä kunnossa. Saman suuntainen lasku oli havaittavis-
sa Keski-Suomessa myös sivuteiden osalta. (Taulukko  1 6.)  

Taulukko  16.  Mielipiteet tiestön kunnosta  ja  kunnossa pidon puutteista Kuopion  ja 
 Keski-Suomen lääneissä vuosina  1992  ja  1993  prosentteina. 

Kuopio 	 Keski-Suomi 
93 	(92) 	93 	(92)  

Tiestön kunto tässä läänissä talvella  on 
 yleensä pääteillä... 

huono  
en  osaa sanoa 
hyvä 
Yhteensä 

Talvella tien kunnossapidossa ilmenee eniten 
puutteita(  

Lumen  aurauksessa  
Liukkauden ehkäisemisessä  
Tien  höyläyksessä  tasaiseksi 
Lumivallien  poistamisessa  

8 (8) 6 (10) 
21 (18) 39 (25) 
71 (75) 55 (65) 

100 100 

31 (33) 25 (42) 
13 (14) 11 (16) 
61 (60) 53 (61) 
34 (41) 22 (31)  

(*  Vastaaja  on  voinut valita useamman kuin yhden vastausvaihtoehdon. 
 N=1167  
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Teiden kunnossapito-ongelmissa koettiin edelleen eniten puutteita tien tasai-
seksi höyläämisessä  (57 %).  Kuopion läänissä  tulos  oli pysynyt saman 
tasoisena, mutta Keski-Suomessa puutteita ilmoitettiin edellistä kyselyä har -
vemmin. Puutteet liukkauden ehkäisemisessä olivat - ehkä yllättäen - lähes 
yhtä suuret molemmissa lääneissä  (13 %  Kuopiossa  ja  11 %  Keski-Suomes-
sa). (Taulukko  16.)  

Tulokset näyttävät ensi silmäyksellä  kaiken  kaikkiaan suotuisilta rajoitetun 
suolan käytön kokeilua kohtaan. Kuitenkin ennen kuin asenteista lilkennetur-
vallisuuttaja suolan käyttöä kohtaan voidaan vetää vahvempia johtopäätöksiä, 

 on  syytä odottaa Seuraavan kevään kyselyn tuloksia  ja  saada näin varmuutta 
asenteiden pysyvyydestä. 



30/3 8 	46/42 11/12 	4/5 

34/35 	18/14 28130 	8/11 

10/8 	6/3 35/38 	10/11 

26/28 	28/28 21/20 	12/12 

32/32 	55/52 5/6 	6/9 

36/38 	19/18 20/23 	16/13 

31/30 	17/16 24/27 	17/15 

1. Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä 
saamaan turvallisiksi kaikin 
mandollisin keinoin.  3/3 

2. Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä 
saamaan turvallisiksi kustan- 
nuksista välittämättä.  12/11 

3. Tiestöä  hoidettaessa (esim.  
tien  liukkautta  talvella suolalla)  
ympäristövaikutukset  ovat 
toissijaisia.  40/41 

4. Liikenneturvallisuus  riippuu 
enemmän  ajajasta  kuin olosuh- 
teista.  1/2 

5.  Talvella 	a  olla  liukasta.  19/13 

6. Talvella  j  tarvitse  suolata  
tiestöä.  13/13 

7. Ajoturvallisuutta  voidaan parantaa 
enemmän kuljettajien asenteita  ja 
ajotapoja  kehittämällä kuin pyrki- 
mällä muuttamaan  talvikeliolosuh- 
teet  suolalla  kesäkelinomaisiksi.  2/1 

8. Suolan käyttö  1Lää  liikenne- 
turvallisuutta talvella, koska  se  
parantaa  pitoa.  9/9 

9. Suolan käyttö vähentää lii- 
kenneturvallisuutta, koska  se  
likaa lamput  ja  lasit  estäen  
näin näkyvyyttä.  11/12 

7/8 5/8 42/41 45/42 

19/19 9/9 36/37 17/21 

I 	SYKSY  1992  

Kuopion yliopisto  ja 	 Kuopio/Jyväskylä =  Ku  
Kuopion  Tiepiiri 

KYSELYLOMAKE  

I LIIKENNETURVALLISUUS JA SUOLAUS: 	 Tunnus 

LuTE  1.  

Mitä mieltä olette seuraavista  väittämistä? Ympyröikaamielipidettänne  vastaava  vaihtoeh 
 to  kustakin  väittämästä. 

Täysin Jokseen-  En  osaa Jokseen-  Täysin 
eri  kin  eri sanoa/  kin  samaa samaa 
mieltä mieltä vaikea mieltä mieltä 

sanoa 
K/J K/J K/J K/i K/i  



Täysin Jokseen-  En  osaa Jokseen-  Täysin 
eri  kin  eri sanoa!  kin  samaa samaa 
mieltä mieltã  vaikea mieltä mieltä 

sanoa 
% % % % %  

10. 	Suolan käyttö vähentää nastojen 
käyttötarvetta.  23/20 30/26 17/17 22/28 8/9 

(11'. 	Suolan käyttö vähentää lii- 
kenneturvallisuutta, koska  se  
antaa ajajalle väärän turvalli- 
suuden tunteen (esim.tunteen 
kesäkelistä).  8/6 15/21 14/12 39/38 24/23 

12. 	Tienkäyttäjät  ottavat enemmän 
vastuuta ajostaan,  jos  tiestöä 
ei keinotekoisesti pyritä muut- 
tamaan suolalla kesäkelinomai- 
seksi.  4/2 7/10 10/13 37/34 41/40 

13. Talvinopeusrajoituksia  voidaan 
tiukentaa suolankäytön vaihto- 
ehtona. 	 12/14 	16/15 	10/12 	31/29 	31/29 

II  KYSYMYKSIÄ SUOLAN KÄYTÖSTÄ  

14.  Hyväksyttekö suolan käytön talvisaikaan liukkauden ehkäisemiseksi? 
Rengastakaa  yksi vaihtoehto. 

%  
1 en  hyväksy  ja paheksun  sitä 	 24/27 
2 en  hyväksy, mutta  en paheksukkaan 	 32/30 
3  hyväksyn aina liikenneolosuhteiden niin vaatiessa 	 44/44 

15.  Miten välttämättömänä pidätte suolan käyttöä liukkauden ehkäisemiseksi? 
%  

1 yhdentekevänä 	 12/12 
2 en yhdentekevänä,  mutta  en välttämättömänäkään 	 62/61 
3  välttämättömänä eli suolaa tulee käyttää aina, kun liiken- 

	

neolosuhteet niin vaativat 	 '26/26 

16. 	Millä  perusteilla kannatatte suolausta? (Ympyröikää kaikki soveltuvat vaihtoehdot.) 
%  

1 en  millään perusteella  30/29 
2  koska suolaus säästää kustannuksia  4/3 
3  koska suolaus lisää ajoturvallisuutta  43/44 
4  koska voin ajaa lujempaa (matka joutuu)  4/4 
5  koska  on  mukavampi (huolettomampi) liikkua  10/10 
6  koska ei tarvitse (välttämättä) nastarenkaita  6/5 
7  koska  raskas  liikenne sujuu turvallisemmin  35/41 
8  koska ajo-olosuhteet voidaan pitää hyvinä talvellakin  26/ 24 
9  muuta, mitä?____________________________  9/11 
10 en  osaa sanoa  7/7 



pilaantumisen  kannalta  4/4 

19. Tien  varren kasvillisuuden 
kannalta  11/9 

20. Ympäristön likaantumisen kannal- 
ta  9/7 

21. Tien  varren asukkaiden terveyden 
kannalta  18/13 

22. Tien  varren rakennusten rapistumi - 
sen  kannalta  25/23 

23. Eläinten kannalta  12/10 

24/21 	11/11 	37/40 
	

24/24 

26/26 	15/19 	33/33 
	

14/14 

30/28 13/16 32/36 16/13 

22/22 32/34 17/20 12/11 

22/22 32/34 13/16 8/5 

24/26 28/29 23/22 12/12 

17. 	Millä  perusteilla ette kannata suolausta? (Ympyröikää jälleen kaikki soveltuvat vaih- 
toehdot) 

%  
0  kannatan suolausta  10/11 
1 suolaus  aiheuttaa ymparistöhaittoja  69/73 
2  auton pellit  ja  alusta ruostuvat  72/72 
3 auto  likaantuu  47/42 
4  koska ei osata varautua yllättävään liukkauteen  40/42 
5  suolaus  maksaa paljon  28/26 
6  suola houkuttelee eläimia (hirvet, porot) tielle  50/4 1 
7 suolasohjossa  on  epämiellyttävä ajaa  54/55 
8 tie  kuluu  ja urautuu vähemman  17/14 
9  muuta, mitä?_______________________________  5/6 
10 en  osaa sanoa  4/3 

III  MITEN SUURINA PIDATTE SUOLANKÄYTÖN AIHEUTFAMIA 
YMPÄRISTÖHAITFOJA?  

Ei  lain- 	Jonkin- 	En  osaa Melko 	Ei-it- 
kaan  tai 	taisina 	sanoa! suuri- 	tim  
hyvin  vi- 	 vaikea  na 	suuri- 

Haitta:  häisini 	 sanoa  

18. Pohjavesien  ja  kaivojen 

IV  KANNANOTTO SUOLANKÄYTTÖON  ERI TILANTEISSA  

24.  Missä olosuhteissa tulisi mielestänne käyttää suolaa? (Ympyröikää kaikki soveltuvat 
vaihtoehdot.) 

%  
1  ei missään olosuhteissa 	 20/22 
2  syksyn ensiliukkauksissa (ns. mustan jään vuoksi) 	 68/63 
3  lumisateella, estämään  lumen  tarttumista tien pintaan (ns.  p0- 	 12/14 

lanteen  estämiseksi)  
4  tiehen tarttuneen epätasaisen lumikerroksen (ns.polanteen) poistamiseksi  20/24 
5  kevätliukkauksissa 	 39I33 
6 en  osaa sanoa 	 9/6 
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	 Millaisilla teillä suolaa olisi mielestänne käytettävä? (Ympyröikää kaikki sopivina 

pitämänne  vaihtoehdot.) 	
%  

25/24 
11/14 
49/53 
42/3 8 
22/25 
4/5 
9/6 

Minä viikonpäivinä suolaa tulisi käyttää? (Ympyröikaakaikki sopivina pitämänne 
vaihtoehdot.) 	

%  
26/26 
23/22 
23/26 
18/17 
17/15 

27.  Minä vuorokauden aikoina suolaa tulisi mielestänne käyttää? (Ympyröikää kaikki 
sopivina pitämänne vaihtoehdot.) 

%  
1  ei milloinkaan 	 26/27 
2  aamu-  ja iltapäiväruuhkaliikennettä  varten 	 52/51 
3 päiväliikennettä  varten 	 13/15 
4  ilta-  ja yöliikennettä  varten 	 22/27 
5  enosaasanoa 	 15/14 

V  MIELIPIDE NASTA-  JA KITKARENKAISTA 

28.  Mitä mieltä olette nastoitettujen talvirenkaiden tarpeellisuudesta talviliikenteessä? 
Nastoitetut talvirenkaat ovat:  

1 	ehdottoman tarpeelliset  51/48 
2  melko tarpeelliset  38/40 
3 en  osaa sanoa/vaikea sanoa  4/5 
4  melko tarpeettomat  5/6 
5  täysin tarpeettomat  2/1  

Seuraava kysymys  (29) on  tarkoitettu auton omistajille:  

29. 	Saatte mandollisuuden hankkia kitkarenkaat, joissa ei ole nastoja,  50  %  halvemmalla 
kuin nastoitetut renkaat. Valitsetteko? 

%  
I 	ehdottomasti nastarenkaat  29/26 
2  melko varmasti nastarenkaat  23/24 
3 	harkitsen asiaa huolellisesti  (en  oikein osaa sanoa)  24/26 
4  melko varmasti nastattomat kitkarenkaat  15/16 
5  ehdottomasti nastattomat kitkarenkaat  9/8 

1  ei milläan teillä  
2  tavallisilla maanteillä  
3 valtateillä (esim. nelostie  ja viitostie)  
4 moottoriteillä 
5  kaupunkien kaduilla  ja  taajamissa  
6  kaikilla teillä  
7 en  osaa sanoa 

1  ei milloinkaan  
2  työpäivinä  
3  kaikkina viikon päivinä  
4  muulloin, milloin?____  
5 en  osaa sanoa  



VI  MIELIPIDE TIESTÖN KUNNOSTA  

30.  Tiestön kunto tässä läanissä talvella  on  yleensä pääteillä 
%  

1  huono 	 8/10 
2 en  osaa sanoa 	 18/25 
3  hyvä 	 75/65 

31.  Tiestön kunto tässä läänissä talvella  on  yleensä sivuteillä 
%  

1  huono 	 38/39 
2 en  osaa sanoa 	 30/33 
3  hyvä 	 32/28 

32.  Talvella tien kunnossapidossa ilmenee eniten puutteita 
%  

1 lumen aurauksessa 33/42 
2  liukkauden ehkäisemisessä  14/16 
3  tien höyläyksessä tasaiseksi  60/61 
4  näkyvyyttä haittaavien lumivallien poistamisessa  41/31 
5  jossakin muussa, missä:__________________  5/4 

VII TAUSTATIETONNE 

33. Sukupuolenne 	 1  mies 	 52/56 
2  nainen 	 48/44 

34. Syntymävuotenne 	 v. 19 

35. Asuinkuntanne  

36. Ammattinne 	 ____________________________________ 
(mand.  tarkasti) 

%  
37. Onko Teillä ajokortti 	I  ei  (jos  teillä ei ole ajokorttia siirryue 	18/16 

 kysymykseen  45) 
2 on 	 82/84 

38. Mikäli Teillä  on  ajokortti, 
minkä tyyppinen  se on  (rengas-  0/1 	61/58 22/23 	1/2 	11/12 	0/0 	4/5  
takaa tarpeelliset kirjaimet).  A 	B 	C 	D 	E 	K 	T 

39. Ajokortin myöntövuosi  19 
%  

40. Paljonko ajatte vuodessa  0 en  lainkaan  3/2 
I  alle  5 000 km/vuodessa 15/14 
2 5 000  -  15 000 km/vuodessa 28/32 
3 15 000  -  25 000 km/vuodessa 28/28 
4 25 000  -  40 000 km/vuodessa 18/17 
5  yli  40 000 kmlvuodessa 9/7 



41.  Ajomääränne  talvella  o en  aja lainkaan talvella  
1  ajan selvästi vähemmän kuin kesäaikana  
2  ajan hieman vähemmän kuin kesäaikana  
3  ajan yhtä paljon kuin kesäaikana  
4  ajan hieman enemmän kuin kesäaikana  
5  ajan selvästi enemmän kuin kesäaikana  

3/3 
13/8 
22/24 
55/59 
5/4 
2/2  

42. Työmatkojen  ja  työssä ajamisen osuus kaikesta ajostanne  on n.________ 

43. Kuinka suuri osuus ajostanne  on  maantieajoa?  n. 	%  

44. Millä ajoneuvolla ajatte  pääasiallisesti?  

o en  aja millään  
1  moottoripyörällä  
2  henkilöautolla  
3  pakettiautolla  
4  kuorma-autolla  
5  linja-autolla  
6  muulla,  millä?  

%  
2/2 

0/0 
85/86 
5/6 
3/3•)  -  
2/2S 
2/2  

%  

45. 	Auton omistus 	0  ei autoa  13/10 
1  oma  52/57 

2  perheessä  3 1/29 
3  työsuhdeauto  3/3 
4  jokin muu, mikä______________  1/2  

Mitä muuta haluatte tuoda esiin? 

Kiitokset vastauksestanne. 
Postittakaa  täytetty  lomake  oheisessa kuoressa ilman postimerkkiä. 



1  
KEVAT  1993 	LuTE  2.  

Kuopion yliopisto  ja 
 Kuopion  Tiepiiri 

KYSELYLOMAKE  II 

I LIIKENNETURVALLISUUS JA SUOLAUS: 	 Tunnus___________  

0.  Mitä mieltä olette menneen  talven  suolaamattomuuskokeilusta  Kuopion läänissä?  

1  kokemukset osaltani olivat kielteiset 	6/4 
2 en  osaa sanoa 	 20/62 
3  kokemukset osaltani olivat myönteiset  74/34 

 Perustelut 

Kun  ajaueleue  menneen  talven  suolaamattomuuskokeilua  Kuopion läänissä, mitä mieltä nyt 
olette seuraavista  väittämistä? Ympyröikää mielipidettänne  vastaava vaihtoehto kustakin 

 väittämästä.  

Täysin 	Jokseen- 	En  osaa 	Jokseen- 	Täysin 
eri 	kin  eri 	sanoa! 	kin  samaa samaa 
mieltä 	mieltä 	vaikea 	mieltä 	mieltä 

sanoa  

1. Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä 
saamaan turvallisiksi kaikin 
mandollisin keinoin.  

2. Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä 
saamaan turvallisiksi kustan-
nuksista välittämättä.  

3. Tiestöä  hoidettaessa (esim. 
 tien  liukkautta  talvella suolalla) 

 ympäristövaikutukset  ovat 
toissijaisia.  

4. Liikenneturvallisuus  riippuu 
enemmän  ajajasta  kuin olosuh-
teista.  

5. Talvella saa olla  liukasta.  

6. Talvella ei tarvitse  suolata 
 tiestöä. 

6/6 	17/21 	7/10 	38/36 	31/27 

16/16 	31/31 	11/15 	31/27 	12/11 

46/45 	37/35 	9/12 	6/7 	3/3 

2/2 5/7 5/8 37/42 51/41 

10/8 14/15 9/15 41/38 25/24 

7/8 12/19 7/16 32/30 42/28 



Täysin 	Jokseen- 	En  osaa 	Jokseen- 	Täysin 
eri 	kin  eri 	sanoa! 	kin  eri 	samaa 
mieltä 	mieltä 	vaikea 	mieltä 

sanoa  

7. 	Ajoturvallisuutta  voidaan parantaa 
enemmän kuijettajien asenteita  ja 
aj otapoja  kehittämällä kuin pyrki-
mällä muuttamaan talvikeliolosuh

-teet  suolalla kesäkeiinomaisiksi.  2/2 4/4 7/9 18/23 69/62 

8. Suolan käyttö ijä liikenne- 
turvallisuutta talvella, koska  se  
parantaa pitoa. 	 13/9 	28/27 18/19 	23/29 	18/17 

9. Suolan käyttö vähentää lii- 
kenneturvallisuutta, koska  se  
likaa lamput  ja  lasit estäen 
näin näkyvyyttä. 	 7/7 	16/20 20/20 	28/28 	29/25 

10. Suolan käyttö vähentää nastojen 
käyttötarvetta. 	 19/19 	30/28 23/23 	18/20 	10/9 

11. Suolan käyttö vähentää lii- 
kenneturvallisuutta, koska  se  
antaa ajajalle väärän turvalli- 
suuden tunteen (esim.tunteen 
kesäkelistä). 	 6/8 	11/14 14/13 	28/29 	41/37 

12. Tienkäyttäjät  ottavat enemmän 
vastuuta ajostaan,  jos  tiestöä 
ei keinotekoisesti pyritä muut- 
tamaan suolalla kesäkelinomai- 
seksi. 	 2/2 	4/6 8/14 	23/28 	63/5 1 

13. Talvinopeusrajoituksia  voidaan 
tiukentaa suolankäytön vaihto- 
ehtona. 	 9/9 	13/15 15/15 	22/25 	42/36 

II  KYSYMYKSIÄ SUOLAN KÄYTÖSTÄ  

14. Hyväksyttekö suolan käytön talvisaikaan liukkauden ehkäisemiseksi? 
Rengastakaa  yksi vaihtoehto.  

1 	en  hyväksy  ja paheksun  sitä  32/30 
2 en  hyväksy, mutta  en paheksukkaan 29/29 
3 	hyväksyn aina liikenneolosuhteiden niin vaatiessa 	40/4 1 
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15.  Miten välttämättömänä pidätte suolan käyttöä liukkauden ehkäisemiseksi?  

1 yhdentekevänä 	 14/13 
2 en yhdentekevänä,  mutta  en välttämättömänäkään 	66/66 
3  välttämättömänä eli suolaa tulee käyttää aina, kun liikenneolosuhteet 

niin vaativat 	 20/2 1 

16.  Millä  perusteilla kannatatte suolausta? (Ympyröikää kaikki soveltuvat vaihtoehdot.)  

1 en  millään perusteella  40/32 
2  koska suolaus säästää kustannuksia  3/2 
3  koska suolaus lisää ajoturvallisuutta  30/37 
4  koska voin ajaa lujempaa (matka joutuu)  3/4 
5  koska  on  mukavampi (huolettomampi) liikkua  7/7 
6  koska ei tarvitse (välttämättä) nastarenkaita  5/5 
7  koska  raskas  liikenne sujuu turvallisemmin  34/4 1 
8  koska ajo-olosuhteet voidaan pitää hyvinä talvellakin  18/18 
9  muuta, mitä?_________________________________  10/7 
10 en  osaa sanoa  8/8 

17.  Millä  perusteilla ette kannata suolausta? (Ympyröikää jälleen kaikki soveltuvat vaih-
toehdot)  

0  kannatan suolausta  6/7 
1 suolaus  aiheuttaa ympäristöhaittoja  82/80 
2  auton pellit  ja  alusta ruostuvat  76/74 
3 auto  likaantuu  64/49 
4  koska ei osata varautua yllättävään liukkauteen  49/49 
5  suolaus  maksaa paljon  34/29 
6  suola houkuttelee eläimiä (hirvet, porot) tielle  55/49 
7 suolasohjossa  on epämiellyuävä  ajaa  66/60 
8 tie  kuluu  ja urautuu  vähemmän  20/13 
9  muuta, mitä?_________________________________  2/2 
10 en  osaa sanoa  4/3 

III  MITEN SUURINA PIDATTE SUOLANKÄYTÖN AIHEUTTAMIA 
YMPÄIUSTÖHAITTOJA? 

Ei  lain-  Jonkin-  En  osaa Melko  Ent- 
kaan  tai  laisina  sanoa/ suuri- täin  
hyvin  vä-  vaikea na  suuri- 

Haitta: häisinä  sanoa  

18. Pohjavesien  ja  kaivojen 
pilaantumisen  kannalta  3/3 20/18 11/11 39/41 26/27 

19. Tien  varren kasvillisuuden 
kannalta  5/6 22/23 14/14 40/36 19/21 

20. Ympäristön likaantumisen kannal- 
ta  3/6 21/23 14/13 44/39 18/19  
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Ei lain- 
kaan  tai  
hyvin  vä- 

Haitta: häisinä  

21. Tien  varren asukkaiden terveyden 
kannalta  12/15 

22. Tien  varren rakennusten rapistumi - 
sen  kannalta  14/14 

23. Eläinten kannalta  8/8  

Jonkin-  En  osaa Melko  Ent- 
laisina  sanoa/ suuri- täin  

vaikea na  suuri- 
sanoa  

21/22 35/32 23/23 9/8 

23/26 34/33 22/22 7/5 

24/25 29/28 26/27 13/12 

IV  KANNANOTTO SUOLANKÄYTTÖÖN ERI TILANTEISSA  

24.  Missä olosuhteissa tulisi mielestänne käyttää suolaa? (Ympyröikää kaikki soveltuvat 
vaihtoehdot.)  

1  ei missään olosuhteissa  26/25 
2  syksyn ensiliukkauksissa (ns. mustan jään vuoksi)  63/61 
3  lumisateella, estämään  lumen  tarttumista tien pintaan (ns. polanteen  

estämiseksi)  8/9 
4  tiehen tarttuneen epätasaisen lumikerroksen (ns.polanteen) poistamiseki  

15/19 
5  kevätliukkauksissa  28/26 
6 en  osaa sanoa  9/8 

25.  Millaisilla teillä suolaa olisi mielestänne käytettävä? (Ympyröikää kaikki sopivina pitä- 
männe  vaihtoehdot.)  

1  ei millään teillä  34/29 
2  tavallisilla maanteillä  11/10 
3 valtateillä (esim. nelostie  ja  viitostie)  40/5 1 
4 moottoriteillä  33/35 
5  kaupunkien kaduilla  ja  taajamissa  13/22 
6  kaikilla teillä  3/2 
7 en  osaa sanoa  11/7 

26.  Minä viikonpäivinä suolaa tulisi käyttää? (Ympyröikää kaikki sopivina pitämänne  vaih- 
toehdot.)  

1  ei milloinkaan  35/3 1 
2  työpäivinä  2 1/22 
3  kaikkina viikon päivinä  15/22 
4  muulloin, milloin?________________________________  17/15 
5 en  osaa sanoa  16/15 
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27.  Minä vuorokauden aikoina suolaa tulisi mielestänne käyttää?  (Ympyröikää  kaikki sopivi-
na  pitämänne  vaihtoehdot.)  

1  ei milloinkaan 	 35/30 
2  aamu-  ja iltapäiväruuhkaliikennettä  varten 	 40/45 
3 päiväliikennettä  varten 	 10/12 
4  ilta-  ja yöliikennettä  varten 	 16/23 
5 en  osaa sanoa 	 18/16 

V  MIELIPIDE  NASTA-  JA KITKARENKAISTA 

28.  Mitä mieltä olette  nastoitettujen talvirenkaiden  tarpeellisuudesta  talviliikenteessä? 
Nastoitetut talvirenkaat  ovat:  

1 	ehdottoman tarpeelliset  43/44 
2  melko tarpeelliset  4 1/43 
3 en  osaa  sanoa/vaikea  sanoa  7/6 
4  melko  tarpeettomat  6/7 
5  täysin  tarpeettomat  3/1  

Seuraava kysymys  (29) on  tarkoitettu auton omistajille:  

29.  Saatte mandollisuuden hankkia  kitkarenkaat,  joissa ei ole  nastoja,  50 %  halvemmalla 
kuin  nastoitetut  renkaat.  Valitsetteko?  

1  ehdottomasti  nastarenkaat  18/22 
2  melko varmasti  nastarenkaat  21/22 
3 	harkitsen asiaa huolellisesti  (en  oikein osaa sanoa)  34/28 
4  melko varmasti  nastattomat kitkarenkaat  15/18 
5  ehdottomasti  nastattomat kitkarenkaat  12/10 

VI  MIELIPIDE TIESTÖN KUNNOSTA  

30.  Tiestön kunto tässä läänissä menneenä talvena oli yleensä  pääteillä  

1  huono 	 8/6 
2 en  osaa sanoa 	 21/39 
3  hyvä 	 71/55 

31.  Tiestön kunto tässä läänissä menneenä talvena oli yleensä  sivuteillä  

1  huono 	 28/2 1 
2 en  osaa sanoa 	 32/57 
3  hyvä 	 40/21 



32.  Talvella tien  kunnossapidossa  ilmeni eniten puutteita  

1 lumen aurauksessa 
2  liukkauden  ehkäisemisessä  
3  tien  höyläyksessä  tasaiseksi  
4  näkyvyyttä  haittaavien lumivallien  poistamisessa  
5  jossakin muussa, missä:______________________  

31/25 
13/11 
61/53 
34/22 
3/3 

VII TAUSTATIETONNE 

33. Sukupuolenne 	1  mies 	 53/58 
2  nainen 	 47/42 

34. Syntymävuotenne 	v. 19 

35.  Asuinkuntanne 	______________________________________________ 

36. Ammattinne 	 ______________________________________________ 
(mand.  tarkasti)  

37.  Onko Teillä ajokortti 	1  ei  (jos  teillä ei ole  ajokorttia siirrytte  
kysymykseen  45) 	 17/15 
2 on 	 83/85 

38.  Mikäli Teillä  on  ajokortti, 
minkä tyyppinen  se on  (rengas- 
takaa tarpeelliset kirjaimet). 	A B C D E K T 

39.  Ajokortin  myöntövuosi  19 

40.  Paljonko  ajoitte  viime vuoden aikana  
0 en  lainkaan  2/2 
1  alle  5 000 kmlvuodessa 16/16 
2 5 000  -  15 000 km/vuodessa 3 1/34 
3 15 000  -  25 000 km/vuodessa 28/26 
4 25 000  -  40 000 km/vuodessa 16/15 
5  yli  40 000 km/vuodessa 7/8 

41. Ajomääränne  menneeltä  talvelta  
0 en  ajanut lainkaan talvella  3/4 
1  ajoin selvästi vähemmän kuin kesäaikana  16/13 
2  ajoin hieman vähemmän kuin kesäaikana  21/21 
3  ajoin yhtä paljon kuin kesäaikana  5 1/49 
4  ajoin hieman enemmän kuin kesäaikana  6/8 
5  ajoin selvästi enemmän kuin  kesäalkana  3/5 

42. Työmatkojen  ja  työssä ajamisen osuus kaikesta  ajostanne  on n. % 

43. Kuinka suuri osuus  ajostanne  on maantieajoa? n. 	% 



44.  Millä ajoneuvolla ajatte  pääasiallisesti?  

o en  aja millään  2/2 
1 	moottoripyörällä  0/0 
2  henkilöautolla 84/84 
3 	pakettiautolla 8/7 
4  kuorma-autolla  4/3 
5 	linja-autolla  0/2 
6  muulla,  millä?  3/2 

45.  Auton omistus  0  ei autoa 	 13/10 
1  oma 	 52/59 
2  perheessä 	 31/29 
3  työsuhdeauto 	 3/2 
4  jokin muu, mikä_____________ 	 1/1 

Vain  raskaan liikenteen  kuljeuaj ilie  

46.  Oletteko 	1 ammattikuljettaja 	 44/65 
2  omistajakuljettaja 	 56/35  

Mitä muuta haluatte tuoda esiin?  

Kiitokset  vastauksestanne. 
Postittakaa  täytetty  lomake  oheisessa kuoressa ilman  postimerkkiä. 

C:\kri\ooIalo  



LuTE  3.  

Liikenneturvallisuutta  ja suolankäyttöä  koskevat  asenneulottuvuudet - 
faktorianalyyttinen  tarkastelu  

Faktorirakenne 

Kysymyksille (muuttujille)  1-13  ja  18-23  suoritettiin faktorianalyysi tarkoituksena 
saada selville liikenneturvallisuuteen  ja  suo ian käyttöön liittyvät asenneulottuvuudet. 
Viiden  faktorin  ratkaisu osoittautui sekä teknisesti (ominaisarvo noin  1)  että 
tulkinnallisesti parhaaksi ratkaisuksi. Viisi faktoria (varimax-rotatointi) selittivät 
muuttujien yhteisvaihtelusta  61,3%.  (Taulukko  17.)  

Ensimmäinen  faktori  koskee suolankäytön aiheuttamia ympäristöhaittoja.  Faktori  
voitaneen nimetä seuraavasti:  'Suolankäytön  vastustaminen ympäri  stövaikutuksellisin 

 perustein'. Toinen  faktori  koskee tekijöitä, joiden perusteella  se  voidaan nimetä 
seuraavasti:  'Suolankäytön  vastustaminen  liileenteellisin  perustein'. Olennaista lienee 

 se,  että nämä tekijät ovat eri ulottuvuuksia. Toiselle faktorille latautuvat tekijät, 
jotka koskevat sitä, että ajajat ottavat enemmän vastuuta ajostaan,  jos  teitä ei suolata. 
Nopeuksiakin voidaan alentaa talvella suolankäytön vaihtoehtona. Myös asenteita 
tulee muuttaa. Likaisuus lisääntyy suolankäytön vuoksi.  

Kolmas faktori  koskee tekijöitä, joiden perusteella  se  voidaan nimetä seuraavasti: 
'Liikenneturvallisuuden ulkoisten olosuhteiden  maksimointi'.  Faktori  kuvastaa 
liikenneturvallisuuden ulkoisten olosuhteiden maksimointia keinoista, 
kustannuksista  ja  muista haittavaikutuksista välittämättä. Neljäs  faktori  nimetään 
seuraavasti: 'Ajotavat liikenneturvallisuuden perusteena'.  Faktorilla  korostuu 
näkökohta, että liikenneturvallisuus riippuu enemmän ajajasta kuin olosuhteista. 
Faktorille latautuu myös muuttuja 'talvella saa olla liukasta'. Vaikka muuttuja 'eikä 
tiestöä tarvitse suolata' latautuu eniten faktorille  2,  niin  se  latautuu  vahvasti myös 
tälle neljännelle faktorille.  On  kyse ajotapojen  ja  asenteiden muuttamisesta. Vielä 
viides  faktori  koskee tekijöitä, joiden perusteella  se  nimetään seuraavasti: 
'Suolankäytön  kannattaminen  nastojen poisjättäniisellä  ja  pidon lisäämisellä'. 

Tulosten tarkastelu  faktoripistemäärien  perusteella  

Suolankäyttöä  vastustavat ympäristövaikutuksellisin perustein naiset miehiä 
enemmän, nuoret vanhempia enemmän, ajokortittomat  ja autottomat  ajokortin 
omaavia enemmän, hyvin vähän ajavat  ja  linja-auton kuijettajat muita kuljettajia 
enemmän. Erityisesti suolausta puoltavat kuorma-autonkuljettajat. 

Suolankäyttöä  vastustavat liikenteellisin perustein miehet jonkin verran naisia 
enemmän, nuoret vanhempia enemmän, keskinkertaisesti  (5000  -  25000 km) 

 vuodessa ajavat muita enemmän, linja-  tai  pakettiautolla  useimmin ajavat muita 



enemmän, sekä omalla autollaan ajavat. 

Liikenneturvallisuuden ulkoisten olosuhteiden maksimointia kannattavat naiset 
miehiä enemmän, nuoret vanhempia enemmän, ajokortittomat ajokortin omaavia 
enemmän, vähän  tai  ei lainkaan ajavat paljon ajavia enemmän, linja-  ja  kuorma-
autonkuljettajat muita kuljettajia enemmän. 

Ajotapoja  liikenneturvallisuuden perusteena korostavat miehet naisia enemmän, 
vanhemmat nuoria enemmän, ajokortin omaavat ajokortittomia enemmän, paljon 
(yli  15000 km)  vuodessa ajavat, paljon talvella ajavat, erityisesti kuorma-autolla  tai 

 muulla raskaalla kulkuneuvot ajavat  ja  oman  tai  työsuhdeauton  omaavat muita 
enemmän. 

Suolan käyttöä kannattavat nastojen poisjättämisen  tai  pidon lisääntymisen 
perusteella miehet jonkin verran naisia enemmän, nuoret  ja  varhaiskeski-ikäiset 
vanhempia enemmän, ajokortittomat ajokortin omaavia enemmän, sekä vähän 
vuodessa ajavat  (alle  15000 km)  ja  erityisesti kuorma-autolla ajavat. 



Taulukko  17.  Liikenneturvallisuutta  ja suolankäyttöä  koskevien muuttujien faktorointi syksyn  1992  
kyselyssä. 

Muuttuja  

Haitta tien varren asukkaiden kannalta 
-"- tien varren rakennusten rapistumisen 
-"- ympäristön likaantumisen kannalta 
-"- eläinten kannalta 
-"-  tien varren kasvillisuuden kannalta 
-"- pohjavesien  ja  kaivojen pilantumisen 

Fl 	F2 	F3 	F4 	F5 

.83 

.80 

.79 

.76 

.74 

.64 

Tienkäyttäjät  ottavat enemmän vastuuta 
ajostaan,  jos  tiestöä ei keinotekoisesti 
pyritä muuttamaan suolalla kesäkelinomai-
seksi 
Suolan käyttö vähentää liikenneturvalli-
suutta, koska  se  antaa ajajalle väärän 
turvallisuuden tunteen 
Talvinopeusrajoituksia  voidaan tiukentaa 
suolankäytön vaihtoehtona 
Ajoturvallisuutta  voidaan parantaa enemmän 

 kul jettajien  asenteita  ja ajotapoja  kehit-
tämällä kuin pyrkimällä muuttamaan talvi-
keliolosuhteet suolalla kesäkelinomaisiksi 
Talvella ei tarvitse suolata tiestöä 
Suolan käyttö vähentää liikenneturvalli-
suutta, koska  se  likaa lamput  ja  lasit 
estäen näin näkyvyyttä 

Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä saamaan 
turvallisiksi kustannuksista välittämättä 
Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä saamaan 
turvallisiksi kaikin mandollisin keinoin 
Tiestöä hoidettaessa ympäristövaikutukset 
ovat toissijaisia 

Liikenneturvallisuus  riippuu enemmän 
ajajasta kuin olosuhteista 
Talvella saa olla liukasta 

.72 

.68 

.59 (-.37) 

	

.58 
	

(.41) 
.56 

.54 

.85 

.80 

	

(-.42) 	.51 

.80 
(-.37) 	.61 

Suolan käyttö vähentää nastojen käyttö- 
tarvetta 
Suolan käyttö lisää liikenneturvalli-
suutta talvella, koska  se  parantaa pitoa 

Ominaisarvo 
Selitysosuus  

(-.45) 

	

5.8 	2.3 	1.4 

	

30.4 	12.2 	7.5 

.84 

.60 

	

1.1 	.99 

	

5.9 	5.3  

Fl: Suolankäytön  vastustaminen ympäristövaikutuksellisin perustein  
F2: Suolankäytön  vastustaminen liikenteellisin perustein  
F3: Liikenneturvallisuuden ulkoisten olosuhteiden maksimointi  
F4: Ajotavat liikenneturvallisuuden perusteena  
F5: Suolankäytön  kannattaminen nastojen poisjättämisellä  ja  pidon lisäämisellä  
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Alaprojekti C:  Kunnossapito  (C3). TIEL 32001 91  

Suolan käytön vähentäminen, väliraportti väestön asenteista Kuopion läänin kokeiluun 
talvikaudella  1992-1 993 (Pauli  Niemelä, Juhani Laurinkari, Sakari Kainulainen, Risto 
Tuunanen). Tielaitoksen selvityksiä  67/1993. Alaprojekti A:  Liikenteen sujuvuus  ja 
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