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Thvistelmä
Tiestön hoidon, ylläpidon ja kehittämisen lisäksi tielaitos pitää tärkeänä tiellikenteen ja tienkäyttäjien palvelua. Liikenteen ohjaus, liikenne- ja kelitietous
parntvlike uast
ja sujuvuutta sekä lisäävät matkan
miellyttävyyttä.
Tällä tutkimuksella on selvitetty nykyisten ja mandollisten uusien liikenteen
intormaatiopalvelujen tunnettuus, asiakastyytyväisyys, kehittämistarpeet ja
maksullisu us. Tutkimuksen tulokset hyödynnetään laitoksen tienkäyttäjien
informaatiopolitjikan teossa ja palvelujen kehittämisessä: mihin palveluihin
keskitytään ja mitä markkinoidaan.
Tutkimuksessa on haettu konkreettisia toimintamalleja, mitä tietoja ja mitä
välineitä tienkäyttäjät tarvitsevat. Tutkimuksen tulokset ovat tienkäyttäjien
mielipiteitä siitä, mitä he pitivät tärkeinä.
Tutkittavia liikenteen tietoja ovat olleet: tietöistä tiedottaminen, liikennetiedottammen, reittineuvonta, kelitiedottaminen ja muut tielaitoksen palvelut.
Tutkimus osoitti tienkäyttäjien pitävän liikenteestä saatavaa informaatiota
tärkeänä. Erityisesti painottuivat ruuhkatiedottaminen, paikalliset kelitiedot
sekä matkan hidastumiseen ja tienkuntoon tietyöosuudella liittyvät tiedot.
Enemmistö vastaajista arvioi informaation vaikuttavan heidän toimintaansa
liikenteessä. Erityisesti tietöistä tiedottaminen, liikennetiedottamjnen ja kelitiedottaminen olivat toimintaan vaikuttavia. Tietoja hankittiin yhtä paljon
ennen matkaa kuin matkan aikana. Osasta liikenteen tiedoista oltiin valmiita
myös maksamaan.
Liikenteen informaatiopalvelujen käyttäjinä tienkäyttäjät ovat varsin homogeeninen ryhmä.
Tutkittavia informaatiovälineitä ovat olleet: multimedia- ja tiesääpäätteet, Tieinfo, TeleSampo, teksti -tv, tienkäyttäjän puhelinlinja, tienvarsinäytöt, tietyökartat, lautta-aikataulut sekä radiot.
Informaatiovälineistä tärkeimpinä tienkäyttäjät pitivät radiota ja tienvarsinäyttöjä. Informaation monipuolinen saantimandollisuus eri välineitä pitkin koettiin tärkeäksi, sillä kaikille tutkituille informaatiovälineille on käyttäjänsä.
Tutkimuksen tulosten pohjalta on rakennettu yksittäisille välineille niiden
kehittämisehdotukset, lisäksi ehdotetaan mm. informaatiopäätteille yhteisen
kehittämisohjeiston laatimista.

Vägverkets trafikantinformationsservice. Utvecklingsstudie 1993.
Nyckelord: trafikant, trafikantinformation, enkät, åsikt, behov

Sammandrag
Förutom underhåll och utveckling av vägnätet anser vägverket att vägtrafikens och vägtrafikanternas service är viktig. Trafikreglering, trafik- och väglagsinformation förbättrar trafiksäkerheten och smidigheten och ökar restrivseln.
Med denna undersökning har man utrett, hur väl trafikanterna känner till
former av trafikinformation och hur nöjda
nuvardeochtlnya
de är med dessa, samt utvecklingsbehov och avgiftsbeläggning.
Undersökningens resultat utnyttjas vid utformningen av vägverkets politik
angående vägtrafikinformation och i utvecklingen av serviceformerna; på
man koncentrera sig och vad skall marknadsföras.
vilkas
I undersökningen har man sökt konkreta funktionsmodeller; vilka kunskaper
och vilka redskap trafikanterna behöver. Undersökningens resultat utgör
vägtrafikanternas åsikter om vad de anser vara viktigt.
Följande informationsformer har undersökts: information om vägarbeten,
om trafikförhållanden, ruttrådgivning, väglagsinformation samtinformat
vägverkets övriga serviceformer.
Undersökningen visade, att den information, som fås om trafiken, av trafikanterna ansågs som viktig. Speciellt betonades information om trafikstockningar, lokala väglagsuppgifter samt uppgifter angående fördröjningar och
vägens beskaffenhet på vägarbetsavsnitt.
En majoritet av de svarande bedömde, att informationen inverkar på deras
agerande i trafiken. Speciellt information om vägarbeten, trafikförhållanden
och väglag inverkade på beteendet. Uppgifter inhämtades lika mycket före
som under resan. För en del av trafikinformationen var man även beredd att
betala.
Trafikanterna utgör en tämligen homogen grupp som användare av trafikinformationsservice.
Informationsmedlen som undersöktes var: multimedia- och vägväderterminaler, Väginfo, TeleSampo, text -tv, radio, vägtrafikantens telefonlinje,
informationstavlor invid vägen, vägarbetskartor samt färjtidtabeller.
Vägtrafikanterna ansåg, att radio och inform ationstavlor invid väg var de viktigaste informationsmedlen. Mångsidiga möjligheter att erhålla information
via olika medien upplevdes som viktiga, eftersom alla undersökta informationsformer har sina användare.
På basen av undersökningens resultat har utvecklingsförslag utarbetats för
enskilda informationsmedlen. Dessutom föreslås att gemensamma de
utvecklingsriktlinjer utarbetas för bl.a. informationsterminalerna.

FInnRA driver information services. Development study 1993.
Key words: road user, driver information service, opinion poH, needs

English summary
The Finnish National Road Administration (FinnRA), considers it important
to be at the service of road traffic and road users in addition to its role in the
management, maintenance and development of the road network. Traffic
safety and the fluency of traffic are improved by traffic monitoring and by
giving information on traffic and road weather conditions. As a consequence,
travelling is made more comfortable.
This study examined how well the road users know the present traffic
information services and how satisfied they are with them. It also studied the
need for development of the present and possible future traffic information
services and the road users attitude towards charging for these services.
The results of the study will help FinnRA in creating its information policy
towards the road users and in developing its services: the services to be
concentrated on and the services to be marketed.
The study looks for concrete operational models in regards to information
and equipment the road users will be needing. The results of the study tell
us what the road users consider important.
The following aspects of traffic information have been included in the study:
information on road works, information on traffic conditions, route planning
service, information on road weather conditions and other services offered
by Finn RA.
The study showed that the road users regard the available information on
traffic as important. The road users emphasized especially the importance of
the information on traffic congestions and local road weather conditions and
the information on the factors slowing down traffic or on the condition of the
road sectors under construction.
The majority of the persons involved in the study were of the opinion that the
information available to them will influence their behaviour in traffic.
Especially information on road works, traffic conditions and road weather
conditions were singled out as most important. Road users obtained as
much information before setting off on a trip as during the trip. They
expressed their willingness to pay for some of the traffic information.
Those road users who use traffic information services form a relatively
homogenous group.
The information media involved in this study were: multimedia and road
weather monitors, Road Info, TeleSampo (BBS), text TV, road users'
telephone service line, speed and temperature display signs on the roads,
maps on road works, ferry time tables and radio stations.
The road users specified the information given in radio broadcasts and in
the speed and temperature display signs on the roads as the most significant sources of information. However, their opinion was that it is good to be
able to receive information through various sources of information, because
there are users for all of them.
On the basis of the results of this study, proposals for the development of
the separate information sources have been made. In addition, a proposal
was made to create e.g. a set of uniform instructions for the development of
information monitors.

Alkusanat

Tielaitoksen Liikenteen hallinta -projekti käynnisti tielaitoksen liikenteen
informaatiopalvelujen kehittämistutkimuksen keväällä 1993 erityisryhmiin
kohdistuvilla kyselyillä ja haastatteluilla. Tutkimuksen pääaineisto, tienkäyttäjien taukopaikkahaastattelut suoritettiin kesällä 1993. Tutkimuksesta valmistui tämän raportin lisäksi kaksi osaraporttia: Käyttäliittymäanalyysi Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 55/1 993 ja Tienkäytön ammattilaisten puhelinteemahaastattelu - Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 54/1993.
Tutkimustyöhön ovat osallistuneet yht.maist. Leena Haapajärvi ja projektitutkija Anita Lempinen tielaitoksen liikenteen palvelukeskuksesta.
Ulkopuolisena konsulttina on ollut Tampereelta Oy Viisikko -Femman Ab,
on vastannut johtaja Tero Wallin. Työhön ovat osallistuneetjosatyöä
lisäksi viestintäsuunnittelija Arimo Santala, tutkijat Raita Heinänen ja Tiina
Kangasoja. Tutkimukseen liittyvän käyttöliittymäanalyysin on toteuttanut
LadyAD:n
johtava konsuitti Sari Walldén.
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1. RAPORTIN RAKENNE
1.1 Taukopaikkahaastattelu
Tässä tutkimuksessa on ollut keskeisenä aineistonkeruumeneteimänä kahdeksalla taukopaikalla tapahtuneet haastattelut ja informoidut kyselyt.
Haastattelut tehtiin Linnatuulessa, Oulun tullissa ja Kainuun Portissa, joissa
käytössä joko matkailupääte ja/tai tiesääpääte sekä Tikkurilassa, on
Tampereella, Aänekoskella, Ristiinassa ja Rovaniemellä missä on käytössä
-infolaite. Taukopaikkahaastattelun tulokset esitellään seuraavassa luvus- Tie
sa. Aineisto, 760 haastattelua ja kyselylomaketta, kerättiin taukopaikan kahvilassa/ravintolassa.
1.2 Muut tutkimukset

Päätekäyttäjäkyselyt ja käyttöl i ittymähaastattel ut
Linnatuulessa ja Oulun tullissa suoritettiin päätteiden käyttäjien keskuudessa kyselyt ja käyttöliittymätestit. Päätekäyttäjäkyselyjä toteutettiin 61 kpl.
Päätekäyttäjien kyselyjen tulokset on kuvattu kohdassa 'Informaatiopisteet".
Käyttöliittymätestejä tehtiin 22 kpl ja niiden tulokset on esitetty erillisessä
käyttäliittymäraportissa.

Tie-infokysely
Taukopaikkahaastattelun yhteydessä selvitettiin viidellä taukopaikalla vastaajien käsityksiä Tie -infosta. Tulokset on esitetty kohdassa "Tie-info taukopaikoilla".

Informaatiopistekysely
Taukopaikkahaastattelun yhteydessä selvitettiin informaatiopisteen toimivuutta Linnatuulessa, Kainuun Portissa ja Oulun tullissa. Tulokset on esitetty
kohdassa "Informaatiopisteet taukopaikoilla'.

Taukopaikan pitäjien kyselyt
Niille taukopaikoille, joihin on sijoitettu Tie -infolaite, suoritettiin kysely Tie infon toiminnasta. Kyselyyn vastasi 20 taukopaikan pitäjää.Tulokset on esitetty kohdassa "Tie-info taukopaikoilla".

Käyttöl i ittymäanalyysi
Käyttöliittymäanalyysissä selvitettiin eri laitteiden palvelukykyä seuraavien
ominaisuuksien osalta: ohjelman tavoitteet ja tavoitteiden toteutus, näyttöjen
suunnittelu, informaation ymmärrettävyys, ohjelman toimivuus ja informaatiolaitteiden käyttö. Käyttöliittymäasiantuntijakonsultaatiossa painottui kenttätyä laitteilla. Samassa yhteydessä suoritettiin koehenkilöiden testianalyysit
kvalitatiiviset analyysit Linnatuulessa, Oulun tullissa ja Kainuun Portissa. ja
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Tie -infon osalta perustyö tehtiin Tampereella, mutta analyysin tuloksia laajennettiin vertailemalla niitä useampiin eri Tie -infojen käyttöliittymiin.
Käyttöliittymäanalyysin tulokset on esitetty erillisenä raporttina sekä tämän
raportin liitteenä.

Havainnointi
Havainnointia suoritettiin kaikilla taukopaikoilla. Havainnoinnilla selvitettiin
-infon ja matkailupäätteen sekä tiesääpalvelulaitteen käyttöä. SamallaTie
selvitettiin myös laitteiden näkyvyys taukopaikoilla. Havainnoinnin tulokset
kuvattu kohdissa "Informaatiopisteet taukopaikoilla" ja "Tie-info taukopai on
-koila".

Linnatuulen taustaryhmien haastattelu
Linnatuulen osalta selvitettiin, mitkä ovat taustaryhmien intressit informaatiopisteen ylläpitoon. Tulokset on kuvattu kohdassa "Informaatiopisteet taukopaikoilla".

Linnatuulen tarkentavat haastattel ut
Näillä teemahaastatteluilla syvennettiin taukopaikkahaastatteluissa esille
nousseiden tiedonhankintavälineiden ominaisuuksia ja tietosisältöä.
80 kpl Linnatuulessa. Teemahaastattelut onHastelujhinysä
kuvatohds"Infrmatipeukola".

Tienkäytön ammattilaisten puhelinteemahaastattelu
Tällä haastattelulla haettlin erityisesti tietoa kuljetusliikkeiden, bussiyhtiöiden
ammattimaisten tienkäyttäjien käsityksistä tieinformaatiopalveluista, erityi-ja
sesti TeleSammosta. Puhelinhaastatteluita tehtiin yhteensä 45 kpl.
Puhelinteemahaastattelun tulokset on kuvattu erillisessä raportissa sekä
tämän raportin liitteenä.
Täydentävät kyselyt
Tutkimuksen yhteydessä tehtiin kirjekyselyt teksti -tv:n käyttäjille, lauttaasiantuntijoille, poliiseille, radioille ja lehdille. Lisäksi puhelinhaastateltiin tiedon tuottajia ja välittäjiä. Täydentävät kyselyt on esitetty kohdassa
"Täydentävät kyselyt".

1.3 Toimenpide-ehdotukset
Toimenpide-ehdotuksissa ovat tutkimuksen toteuttajat yhdistäneet eri
tiedonkeruumentelmien tulokset ja muokanneet niistä välineittäin johtopäätökset ja kehittämisehdotukset.

Tielaitoksen hikenteen informaatiopalvelujen kehittämistutkimus
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2. TAUKOPAIKKAHAASTATTELUN TULOKSET
2.1 Taustakysymysten tulokset
Tilastollisesti aineisto on kattava. Taustatekijöinä olivat: ikä, sukupuoli, matkan tarkoitus, kulkuvälineen käyttö vuodessa, kulkuväline ja taukopaikalla
Taustatekijöiden mukaan ristiintaulukoituna ei vastaajien käynimr.
osalta ollut merkittäviä eroja tietojen ja välineiden käytössä (Taulukot 1-6).
Tutkimustulokset ovat tilastollisesti luotettavia. Vastaukset olivat samansuuntaisia riippumatta vuosittaisista ajokilometreistä, matkan tarkoituksesta
taukopaikoilla käynnin määrästä. Myös eri ikäryhmiä oli edustettuna riittä- tai
västi. Haastattelusta kieltäytyneitä oli varsin vähän eivätkä he muodostaneet
mitään erityistä ryhmää.

Taulukko 1. Vastaajien sukupuol ijakauma (n=733)

I O,

U Nainen DMies
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Taulukko 3. Matkan tarkoitus (n=735)
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Taulukko 4. Kulkuvälineen käyttö vuodessa kilometreinä (n=735)
9%

12%
>>

/
/
L

44

\
\

37%

31%

alle 10000 C 10-30000

3O-60000 E]60-100000 Uyli
1000001

16

Tlelaitoksen liikenteen informaatiopalvelujen kehittämistutkimus

TAUKOPAIKKAHAASTATTELUN TULOKSET

Taulukko 6. Taukopaikalla käyntien tiheys (n=731)

•

Kerran viikosci

O Kerran kuukaudessa
0

Kerran vuodessa
Ensimmainen kaynti

34%

2.2 Liikenteeseen liittyvät tiedot
2.2.1 Tielaitoksen palvelujen tunnettuus
Haastateltavat tunsivat tielaitoksen olemassaolon hyvin Tielaitoksen logon
tunnisti 70% vastaajista.
Avoimella kysymyksellä kysyttiin vastaajilta, mitä palveluja tielaitoksella tiedetään olevan. Keskeisimpänä tehtävänä nähtiin teiden ylläpito ja kunnostus. Muita tärkeitä tehtäviä ovat teiden rakentaminen, tie-informaatiot, sää tiedot, opasteet ja nopeusnäytät.
Tielaitoksen palvelut nähtiin vahvasti liittyvän teihin ja taukopaikkoihin.
Mutak lev/näytoimaejurkndtäolva.

2.2.2 Tutkimuksen tavoitteet liikenteen tietojen osalta
Tutkimuksessa selvitettävä tietosisältö jaettiin seuraaviin pääryhmiin:
tietöistä tiedottaminen
liikennetiedottaminen
reittineuvonta
kelitiedottaminen
muut tielaitoksen palvelut.
Näissä ryhmissä on yhteensä 24 eri osiota.
Tutkimuksessa haettiin:
liikenteen tietojen tärkeyttä käyttäjän kannalta
tietojen keskinäistä tärkeyttä
tietojen saatavuutta käyttäjän kannalta
tietojen vaikutusta toimintaan liikenteessä
tietojen hankinta-aikaa ja vaikutusta päätöksiin
tietöiden liikenteelle aiheuttamaa haitta-astetta.

Tielaitoksen hikenteen informaatiopalvelujen kehittämistutkimus
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2.2.3 Liikenteeseen liittyvien tietojen tärkeys käyttäjän kannalta
Vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeinä he pitävät tiettyjä liikenteeseen liittyviä
tietoja itsensä kannalta (taulukko 7).
Tärkeimpinä tietoina pidettiin:
erittäin tärkeä
melko tärkeä
Vaihtoehto set reitit
38%
48%
Kiertotiet
44%
41%
Kelitiedot paikallisesti
40%
40%
Keliennusteet
33%
55%
Hätäpuhelinnumerot, mitkä eivät ole tielaitoksen palveluita
ti arvot
59%
28%

yhteensä
86%
85%.
83%
83%
saivat vastaavas87%

Näiden lisäksi 16 tutkittavaa tietoa olivat sellaisia että niiden tärkeydestä
käyttäjälle annettiin erittäin tärkeän ja melko tärkeän vastausprosentiksi
yhteensä yli 50%:n.
Vaihtoehdot "Erittäin tärkeä" tai•" Melko tärkeä" valittiin harvimmin seuraavien tietojen yhteydessä
erittäin tärkeä
Yhteysviranomaiset
5%
Tiedot tielaitoksen tehtä6%
vistä ja yhteyshenkilöistä
Ulkomaiden reittitiedot
10%

melko tärkeä
20%
21%
18%

yhteensä
25%
27%
28%.

Verrattaessa tietoja alueellisesti voidaan todeta, että kelitietoja piti erittäin
tärkeänä Rovaniemellä vastanneista 46%, mikä ei merkittävästi poikkea
ko
otoksen keskiarvosta. Alueellisia eroja ei merkittävästi ole.
Ajettujen kilometrien määrällä ja sillä, onko ammattiautoilija tai muu tienkäyttäjä, ei tutkimuksen mukaan ole oleellista merkitystä tuloksiin.

2.2.4 Tietojen keskinäinen tärkeys käyttä jäi le
Vastaajiia pyydettiin laittamaan kolme tärkeintä liikenteeseen liittyvää tietoa
keskinäiseen tärkeysjärjestykseen (taulukko 8).
Eniten mainintoja on saanut ruuhkatiedottaminen. Matkan hidastuminen on
Matkan hidastumista selittäviäenitsmärkeyijoasnut.
tekijöitä, kuten kiertotiet, tien kunto, ruuhkat ja onnettomuus pidettiin tärkeinä.
Kelitietoja paikallisesti pidettiin toiseksi tärkeimpänä. Ero kelitietoihin valtakunnallisesti on erittäin selvä.
Vähiten mainintoja saivat tiedot tielaitoksen tehtävistä. Matkailu ja maisema
ajomatkalla eivät nousseet kovinkaan tärkeiksi, kuten ei myöskään liikennevalistus.
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Taulukko 7. Liikenteeseen liittyvien tietojen tärkeys (n=677)
1

0

TIETOISTA TIEDOTTAMINEN
hidastuminen Matkn
Kiertotiet
kunto tietyöosuudeltaTien
LIIK EN N ETI EDOTTAM IN EN
Puuhkatiedotus
On nettom u us
Tapahtumatiedotus
Anastetut autot
Tehostettu liikennevalvonta
Hätäpuhelinnumerot
Autoilijoiden hätäpalvelut
REITTtNEUVONTA
Nopeinhlyhin ajomatka kohteeseen
Matka-aikaennuste
Vaihtoehtoiset reitit
Maisemaajomatkalla
Ulkomaiden redtitiedot
KELITDOAMN
Kelitiedot paikallisesti
Kelitiedot valtakunnallisesti
Keliennusteet
Kelirikko
MUUT TIELAITOKSEN PALVELUT
Levähdysalueiden sijainti
Yhteysviranomaiset
Tietoja tielaitoksen tehtävistä
Liikennevalistus
Matkailu

Tärkeys:
1= ei merkitystä
2= vähän merkitystä

melko tärkeä
4= erittäin tärkeä

3=

2

3

4
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Taulukko 8. Tietojen keskinäinen tärkeys käyttäjän kannalta
(kolme tärkeintä tietoa) (n=635)

Eli Toiseksi tärkein

Tärkein

0
Ruuhkatiedotus
P(elitiedot paikallisesti
hidastuminenMatkn
Tien kunto
tietyäosuudella
l-tätäpu he linn u me rot
Kiertotiet
Onetomus
Vaihtoehtoiset reitit
Nopein/lyhin ajomatka
kohtesn
Keliennusteet
Tehostettu
litkennevalvonta
Autoilijoiden
hätäpalvelut
Kelitiedot
valtaku nnallisesti
Matkailu
Lii ken neval is tu s
Kelirrkko
Levähdysalueiden
sijant
Tapahtumatiedotus
ajomatkallaMaisem
Matka -aikaennuste
Anastetut autot
Ulkomaiden reittitiedot
Yhteys vi ranomaiset
Tietoja tielaitoksen
tehtävistä

50

100

Kolmanneksi
tärkein
150

200

250
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2.2.5 Liikenteen tietojen saatavuus
Vastaajilta kysyttiin, miten he arvioivat tiettyjen tietojen saatavuutta itsensä
kannalta, riippumatta siitä, ovatko he käyttäneet näitä tietoja (taulukko 9).
Parhaaksi arvioitiin seuraavien tietojen saatavuus:
erittäin hyvä
melko hyvä
Keliennusteet
14%
52%
Kelitiedot paikallisesti
1 8%
46%
Matkailu
13%
51%
Kiertotiet
51%
9%
Hätäpuhelinnumerot, mitkä eivät ole tielaitoksen palveluita
39%
ti arvot
33%

yhteensä
66%
64%
64%.
60%
saivat vastaavas72%

Puolet Itutkittavista tiedoista olivat sellaisia että niiden saatavuudesta annettiin erittäin tärkeän ja melko tärkeän vastausprosentiksi yhteensä yli 50%:n.
Vähiten erittäin tai melko hyvä mainintoja saatavuudesta saivat seuraavat
tiedot:
erittäin hyvä
Ulkomaiden reittitiedot
3%
Yhteysviranomaiset
3%
Tiedot tielaitoksen tehtä4%
vistä ja yhteyshenkiläistä

melko hyvä
16%
19%
18%

yhteensä
19%
22%
22%.

2.2.6 Liikenteen tietojen tärkeys käyttäjälle ja tietojen saatavuus
keskinäisessä vertailussa
Tässä on verrattu tietojen tärkeyttä tietojen saatavuuteen (taulukko 10).
vertailulla on haettu tiedon välityksen/sisällön kehittämistarpeita. Täl
Tietöistä tiedottamisesta saadaan vähemmän tietoja kuin tärkeys tienkäyttä
on suurin tien kunnosta tietyöosuudella tiedotta--iänmelstdy.Ero
misessa.
Liikennetiedottamisesta saadaan vähemmän tietoa verrattuna tärkeyteen
erityisesti ruuhkatiedottamisessa, onnettomuustiedottamisessa sekä vaihtoehtoisten reittien tiedottamisessa.
Reittineuvonnasta saadaan vähemmän tietoa verrattuna tärkeyteen
ajomatkan ja vaihtoehtoisten reittien tiedottamisennopeima/lyhä
osalta.
Kelitiedottamisessa tietojen saatavuuden ja tärkeyden välillä on eroja paikallisten kelitietojen saatavuudessa. Kelitiedot valtakunnallisesti ovat tärkeydeltään ja tietojen saatavuudeltaan lähellä toisiaan.

Niiden tietojen osalta, jotka saivat vähän tärkeysarvoja, ei myöskään ole
eroja tietojen saatavuuden ja tärkeyden välillä.

Tietaitoksen liikenteen informaatiopa lye lujen kehittämistutkimus
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Taulukko 9. Liikenteen tietojen saatavuus (n=677)
1

2

4

3

T lE TÖ IS TA
TIEDOTTAMINEN
hidastuminen

Matkan

2 43
2,61

Kiertotiet

Tien kunto

2 ,32

tietybosuudetta
LUK EN NET lE DOTTAM INEN

2 54

Ruuhkatiedotus
Onnettomuus

_______

2 33

Tapahtumatiedotus
Ariastetut

autot

Tehostettu

2 36

I2 , 1 3
2 32

liikennevalvonta

3

F-lhtpuheIinnumerot
Autoilijoiden

_____________________ ________

hátäpalvelut

2,39

R E TT INEU VO N TA
Nopein/lyhin

ajomalka

2 ,2 5

kohteeseen
Matka-aikaennuste
Vaihtoehtoiset

2,05
2, 44

reitit

Maisema

ajomatkalla

Ulkomaiden

reittitiedot

2,03
1 84

KEL TIE DOT TA M INE N
Kelitiedot

2,

paikallisesti
Kelit led ot

2

valtakunnallisesti

2, 5

Keliennusteet
Kelirikko

9

___________

2 54

MUUT TIELAITOKSEN
PALVELUT
Levähdysolueiden

2,6

sijaintI
Yhtoysviranornaiset
Tietoja

t,elaitoksen

tehtvist
Liikennevalistus
Matkailu

1 ,97
1 99
____________

2 57
2,

Saatavuus.
1 = erittäin huono
2= melko huono
3= melko hyvä
4= erittäin hyvä
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Taulukko 10. Liikenteen tietojen tärkeys käyttäjälle ja
tietojen saatavuus keskinäisessä vertailussa (n=677)

3

4

TIETOISTA TIE DOTTAM INEN
hidastuminenMatkn

3,17

___________________________________ 243

Kiertotiet

1 2,61

•

kunto tietyäosuudella Tien

I 2,32

-

3,25

-

3,24

LIIKENNETIEDOTTAM INEN
Ruuhkatiedotus

13,09

I 2,b4

3,23

Onnettomuus
Tapahtumatiedotus

I 2,33
214
12,13

Ariastetut autot
Tehostettu liikennevalvonta

261

2 90

I 2,32

Hätäpuhelinnumerot

3,45

_____________________________________________________________ 3,00

Autoilijoiden hätäpalvelut

3,27

2,39

REFVTINEUVONTA
Nopein/lyhin ajomatka kohteeseen
Matka -aikaennuste
Vaihtoehtoiset reilu
Maisema ajomatkalla
Ulkomaiden reittitiedot
KELITIEDOTTAMINEN
Kelitiedot paikallisesti

'

I 2,25
2,33
I 2,05

-

I 2.03
______________________________________ 2,01

ii

I

94

-

12, 44
2.27

3,20

lit

I2,7l
2,76
12,71

Kelitiedot valtakunnallisesti
Keliennusteet

12,75

Kelirikko
-

12,54

-

U3,11
3.01

MUUTTIELAITOKSEN PALVELUT
2,71
___________________________________________________ 2,67
2,04
11,97
2,08
11,99
2,8
I 2,57
2,8

Levähdysalueideri sijainti
Yhteysviranomaiset
Tietoja tielaitoksen tehtävistä
Liikerinevalistus
Matkailu
-

12,74

-

• TÄRKEYS

Tärkeys:
1= ei merkitystä
2= vähän merkitystä
melko tärkeä
3=
4= erittäin tärkeä

TIETOJEN SAATAVUUS

Saatavuus:
1= erittäin huono
melko huono 2=
melko hyvä 3=
erittäin hyvä4=
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2.2.7 Tiedon käytän vaikutus toimintaan liikenteessä
Vastaajia pyydettiin arvioimaan, onko tiedottaminen vaikuttanut toimintaan
liikenteessä (taulukko 11).
Enemmistö vastaajista katsoi tiedon käytön vaikuttavan toimintaan liikenteessä.
Tietöistä tiedottaminen on ylivoimaisesti eniten vaikuttanut päätöksiin liikenteessä. Liikennetiedottamisella on ollut selkeä vaikutus toimintaan.
Kelitiedoista tiedottaminen on vaikuttanut myös päätöksen tekoon.
Reittineuvontaan liittyvä tiedon käyttö on jonkin verran vaikuttanut toimintaan liikenteessä.
Muiden palveluiden sekä matkailutiedottamisen osalta ei tiedolla ole ollut
vaikutusta enemmistöön vastanneista.
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2.2.8 Saatujen lilkennetietojen vaikutus päätäksiin ja tiedonsaan
-tiajn
kohta
Vastaajia pyydettiin vertaamaan saatujen liikennetietojen vaikutusta päätöksiin ja tiedonsaantiajankohtaan (taulukko 12).
Ennen matkaa saatu tieto on vaikuttanut eniten reitin valintaan. Reitin valinta tehdään käytännöllisesti katsoen aina ennen matkaa. Matkan aikana
saatu tieto vaikuttaa ajotavan muuttamiseen. Kulkuvälineen vaihto on harvinaista.
Liikennetietoja hankitaan sekä matkan aikana että ennen matkaa yhtä paljon.
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Taulukko 12. Saatujen liikennetietojen vaikutus päätöksiin ja tiedon
saantiajankohta (n=700)

2.3 Liikenteeseen liittyvät tiedonhankintavälineet
Tutkimuksella haettiin tietoa välineiden käytön
tiheydestä,
tärkeydestä,
kyvystä toimia tiedonvälittäjänä ja
vastaajien halusta maksaa palveluista.
Tutkittavat välineet olivat: alue- ja paikallisradio, Radio Suomi, puhelin,
tienkäyttäjän linja, teksti -tv, informaatiolaitteet ja näyttöpäätteet, TeleSampo,
ja tienvarsinäytöt.
päivleht,a mtileh,yökar

Tielaitoksen liikenteen informaatiopalvelujen kehittämistutkimus
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2.3.1 Tiedonhankintavälineiden käytön tiheys
Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he käyttävät tiettyjä välineitä liikenteen tietojen ja palvelujen saamiseen (taulukko 13).
Käytetyimpiä välineitä olivat:
säännöllisesti
42%
30%
21%
17%

Tienvarsinäytöt
Alue- ja paikallisradio
Päivälehti
Radio Suomi

silloin tällöin
43%
49%
45%
43%

yhteensä
85%
79%
66%.
60%

Muiden välineiden osalta käyttö, säännöllisesti tai silloin tällöin yhteensä, jäi
ale
50%:n.
Vähiten käytettyjä välineitä olivat
säännöllisesti

silloin tällöin

yhteensä

TeleSampo
0%
1%
1%
Tienkäyttäjän linja
1%
4%
5%
Ammattilehti
7%
14%
21%.
Tienkäyttäjän linja- ja TeleSampopalvelua ei vielä ole käytössä
Vanhemmat ihmiset käyttävät nuoria enemmän Radio Suomea ja tienvarsi

-

S.

•

•.-

-

S

-

IIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIPIIIIIIIic.w'
IIIIIIIIIIIIIDIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIDIIIIII

ILllI

lT!wIi1;fThu_IIIDIIIIIIIIIIIIIIIIIflhIw.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!'
IIIIIIIIIIIIIIIIIl:I;
r1I1!_IIIIIIIlIIIHIIIl*.
_________
_IliY!lffiir

r1r!h..!.L,.

i Iu..
fl

I

-näytöj.Palovktäenmivarsäytöj.
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2.3.2 Välineiden tärkeys käyttäjän kannalta
Vastaajilta kysyttiin, kuinka tärkeänä he pitävät itselleen tiettyjä välineitä liikenteen tietojen ja palvelujen saamisessa (taulukko 14).
Tärkeimpiä välineitä olivat:

Tienvarsinäytät
Alue- ja paikallisradio
Päivälehti
Tietyäkartta

erittäin tärkeä
41%
23%
18%
23%

melko tärkeä
36%
42%
35%
29%

yhteensä
77%
65%
53%.
52%

Muut välineet olivat sellaisia, että niistä annettiin erittäin tärkeän ja melko
tärkeän vastausprosentiksi yhteensä alle 50%. Radio Suomi sai tärkeysar
yhteensä 49%.
-voja
Vähiten erittäin tai melko tärkeä mainintoja saaneita välineitä olivat:

TeleSampo
Tienkäyttäjän linja
Ammattilehti

erittäin tärkeä
1%
4%
6%

melko tärkeä
5%
1 0%
16%

yhteensä
6%
1 4%
22%.

Arvioitaessa tienkäyttäjän linjaa ja TeleSampopalvelua on syytä muistaa niiden olevan kehittämisasteella ja tuntemattomia.

2.3.3 Välineiden keskinäinen tärkeys käyttäjälle
Vastaajia pyydettiin laittamaan mielestään kolme tärkeintä välinettä tärkeysjärjestykseen (taulukko 1 5).
Tärkein väline tiedonsaannin kannalta on alue- ja paikallisradiot. Nämä saavat lähes yhtä paljon ensimmäisiä tärkeyssijoja kuin muut yhteensä. Radion
Radio Suomenmerkitysouvlä,nkats uoyhdietnä
tuloksen kanssa.

Tienvarsinäytöt saivat toiseksi eniten mainintoja. Tienvarsinäytät sijoittuivat
myös toiseksi ensimmäisten tärkeyssijojen osalta. Tietyökartoilla, informaatiolaitteilla, näyttöpäätteillä ja teksti -tv:llä on myös omat käyttäjänsä.
Mielenkiintoista on, että teksti -tv tässä keskinäisessä vertailussa saa enemmän tärkeysominaisuuksia kuin informaatiolaitteet ja näyttöpäätteet.
Verrattaessa keskinäistä tärkeyttä välineiden sisäiseen tärkeyteen voidaan
todeta, että molemmissa neljä eniten arvoja saanutta on samoja vaikka järjestys on muuttunut. Heikoiten tiedon välittäjänä menestyivät vertailussa
puhelin, TeleSampo, iltapäivälehti ja ammattilehdet
tienkäyj

Tielaitoksen liikenteen informaatiopalvelujen kehittämistutkimus
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Taulukko 14. Välineiden tärkeys käyttäjälle (n=655)
1

2

3

fl

Tienvarsinäytöt (nopeusja

U

-

lämpätilanäytöt)

Alue- ja paikallisradlo

Päivälehti

4

lIlIHUhIHhlIlIUl I I IUI IUI
JII I I UUUII I I I I UI UI
JJJJJJJJJ UIIJI I
flJJJJjjJJJJJfl 1111111111

312

2, 7

2,56

2,49

Radio Suomi

Informaatiolaitteet

2,48

ja

2 25

näyttö pää tteet

Teksti- tV

Iltapäivälehti

Ammattilehti

Puhelin

Tienkayttäjan

TeleSampo

fl JJJJJJJJIIJJJJ
I 1I I I I I IUJI J

JJJJJJJJflJ
JJJJJJJJJ

1 96

1,7

S

1,34

Välineiden tärkeys:
1= ei merkitystä
2= vähän merkitystä
3= melko tärkeä
erittäin tärkeä4=
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Taulukko 15. Välineiden keskinäinen tärkeys käyttäjälle
(kolme tärkeintä välinettä) (n=677)

0

100

200

300

400

500

Alue- ja paikallisradio
Tienvarsinäytöt (nopeus ja lämpötilanäytöt)
Radio Suomi
Päivleht
työ karl taTie
-TVTeksti
Informaatiolaitteet ja
pää tteet

näytö

Iltapäivälehti

ni a tt ileh IiAm
Tienkäyttäjän linja

TeleSampo

2.3.4 Välineiden kyky välittää tietoa
Vastaajilta kysyttiin, miten hyvinä tiedonvälittäjinä he pitävät tiettyjä välineitä,
riippumatta siitä, ovatko vastaajat käyttäneet ko. välineitä (taulukko 16).
Parhaina tiedonvälittäjinä pidettiin:
erittäin hyvä
56%
Tienvarsinäytät
40%
Alue- ja paikallisradio
39%
Tietyökartta
Radio Suomi
29%

melko hyvä
35%
49%
39%
49%

yhteensä
91%
89%
78%
78%.

Kaikkiaan kandeksan tiedonhankintavälinettä oli sellaisia, että niistä annettiin erittäin hyvän ja melko hyvän vastusprosentiksi yhteensä yli 50%:n.
Vähiten erittäin tai melko hyvä mainintoja saivat:

TeleSampo
Ammattilehti
Tienkäyttäjän linja

erittäin hyvä
5%
9%
11%

melko hyvä
22%
32%
35%

yhteensä
27%
41%
46%.
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2.3.5 Tietöiden haitta-aste
Haastateltavilta kysyttiin, kuinka paljon he olisivat valmiita sietämään tietöi
aiheuttamia hidastuksia minuuteissa. Vastaukset olivat seuraavanlaiset:-den
Hidastuksen syyt:

Vastausten keskiarvot:

matkanteko pysähtyy
matkanteko hidastuu
tiessä merkittävästi irtosoraa
tienpinta epätasainen
kiertotie

11 minuuttia
minuuttia24
12 kilometriä
13 kilometriä
kilometriä 16

2.3.6 Välineiden maksuttisuus
Tutkittaessa vastaajien mielipiteitä eri palvelujen hinnoista heille annettiin
valmiiksi hinta kutakin palvelua kohti.
Hinnat olivat seuraavat:
Tienkäyttäjän linja
Tie-info huoltoasemilla
TeleSampo näyttäpääte (tiesääpalvelu)
Tiesäätiedot näyttöpäätteeltä huoltoasemilta
Matkailutiedot näyttöpäätteeltä huoltoasemilta
Tietyökartat

6 mklmin+ppm
5 mklkäyttökerta
6 mklmin+ppm
5 mklkäyttökerta
5 mklkäyttökerta
1 0 mk/kpl

Tienkäyttäjän linjan hintaa 6mklmin +ppm pidettiin selvästi kalliina; kohtuullisena ei juuri laisinkaan.
Vastaajat pitivät Tie -infon hintaa 5 mk / kerta useimmiten kohtuullisena.
hintaa 6 mklmin+ ppm pidettiin kaHiina.

TelSamon

Tiesäätietoja näyttöpäätteiltä hintaa 5 mk1 kerta piti selvästi yli puolet kohtuullisina tai halpoina.
Matkailutietoja näyttöpäätteiltä hintaa 5 mk / käyttökerta piti yli puolet kohtuuhintaisina.
Tietyökarttojen hintaa 10 mk piti yli 2/3 kohtuullisina tai halpoina.

Tielaitoksen liikenteen informaatiopalvelujen kehittämistutkimus
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Taulukko 17. Vastaajien näkemykset palvelujen hinnoista (n=71 1)
0

100

200

300

400

500

600

I

I

700

800

Tienkaytlän puhelin

Tie-info

(Smk/käyttäkerta)

TeleSampo

(6 mkimin+ppm)

Ties 881 ed 01

(5 mklkayttökerta)

'

_________________________________________________________________________________________

--.\5

•

.1

____________________________________________________________

Malkailutiedot

(5 mk/käytlokerta)

Tietyøkartat

(10 mk/kpl)

I
-

I

--

Kallis

I

I

0 Kohtuullinen

•

Edullinen

2.4. Yhteenveto taukopaikkahaastattelun tuloksista

Yleistä

2.41

Välineet, jotka tutkimuksessa esiteltiin tienkäyttäjille eri vaihtoehtoina tiedonhankintaan, olivat varsin kattavia. Kontrollikysymyksessä, muu mikä, nousivat esiin muina tiedonhankintavälineinä ammattiautoilijoilla LA-puhelin ja
NMT
sekä tapaamiset taukopaikoilla ja maaliikennekeskuksissa.
Tietosisällön osalta ei avoimissa kysymyksissä esiintynyt merkittävästi tau
-kopaihsteluroa
huomiotta jäänyttä tietoa.
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2.4.2 Liikenteeseen liittyvät tiedot
Tärkeimpiä tietoja olivat:
tietöistä tiedottamisessa: tien kunto tietyöosuudella, kiertotiet ja
matkan hidastuminen
liikennetiedottamisessa: hätäpuhelinnumerot, autoilijoiden hätäpalve lut, onnettomuus- ja ruuhkatiedotus
reittineuvonnassa: vaihtoehtoiset reitit
kelitiedottamisessa:kelitiedottaminen paikallisesti, keliennusteet ja
kelirikko
Vähiten tärkeitä tietoja olivat:
liikennetiedottamisessa: anastetut autot
reittineuvonnassa: ulkomaiden reittitiedot
muut tielaitoksen palvelut: yhteysviranomaiset, tietoja tielaitoksen
tehtävistä
Liikenteen tietojen saatavuus
Termiä kohtalainen käytetään, kun tulokset ovat melko huonon ja melko
hyvän keskivaiheilla
tietöistä tiedottaminen: kaikkien tietojen saatavuus lähellä kohtalaista
liikennetiedottaminen: hätäpuhelinumeroiden saatavuus melko
hyvä, muiden melko huonon ja kohtalaisen väliltä.
reittineuvonta: tiedot melko huonon ja kohtalaisen väliltä, ulkomaiden reittitiedot alle melko huonon.
kelitiedottaminen: kaikki tiedot kohtalaisen ja melko hyvän väliltä
muut tielaitoksen palvelut: levähdysalueiden sijainti, matkailu, liikennevalistus kohtalaisen ja melko hyvän väliltä. Yhteysviranomaiset ja tietoja tielaitoksen tehtävistä ovat alle melko huonon.
Tietojen saatavuuden kehittämistarpeet
tietöistä tiedottamisessa: kaikkien tietojen saatavuudessa
kehittämistarve
lilkennetiedottamisessa tärkeimmät kehitystarpeet: autoilijoiden hätäpalveluista tiedottamisessa, onnettomuustiedottamisessa, ruuhkatiedottamisessa sekä tehostetussa liikennevalvonnassa
reittineuvonnassa tärkeimmät kehitystarpeet ovat: vaihtoehtoisista
reiteistä tiedottamisessa ja nopein / lyhin ajomatka kohteeseen -tie
-dotamise
tärkeimmät
olivat:
kelitiedot
paikallisesti,
kelikelitiedottamisessa
rikko ja keliennusteet
muissa tielaitoksen palveluissa: liikennevalistuksessa on jonkin
verran kehittämistarpeita.
Liikenteen tietojen vaikutus toimintaanliikenteessä
tietöistä tiedottaminen, kelitiedottaminen ja liikennetiedottaminen
olivat kolme tärkeintä aluetta, jotka olivat vaikuttaneet toimintaan
liikenteessä
vähiten vaikutusta on ollut matkailulta ja muilla tielaitoksen palveluilla.
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2.4.3 Tiedonhankintavälineiden käyttö
Käytön keskimääräinentiheys:
silloin tällöin käytettiin Radio Suomea, tienvarsinäyttöjä sekä alue- ja
pai kallisradi ota
vähemmän kuin silloin tällöin käytettiin päivälehteä
enemmän kuin kerran käytettiin tietyökarttaa ja keskimäärin kerran
informaatiolaitteita ja näyttöpäätteitä
vähemmän kuin kerran käytettiin tienkäyttäjän linjaa,
TeleSampoa, ammattilehteä ja iltapäivälehteä.
Tärkeimmät välineet olivat:
tienvarsinäytöt, alue- ja paikallisradiot, päivälehti, tietyökartta ja Radio
Suomi.
Vähiten tärkeimmätvälineet olivat:
TeleSampo, tienkäyttäjän puhelin ja ammattilehti.
Parhaiten tietoa välittävät:
tienvarsinäytöt, alue- ja paikallisradiot, tietyäkartta ja Radio Suomi.
Heikoimmin tietoa välittävät:
TeleSampo, tienkäyttäjän puhelin ja ammattilehti.

3. MUIDEN TUTKIMUSTEN TULOKSET
3.1

Täydentävät kyselyt

3.1.1 Kysely teksti -tv:n käytöstä
Eri puolelta Suomea valittiin satunnaisesti puhelinluetteloista 30 henkilöä,
joilta kysyttiin postitse (lute 6) teksti-tv:n käytöstä. 23 henkilöä palautti vastaukset. Lisäksi 22 satunnaisesti valitulle henkilölle tehtiin sama kysely
puhelimitse. Vastauksia saatiin yhteensä 45.
Miehiä vastaajista oli 25. Yli puolet (25) vastaajista kuului ikäryhmään 35-50
vuotias,yl
50 vuotiaita vastaajista oli 16.
Ajokilometrejä oli 37 henkilölle kertynyt lo000 - 30 000 km/v. Kaikilla oli
henkilöauto. Kaikki 45 olivat eri ammattien harjoittajia.
Teksti -tv oli käytettävissä 37 henkilöllä. Ilmatieteen laitoksen säätietoja oli
vastaajista hakenut 25 henkilöä, uutisia 20 henkilöä ja urheilutietoja sekä
lentokoneiden aikataulutietoja 15 henkilöä.
Tielaitoksen tietyösivuja (156-157) oli katsonut 25 teksti -tv:n omistajaa.
Tietyösivuja oli huvikseen/ aikansa kuluksi katsonut 9 henkilöä, ennen lomamatkaa 8 ja uteliaisuudesta 4 henkilöä.
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Tietyösivuja piti erittäin tarpeellisena 3 henkilöä tietyösivuja katsoneista.
Melko tarpeellisena kyseisiä sivuja piti 11 henkilöä ja 6 katsoi, ettei näillä tiedoilla ollut mitään merkitystä.
Pääkaupunkiseudun kelejä (sivu 158) oli katsellut 8 teksti -tv:n omistajaa,
joista 7 oli pääkaupunkiseudulla ja 1 Oulusta. Näistä 4 henkilöä piti sivuja
melko tarpeellisena, 4:lle tiedoilla ei ollut mitään merkitystä, erittäin tarpeellisena ei pitänyt kukaan.

3.1.2 Kysely lautta- ja lossiaikatauluista sekä tietyökartasta
Sisäasiainministeriön perustamalta Saaristoasiain neuvottelu kunnan 10
jäseneltä kysyttiin lautta- ja lossiaikatauluista (lute 6).
Nykyistä erillistä lautta- ja lossiaikatauluvihkosta piti 6 henkilöä erittäin tärkeänä, 4 melko tärkeänä.
Aikatauluvihkosta 9 kymmenestä toivoi saavansa kuntien/kaupunkien info pisteistä.
Lautan läheisyydestä/ lautalta sekä matkatoimistoista halusi näitä tietoja 6
5 halusi samat tiedot huoltoasemilta ja Rautakirjasta.
henkilöä,
Aikataulun 5-10 markan hintaa piti 4 sopivana, 15 markkaa piti sopivana 1
1 henkilö.
henkilö,samo utkivhosenalu
Lautta- ja lossiaikatauluja halusi tienvarsitauluista 8 henkilöä 1 0:stä, puhelimesta tiedon halusi 5 henkilöä, lehdistä ja kartoista 4, radiosta ja Tie-infopis
-tesäidonhaluykeö.
Samassa yhteydessä kysyttiin avoimella kysymyksellä mielipiteitä tietyökar
muodosta, sisällöstä, hinnasta ja jakelusta. Kaikki kokivat kartan asialli- -tan
seksi, hienoksi ja tärkeäksi. Lautta-aikatauluja karttoihin halusi 4 henkilöä.
Ilmaisena kartan halusi pitää 1 henkilö, 10 markan hintaa piti sopivana yksi
henkilö, 10-20 markan hintaa piti sopivana yksi henkilö.
Tietyökarttoja toivottiin saatavan huoltoasemilta, matkailuinfopisteistä,
bussi- ja rautatieasem ilta, R -kioskeista, tiepiireistä ja lautta-aluksilta.
lento-,

3.1.3 Kysely tienvarsinäytöistä (nopeus- ja lämpätilanäytät)
Kolmelta informaatiopalveluiden kanssa tekemisissä olevalta poliisilta kysyttiin kirjallisesti tienvarsinäytöistä (lute 6). Lisäksi on puhelimitse ja henkilökohtaisesti keskusteltu yhteensä kymmenen poliisin kanssa tienvarsinäyttöjen tarpeellisuudesta tienkäyttäjille.
Kaikki 13 henkilöä pitivät tienvarsinäyttöjä erittäin hyvinä tiedonvälittäjinä.
Kaikki katsoivat, että näillä tiedoilla on vaikutusta tienkäyttäjien liikennekäyttäytymiseen.
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Vastaajat katsoivat, että tienvarsinäytäillä annettava tieto vaikuttaa siihen,
että turhat ohitukset jäävät pois, jos kaikki tietävät todellisen nopeutensa.
Samoin, kun tietää vallitsevan kelin, on mandollista ennustaa tuleva vaara.
Huomautus" ylinopeudesta hiljentää vauhtia.
Näytössä olevaa tietoa piti ymmärrettävänä 12 henkilöä kolmestatoista.
Tienvarsinäytöissä voisi kaikkien vastaajien mielestä ilmoittaa oikeat etäisyydet. Etäisyyden seuraavaan hyvään ohituspaikkaan ilmoittaisi 1 vastaajista, samoin yksi henkilö ilmoittaisi näytässä esim. "Talvirengaspakko 1.12.".

3.1.4 Kysely liikennettä haittaavien tietäiden tiedottamisesta
Valtakunnallisen ja paikallisen lehdistön ja radion 28 edustajalta ja 13 tieplinfltiedottajalta kysyttiin postitse liikennettä haittaavien tietöitten informoimisesta (lute 6). Joukkoviestimistä vastauksia tuli 11, tiepiireistä 4.
Liikennettä haittaavia tietyät- tietoja käytti jatkoinformoimiseen viikottain
joukkoviestimistä 6, tiepiireistä ei kukaan. Kuukausittain vain kesällä käytti
kyseisiä tietoja yksi tiepiireistä. Muutaman kerran vuodessa tietoja käytti
joukkoviestimistä 3, tiepiireistä 3. Päivittäin ja joka toinen kuukausi käytti
kyseisiä tietoja 2 joukkoviestimistä.
Joukkoviestimistä 8 ja tiepiireistä 3 halusi tiedot nykyisenä paperitulosteena.
Sähköpostissa sen halusi joukkoviestimistä 1, tiepiireistä 2. Faxina halusi
tiedot joukkoviestimistä 3, tiepiireistä ei kukaan. Matkailuautomaattiin levykkeellä halusi 1 joukkoviestimistä.
Nykyisin tulevaa tietosisältöä ehdotettiin merkittäväksi myös karttapohjalle.
Lisäksi haluttiin tietää rakenteilla olevatlsu unnitellut moottoritietasoiset hankkeet. Tietosisältöä ehdotettiin muutettavaksi siten, että sieltä on helposti poimittavissa määrättynä aikana suoritettavat työt.
Lisäksi vastauksissa huomautettiin, että Tie-infossa olevien tietyösivujen
reaaliaikaisuus on tärkeintä.
Edellisten lisäksi haastateltiin liikennettä haittaavien tietöitten tiedottamisen
kehittämisestä kahta henkilöä tielaitoksen liikenteen palvelukeskuksesta ja
on kehittämiseh- vitäedonuajhklöätieprs.Hdnajuke
dotuksissa.

3.1.5 Kysely puhelinpalvelusta omalta henkilökunnalta
Kysely tehtiin 23 "puhelinpalvelun ja kelitiedottamisen asiantuntijalle" tiepiireissä ja liikenteen palvelukeskuksessa. Kyselyyn vastasi 19 eli 83 %.
Eritänkepuhlavnäki
32 % vastanneista ja melko tärkeänä
68%.
Ei mitään merkitystä kohtaan ei tullut yhtään vastausta.
Vastaajista 47 % piti henkilökohtaista palvelua parempana. Nauhaa kannatti
10%.
Molempien yhdistelmää kannatti 42 %.
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Mielipiteet henkilökohtaisen palvelun ajankohdasta vaihtelivat. Sopiviksi
ajankohdiksi mainittiin aamupäivä (klo 6-9), iltapäivä (klo 14-16) ja ympäri
vuorokauden. Useimmat kannattivat virka-aikaa henkilökohtaisen palvelun
osalta ja muulloin pyörisi nauha. Henkilökohtaista palvelua oltiin valmiita
antamaan sunnuntai-iltapäivisin ja juhlapyhien paluuliikenteen aikaan (26 %
vastji).
Vastaajat kokivat, että tietoja tarvitaan sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Muutamissa vastauksissa mainittiin, että tietoja tuottaisivat valtakunnallisesti Lpk ja paikallisesti piiri. Kaikki vastaajat uskoivat, että tämä on
mandolistrg myökätns.
Yhdessä vastauksessa epäiltiin Lpk:n tarpeellisuutta tiedottajana.
Puhelimitse maksullisuutta kannatti 89 % vastaajista. Mielipiteet hinnasta
vaihtelivat 1,95-6 mk/min. Keskiarvoksi tuli noin 3 mk/min.
Laadukkaan kelitiedottamisen mandollisuuksia kysyttäessä vastau ksista tuli
esille:
eri numeroiden takana tulisi olla erilaista tietoa, josta voi valita
haluamansa
päätieinfo - yleistilanne pitkin välein
paikallistiedot tarkemmin
henkilökohtainen palvelu onnistuu, jos talous taattu, puhelinmaksut
kattavat vain automaatin
tarpeeksi työvoimaa, niin onnistuu
vanhentuneet tiedot ongelmana tiesääpalvelussa
Turun numero koko maahan
jos 9 piiriä satsaa, mitä merkitystä Lpk:lla
ylityöpaineita tiemestaripiireissä
tielaitoksen imago palveluntuottajana paranee
kelienn usteita käyttöön Ilmatieteenlaitokselta (useita vastauksia)
kelikeskus joka piiriin (useita vastauksia)
piirien keskukset + valtakunnallinen keskus, yhteistyö tärkeää
Kun kysyttiin, millainen pätevyys henkilöillä, jotka työskentelevät puhelinpalvelussa, tulisi olla, korostu ivat vastauksissa:
selkeä ulosanti, hyvä puhelinääni, reippaus, palveluhenkisyys
viestintätaitoja (suullista + kirjallista)
yhteistyökyky
kielitaito
tietoa meteorologiasta
tietoa kunnossapitotöistä
tielaitoksen tuntemus.
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3.2 Informaatiopisteet taukopaikoilla
Aineiston keru u suoritetti in taukopaikkahaastattelun yhteydessä kolmessa
(Kainuun Portissa, Linnatuulessa ja Oulun tullissa) informaatiopisteessä.
Vastaajista informaatiopisteen oli huomannut 130 kävijää eli hieman vajaa
puolet näissä taukopaikoissa haastatelluista.
Useimmiten informaatiopisteen olemassaolo tiedettiin aikaisempien käyntien
perusteella. Muuten informaatiopiste huomattiin tienvarressa olevan infor maatiomerkin ansiosta tai kuljettaessa informaatiopisteen ohi.
Niistä, jotka olivat huomanneet informaatiopisteen, puolet olivat käyttäneet
sitä. Ne, jotka olivat huomanneet, mutta eivät olleet käyttäneet informaatiopistettä, eivät tienneet, mitä tietoa sieltä saa.
Informaatiopistetta käyttäneistä (n=65) valtaosa piti sitä erittäin toimivana tai

toimvan.Ifrpstealvuidnäösytelaioknrj-

ama tiesääpalvelu olevan tärkein palvelu. Seuraavaksi tulivat ajoreitit.

Taustaryhmien haastattelut
Linnatuulen informaatiopisteen toimintaa kartoitettiin taustaryhmien
(Tielaitoksen Hämeen piiri, mukana olevat kunnat) puhelin- ja henkilökohtaisilla haastatteluilla. Linnatuulen informaatiopisteen ylläpitäjistä enemmistö
valmis jatkamaan mukana olemista. Osa saattaa jäädä pois ja merkittä-on
vänä syynä on ollut ongelmat käynnistämisvaiheessa. Erityinen kritiikki kohdistui Multimedian toimivuuteen.

Linnatuulen teemahaastattelut
Teemahaastattelut suoritettiin Li nnatuu len taukopaikan kahviloissa.
Haastatellut kertoivat vapaamuotoisesti siitä, millä tavalla he hankkivat tietoa liikenneolosuhteissa ja mitä välineitä he pitävät tärkeinä.
Linnatuulen teemahaastattelussa 46% vastaajista (vastaajia kaikkiaan 79)
sitä talteen. 11% vastaajista oli hankkinut etukäteen tietoa Ilikenneolosuhteista. Pidemmälle lomamatkalle lähtiessä 57% vastaajista hankki liikenneinformaatiota ennen matkaa, 25% matkan aikana ja loput hankki liikenneinformaation molemmista.
Niistä 57%:sta (45 kpl), jotka etukäteen hankkivat tietoa liikenneinformaatiosta, saivat sitä etupäässä lehdistä, tietyökartoista ja radiosta.
Liikenteessä ollessaan vastaajat halusivat tietoa etupäässä ruuhkista,
onnettomuuksista ja keleistä. Tältä taukopaikalta haluttu tieto jakaantui varsin tasaisesti. Eniten haluttiin kelimuutostietoja, tietoja, lähiseudun nähtävyyksistä ja tapahtumista. Nopeusnäyttöjä pidettiin parhaana tiedonvälitysvälineenä.

olihumantedsäoliyötan,muksäeioltanu
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Havainnointi
Havainnointi suoritettiin tutkijoiden toimesta passi ivisena havain nointina,
missä seurattiin tienkäyttäjien liikkumista ja toimintaa taukopaikoilla (havainnointi painottui Linnatuuleen.).
Informaatiopisteiden huomaaminen taukopaikoilla on kiinni mm. siitä, mistä
päin taukopaikan kahvilaan / muuhun toimintoihin saavutaan.
Informaatiopisteen huomaaminen ei vielä tuottanut automaattisesti utelialsuuden heräämistä. Sitävastoin ne jotka pysähtyivät katsomaan inform aatiopistettä, myös usein tutustuivat sen palveluihin. Päätteiden käytössä oli
osalla kävijöistä kynnys lähteä ohjelmaan mukaan. Päätteillä kulutettu aika
vaihteli suuresti. Erityisesti ruuhka-aikoina tapahtui varsin runsaasti päättei
jonotuksen välttämiseksi.
-denohima
Multimedlan ja Tiesääpäätteen päätekäyttäjäkyselyt

Nämä kyselyt suoritettiin Oulun tullin ja Linnatuulen informaatiopisteissä
informaatiopäätteitä käyttävien keskuudessa. Kyselyjä tehtiin yhteensä 61
kpl. Naisia vastanneista oli 18 %. Vastaajista oli käyttänyt tietokonetta liki 80
%. Päätteiden käyttäjistä 60 % tiesi etukäteen niiden olemassaolosta.
Päätteiden käyttäjistä26 %:lla päätteen olemassaolo oli vaikuttanut taukopaikan valintaan. 44 % käyttäjistä oli ensimmäistä kertaa päätteellä. 39 %
55 % vastaajista ei tiennytvastjiolhenköuavstäy.
vastaajista
ei
hakenut mitään erityistä tieketkä nämä palvelut tarjoaa. 51 %
toa päätteeltä. Valtaosa niistä, jotka hakivat tiettyä tietoa, sen myös saivat.
Eniten tiedot vaikuttivat reitin valintaan ja matka-aikaan. Päätteillä oli sopivasti tietoa 73 % mielestä. Ongelmien takia päätetyöskentelyä ei keskeytetty. 65 % vastaajista piti 5 mk hintaa päätteen käytöstä kalliina. Päätteitä
haluttiin kehittää erityisesti lisäämällä sääennustuksia.

3.3 Tie-info taukopaikoilla
Tie-infokysely
Tie- Infokysely suoritettiin taukopaikkahaastattelun yhteydessä viidellä taukopaikalla, joissa on Tie-info.
Tie-infon oli huomannut 299 eli hieman yli puolet näillä taukopaikoilla vastaajista. Tie-infon olemassaolosta tiedettiin pääasiassa aikaisemman käynnm perusteella.
Tie-infolaitetta käytti 59% sen huomanrieista. Yli 90% vastaajista katsoi,
ettei Tie-infolla ollut vaikutusta taukopaikan valintaan. Tie-infosta haettiin
ennen kaikkea reittineuvontaa, mutta myös jonkin verran tiesäätietoja.
Tietoja anastetuista autoista oli hakenut 8% vastaajista. Erittäin hyvänä tai
Tie-infoa 10% vastaajista.
melkohyvänpit
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Havainnointi Tie-infopisteessä
Havainnoinnissa painottui Tie-infon huomaaminen taukopaikalla.
Taukopaikoilla Tie-info sijaitsi pääsääntöisesti läpikulkutilassa (joko eteisessä tai ravintolassa), mikä paransi huomioarvoa. Toisaalta siitä mentiin myös
ohi nopeasti, joten intensiivisempi Tie-infon tarkastelu jäi usein tekemättä.
Yleisesti tie-intoa käytettiin siten, että se selattiin kokonaisuudessaan läpi
pysähtymättä erityisesti mihinkään osloon.

Taukopaikan pitäjien kyselyt ja haastattelut
Aineisto kerättiin postikyselynä ja puhelinhaastatteluina niiden taukopaikkojen pitäjiltä, joilla on Tie-infolaite.
Tie-info on ollut taukopaikoilla pääsääntöisesti vuodesta 1992 ja valtaosalle
tarjottu huoltoasemaketjun toimesta. Tie-infolaite sijaitsi pää- (18kpl)seon
asiassa (13 kpl) ravintolassa ja se oli vastaajien mielestä sijainniltaan OK.
Tie-infosta kertova opaste oli 2/3 osalla huoltoasemista. Eniten Tie-intoa
käyttivät matkailijat ja muut ohikulkijat sekä jonkin verran nuoret "räplääjät".
Puolet vastaajista arvioi Tie-intoa käyttävän korkeintaan 20 ihmistä päivässä. Yhdellä taukopaikalla arvioitiin käyttäjiä olevan yli sata päivässä. Hieman
yli puolet arvioi, ettei Tie-intosta ole ollut heille hyötyä. Tie-info on pysynyt
toimintakunnossa hyvin tai melko hyvin puolella taukopaikoilla. Kandeksalla
oli epäkunnossa aineiston keruun aikana. Suurimpana taukopilTe-nf
epäkunnon aiheuttajana on ilkivalta ja se, että nappulat irtoavat. Myös kirjoitin reistailee. Tie-infon tietoja pidettiin pääsääntöisesti asiallisina, joidenkin
mielestä tieto oli liian suppeaa ja osin epätarkkaa. Mikäli laitteen käyttö tulee
maksulliseksi, selvä enemmistö vastaajista arvioi laitteen käytön vähenevän
oleellisesti. Laitetta haluttiin kehittää mm. siten, että ilkivalta vähenisi, kestävyys paranisi ja tietomäärä lisääntyisi.

4. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
4.1 Yleistä
Toimenpide-ehdotuksissa on eri välineistä tehty tutkimusten tulosten pohjalta johtopäätökset ja tuotu esiin tutkimusten suorittajien näkemykset etenemisehdotu ksista.

4.2 Toimenpide-ehdotukset välineittäin
4.21Radio
Johtopäätökset
Radio yleensä ja varsinkin alue- ja paikallisradio on sekä käytetyin että halutum liikenteen tietojen välittäjä.
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Alue- ja paikallisradion vahvuus on sen alueellisuus. Tämä on erittäin tärkeää, kun halutaan tietoja ruuhkista ja kelitiedoista paikallisesti. Radio välittää
juuri sitä tietoa, mikä eniten vaikuttaa toimintaan liikenteessä.

Radion paremmuus perustuu sen kykyyn välittää monipuolista, tienkäyttäjille
tärkeää tietoa. Sillä tavoitetaan suuret tienkäyttäjämäärät.
Kehittämisehdotukset
Kehitetään radiossa annettavaa tietoa: ruuhkatietoja, onnettomuustietoja,
kelitietoja ja muita akuutteja tilan netiedotuksia.
Lisätään esitysaikoja ja muutetaan esitysajankohtia asiakkaiden tarpeita
vastaaviksi. Suositeltavaa on säännölliset lähetysajat, jolloin liikkennetietoa
tulisi, esim. uutisten yhteydessä.
Annetaan selkeä tunniste, että tieto on tielaitoksen.
Otetaan käyttöön RDS-tiedottaminen. Radio on paras väline onnettomuusja hätätiedottamisessa, koska tieto tulee tienpäällä suoraan autoon.

4.2.2 Tienvarsinaytät
Johtopäätökset
Tienvarsinäytöillä tarkoitetaan nopeus- ja lämpötilanäyttöjä. Näyttöjä on tienvarsilla 20. Aikaisemmissa selvityksissä tienkäyttäjät halusivat tienvarsinäyttöjä kolmanneksi eniten.
Tienvarsinäyttöjen suosio on siinä, että ne pystyvät kertomaan reaaliaikaista
tietoa. Lisäksi tienvarsinäytöissä korostuu tiedon nopea ja ajantasainen
santiekäplus.
Tienvarsien informaation käytön kehittäminen on perusteltua siltä kannalta,
että huomattava osa liikenteen tiedoista hankitaan matkan aikana,jolloin
nopeisnäyttö antaa mandollisuuden välittömään vaikuttamiseen tienkäyttäjän toimintaan.

Kehittämisehdotukset
Lisätään tienvarsinäyttöjä. Suunta, että nyt on jo noin 20 uutta tienvarsinäyttöä tulossa lisää, on kehittämisen kannalta oikea. tse laitetta tulisi kehittää
niin, että kuijettajalla on varmuus, että nopeus on juuri hänen nopeutensa.
Näyttöjen sisältöä laajentamista ehdotetaan tutkittavaksi. Tutkimusaiheita
voi olla esim. kertomus edessä olevasta erityistilanteesta, kuten minkä vuoksija kuinka paljon matka hidastuu; seuraava hyvä ohituspaikka 1,5 km; talvirengaspakko alkaa 1.12.; ajoneuvoetäisyys.
Luodaaninformaation merkityksen symboliikka näille välineille. Esimerkiksi,
milloin kelitiedot tarkoittavat merkittävää vaaraa.

Tielaitolcsen liikenteen Informaatiopaivelujen kehittämistutkimus

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

41

4.2.3 Päivälehti
Johtopäätökset
Päivälehtien etu on niiden korkea peitto ja paikallisuus. Päivälehtien merkitys painottuu ennen matkaa tapahtuvaan tiedottamiseen. Sen vaikutukset
ovat tietöistä tiedottamisessa, reitin valinnassa, tielaitoksen palveluista tiedottamisessa ja sääennustuksissa.
Kehittämisehdotukset
Tielaitoksen ajankohtaisinformaatio eriytetään lehdessä omaksi palstaksi.
Lehdessä voisi olla säännöllisesti informaatiota, mistä liikenteen tietoja saa.
Säännöll ism väliajoin tiedotetaan tielaitoksen liikenteen palvelunumerot.

4.2.4 Tietyökartta
Johtpäökse
Tietyökarttaa pidetään erityisen hyödyllisenä ja käyttäkelpoisena autossa
pidettävänä välineenä. Tienkäyttäjät ovat valmiita myös maksamaan kartasta. Tietyökartta on lisäksi oivallinen väline tielaitoksen omien palvelujen
markkinoinnissa.
Kehittämisehciotukset
Tietyökartan markkinointi kannattaa suunnitella uudelleen.
Tietyökartan jakelu laajennetaan matkatoimistoihin ja R-kioskeihin sekä tarkennetaan huoltoasemajakelu.
Tietyökartan tietoinformaatiota lisätään:
tietoja tietyön vaikutuksesta matka-aikaan
matkan turvallisuuteen vaikuttavia tietoja
tietoja, mistä muista välineistä tietoja kiertoteistä saa
tietoja lautta- ja lossialkatauluista
Tietyökartan maksullisuus kannattaa selvittää, koska tutkimus osoittaa tuotteen toimivan myös maksullisena.

4.2.5 Lautta- ja lossiaikataulut
Tielaitos julkaisee vuosittain lautta- ja lossiaikataulut -vihkosta. Siinä on kartta, johon on merkitty lauttapaikat. Aikataulutiedot koskevat koko maata ja ne
ovat luettelona tiepiireittäin.
Johtopäätökset
Kyseistä julkaisua pidetään erittäin tärkeänä, joten sen ulkoasua ja sisällön
kokoonpanoa kannattaa tarkasti miettiä.
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Jakelu on selvästi liian suppea tarpeeseen nähden. Uusiksi jakelupisteiksi
ehdotetaan kuntien ja kaupunkien infopisteitä. Matkatoimistot, huoltoasemat
sekä lossit/lautat/yhteysalukset ovat suositeltavia jakelupisteitä.
Luetteloon ehdotettiin lisättäväksi myös yhteysalustiedot. Aikataulutiedot
voisivat olla alueellisina paketteina; ei koko maa yhdessä. Julkaisuun haluttiin lisää väriä ja otsikko vetävämmäksi! Saatesanoja ja kapasiteettitietoja
kaivtn.
Hintana 5-10 mk on sopivin.

Kehittämisehdotukset
Tutkimustulosten perusteella tielaitoksen liikenteen palvelukeskus voisi ottaa
lautta- ja lossiaikataulutietojen kehittämisen ja jakelun tehtäväkseen.
Tuotteen maksullisuutta kannattaa miettiä, koska käyttäjät ovat valmiita
maksamaan aikataulutiedoista.
Lautta- ja lossiaikataulutietoja voisi kertoa myös tienvarsitauluissa, puhelimessa ja teksi -tv:ssä.
Kannattaisi myös miettiä reittineuvontaa asiakkaille; kerrotaan jatkoyhteyksistä ja lossireiteistä.

4.2.6 Teksfl -tv
Johtpäökse
Teksti -tv:n yleinen käyttö on verrattain vähäistä. Kyselyjen perusteella ne,
joilla teksti -tv on, käyttävät sitä iästä, sukupuolesta, ammatista ja ajetuista
ja lentoaikataulujen katse-kilometrsäpuan,tiseurhl
luun. Kuitenkin sitä pidetään jonkin verran tärkeänä välineenä. Teksti -tv:n
matkan osal-tiedolamyösjnkver ityähspöki
ta. Sen kykyä toimia tiedonvälittäjänä piti melko hyvänä tai erittäin hyvänä
vastaajista. Tämä osoittaa sillä olevanosalle tienkäyttäjistä merkitystä. 2/3
Teksti -tv:n kautta välitettävä tieto on tietoaennen matkalle lähtöä. Sillä on
sitenmadolu sähköienltformainpävleht.
Liikenteen ammattilaiset eivät käytä tätä välinettä työssään, vaan seuraavat
sitä yksityisesti.

Kehittämisehdotukset
Teksti -tv:n sisältää tulee muokata ja laajentaa:
tietyötiedot muutakin kuin valta- ja kantateiltä
kelitiedottaminen valtakunnatliseksi
lisätään pysyvät tielaitoksen palvelut
lisättäviä tietoja voivat olla: ruuhkatiedot, nopeimmat ajoreitit, reitti
vaihtoehdot sekä lautta- ja lossiaikataulutiedot.
selvitettävä paikallis -tv:n käyttömandollisuudet
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Tiedon nopea saatavuus on taattava.
Yhtenäistä standardia muiden sopivien informaatiovälineiden kanssa on
Teksti -tv:n markkinointia palveluna on lisättävä.

4.2.7 Informaatiolaitteet ja näyttäpäätteet
Johtopäätökset
Informaatiolaitteet ja näyttöpäätteet (Tie-info matkailumultimedia, tiesääpää
eivät ole vielä lyöneet itseään läpi. Potentiaalista kysyntää on kuitenkin te)
tienkäyttäjien keskuudessa olemassa. Päätteet pystyvät hyvin toimiessaan
tuottamaan sekä nopea reagointista että pysyvämpää tietoa.
Yli puolet vastaajista piti 5 mk hintaa kohtuullisena, joka kannattaa ottaa
huomioon palvelua hinnoiteltaessa.
Kehittämisehdotukset
Päätetietojen tietosisältöä tulee kehittää niin, että niissä on tienkäyttäjän
kanltesimädo
ja reaaliaikaista tietoa. Tietosisällön tulee olla
ymmärrettävää.
Ohjelmia kehitetään niin, että ne ovat teknisesti toimivia ja kykenevät välittämään tietoa käyttäjälle.
On syytä harkita uusien päätteiden käyttöönottoa vasta, kun käyttäliittymäanalyysissä esiin nousseet puutteet on korjattu.
Päätteiden markkinointia tulee lisätä taukopaikoilla, tienvarrella, omilla esitteillä ja muissa tielaitoksen välineissä ja tiedottamisessa laitteiden kehittämistoimintojen jälkeen.

4.2.8 Informaatiopisteet
Johtopäätökset
Tämän aineiston perusteella voidaan todeta informaatiopisteiden käytän olevan verrattain vähäisessä suhteessa taukopaikalla kävijöiden määrään.
Tähän on yhtenä syynä tienkäyttäjien heikko tietoisuus informaatiopisteistä
ja
niiden palveluista.
Kehfttämisehdotukset
-

tien varrella oleva informaatiomerkki eriytetään muista lilkennemer keistä
informaatiopisteen näkyvyyttä lisätään taukopaikalla
informaatiopistettä markkinoidaan
informaatiopisteenpalveluiden käytän taloudellinen seuranta (tielaitok sen saama hyöty verrattuna panostuksiin

sytäkehi.
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pidetään huolta, ettei tielaitoksen informaatio huku muuhun
informaatioon
selvitetään, mitkä ovat miehitetyn ja miehittämättömän informaatiopisteen edut ja haitat
uudet laitteet otetaan käyttöön vasta, kun käyttöliittymäanalyysin
mukaiset toimenpiteet on toteutettu

4.2.9 Iltapäivälehti
Johtopäätökset
Iltalehdet ovat ruuhka-Suomen medioita. Lehtien informaatioarvo esim.
onnettomuustiedottamisessa on merkittävä, samoin liikenteen asioiden uutisoinnissa. litasanomissa ollut tiesääpalsta ei ollut kovinkaan tunnettu tienkäyttäjien keskuudessa tällä hetkellä.

Kehittämisehdotukset
Tutkimumuksen teon jälkeen on Iltasanomissa ollut tiesääpalsta lopetettu
Tutkitaan mandollisuus kehittää paistaa muulla tavalla.
Selvitetään, mitä maksullista ja ei- maksullista informaatiota iltapäivälehtien
kautta voidaan tienkäyttäjille välittää.

4.2.10 Ammatti lehdet
Johtopäätökset
Ammattilehdillä tiedonvälittäjänä on merkitystä. Niden lehtien etuna on se,
etänprisluatki.Eryseänvoidaptlkenteen ammattilehtiä.

Kehittämisehdotukset
Selvitetään tämänhetkinen ammattilehtikenttä, erityisesti liikenteen alueelta
arvioidaan näiden mediavaikutus kohderyhmiin.
ja
Suoritetaan analyysi siitä, mitä tietoja näissä lehdissä välitetään ja missä
muodossa (uutisena, mainoksena, palveluna) tieto välitetään.

4.2.11 Puhelin: tienkäyttäjän linja
Johtopäätökset
Näyttää siltä, että tienkäyttäjän linjalla on omat käyttäjänsä. Hyvänä puolena
tielaitoksen imagon kannalta on, että on olemassa tällainen keskitetty palvelu tienkäyttäjille, puhelut eivät seikkaile talon sisällä.

Kehittämisehdotukset
Puhelinpalvelua kannattaa ensisijaisesti kehittää reittineuvonnassa, tietyötiedottamisessa ja lauttaliossiaikataulutiedottamisessa. Kehitettäessä kelitie-
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dottamisen puhelinpalvelua on huomattava, että tienkäyttäjät haluavat kelitietoja paikallisesti ja keliennusteita.
Yhdistetty palvelu-/palautepuhelin edellyttää nykyistä enemmän henkilö- ja
Jotta tienkäyttäjän linja palvelee toivotulla tavalla, sen on oltava ympärivuorokautinen. Tiedon saannin nopeus on taattava ja tiedon on oltava reaaliaikaista ja luotettavaa.
Jos tienkäyttäjän linjaa kehitetään palvelu-/palautepuhelimeksi, on mietittävä
mandollista ilmaista palautepuhelinta. Palvelupuhelin voisi olla maksullinen,
3-5mklin.

4.212 TeleSampo
Johtpäökse
Henkilöautoilijoihin kohdistuvaa palvelua ei TeleSammossa tällä hetkellä ole.
Joukkoliikennettä palveleva aikataulusto on sitävastoin käytössä.
TeleSammosta liikenteen informaation välittäjänä ei näin ollen ole tienkäyttäjillä kokemuksia. TeleSammon käyttö on tasaisessa kasvussa, joten välineen merkitys tulevaisuudessa nousee.
Massatiedotusvälineistä radiossa kerrottavan ruuhkatiedon yhteydessä voisi
antaa myös reittineuvontaa. Tietyökartassa voisi mainita puhelinnumerot,
joista reittineuvontaa saa parhaiten.
Liikenteen ammattilaisille TeleSampo on osin tuttu, mutta sitä ei katsota tarpeelliseksi. Joissakin yksittälstapauksissa TeleSampo voisi kuitenkin täydentää palvelua, vaikka tämän palvelun kehittämiselle ei ammattiliikenteessä
osoittaudu selvää pohjaa.

Kehittämisehdotukset
TeleSammon tekniikka antaa jo nyt mandollisuuden multimediaohjelmien
käyttöön, tällöin liikenteen informaatiota pystytään merkittävästi paremmin
tarjoamaan tienkäyttäjille.
On syytä harkita päätteiden kautta välittyvän informaation rakentamista
soveltuvin osin yhteisesti ainakin seuraaville välineille: Tieinfo, tiesääpääte,
matkailumultimedia, osin Teksti -tv, TeleSampo. Tällöin saadaan sisällön
muoto yhtenäiseksi, mikä helpottaa tietosisällön ymmärrettävyyttä ja on
taloudeis mpohjelintuso.

4.2.13 Valtakunnallinen ja paikallinen lehdistä ja radiot
Johtpäökse
Tämän informaatiovälineen kohdalla on kysymys välineeltä välineelle, ts. tie-

laitersuj.
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don toimittamisesta lehdistölle ja radiolle, jotka sitten taas toimittavat sen
tienkäyttäjille. Tieto on tällä hetkellä tietyötiedottamista ja se tapahtuu paperisena kuukausi- ja viikkolistoina. Tarpeellisuus on kiistaton. Tiedot halutaan
nykyisessä muodossaan. Radioiden ja lehdistön toivomat tietosisällöt eivät
poikkea toisistaan ja sisältöön oltiin tyytyväisiä.

Kehittämisehdotukset
Nykyisen paperituotteen jakelua on syytä tarkistaa.
Tiedontuottajilla on tekniikka valmiina tuottamaan tietoa myös muussa kuin
paperimuodossa eli tiedostona. Atk-pohjainen tietyörekisteri on lähes valmis.
Muutama raporttimalli, jotka vastaavat nykyisiä viikko- ja kuukausilistoja, on
olemassa. Radiolle ja lehdistölle menevä tieto kannattaa eriyttää ja tehdäjo
niistä vakioraportteja.

4.2.14 Reittineuvonta
Johtopäätökset
Reittineuvontana tässä tutkimuksessa pidettiin nopein/lyhin ajomatka kohteeseen -tietoa, matka-aikaennustetta, vaihtoehtoisia reittejä, maiseman
merkitystä ajomatkalla ja ulkomaiden reittitietoja. Tällaisenaan vastaajat
eivät pitäneet tietoja tärkeänä.

Kehittämisehdotukset
Jos reittineuvonta laajennetaan käsittämään myös tietoja kiertoteistä ja
ruhkista,nevomrkityslän.
Koska reitin valinta tapahtuu yleensä ennen matkaa, reittineuvonnan tulisi
tapahtua välineissä, joissa tämä on mandollista. Yksilölliset tiedonhankintavälineet - teksti -tv, tienkäyttäjän linja, päivälehti ja TeleSampo - pystyvät
välittämään näitä tietoja.
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Tienkäytän ammattilaisten puhelinteemahaastattelu
Yhteenveto
Haastattelun lähtökohdat
Tällä teemahaastattelulla selvitettiin puhelimitse ammattimaisesti liikennöivil
tahoilta kuten kuljetusliikkeiltä, linja-autoliikennöitsijäiltä ja yritysten edus--tä
tajuta, käyttävätkö ja tarvitsevatko he liikennereitteihinsä liittyvää informaatiota (esim. keli- tai ruuhkatietoja) ja mitä välinettä he käyttävät tai käyttäisivät informaation hankintaan.

1.1 Teemahaastattelun kattavuus
Teemahaastattelun kattavuus perustuu kolmeen osaan: riittävään haastattelujen määrään, maantieteelliseen kattavuuteen ja kuljetus/liikennöintimuotojen kattavuuteen.
Kuljetusliikkeitä haastattelussa oli 20 kappaletta. Näissä vastaajina olivat
kuljetuspäälliköt tai yrityksen omistajat.
Linja-autoliikennöitsijöitä haastateltiin lo kappaletta. Näissä vastaajat olivat
lii ken nepääl Ii kö itä.
Yksittäisiä (pääasiassa henkilöautoilla liikkuvia) henkilöitä, lähinnä myyntiedustajia, huoltajia ja asentajia eri yrityksissä haastateltlin 15 kappaletta.
Lisäksi tienkäyttöinformaation taustoja tiedusteltiin liikenteen markkinointiyhtiöiltä, kuten Suomen Kaukokiito Oy:ltä ja KTK-yrityksiltä.

2

Haastattelun tulokset

2.1 Tieinformaation todellinen tarve
Pääsääntöisesti mainitut ammattimaisesti tiellä liikkuvat eivät käytä eivätkä
katso tarvitsevansa tien käyttöön liittyvää informaatiota oman ryhmänsä ulkopuolelta. Toisin sanoen haastatelluissa yrityksissä tieto on a) kuljettajien
kokemuksessa, tai se b) hankitaan toisilta kuljettajilta.
Poikkeuksen yllämainittuun muodostavat erikoiskuljetukset ja erityistilanteet,
vainylensäuvaritkljes.Eoutkevas in
koko kuljetuskapasiteetista. (Poikkeuksena tässäosamnieyrt
ovat polttonesteitä luvanvaraisesti kuljettavat yritykset esim. Transoil Oy.)
Ammattimaisessa liikenteessä kuijetuskilometreihin tai kuljetusvolyymeihin
nähdetiformakäyenhstalujprevähnik
informaation lisäämiselle nähdä erityistä tarvetta. Tiedon hankkimiseen ei
haluta investoida.
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Tieinformaation tarve nykyisellään liittyy kuljetusliikkeillä erikoiskuljetuksiln
(mittatiedot, kiertotiet ja keli) ja linja-autoliikennöitsijöillä varsinkin kesäisin
aikatauluissa pysymiseen (poikkeuksellisten pysähdysten kesto ja niiden
kiertomandollisuus).

2.2 Tieinformaation potentiaalinen tarve
Useimmat haastatelluista saattaisivat käyttää nykyistä enemmän tieinformaatiota, jos siihen olisi heippokäyttöinen, nopea, luotettava ja vähän kustannuksia tuova järjestelmä. "Katsotaan miten kehitys kehittyy". Esimerkiksi
Etelä- ja Keski-Suomesta Lappiin ajavat kuljetusyritykset tarvitsisivat pitkillä
linjoillaan pohjoisen kelitietoja, jos niitä saisi riittävän päivitetysti.
Pasilan valtakunnalliselle tieliikenteen tiedotuskeskukselle näyttäisi olevan
kehityspohjaa, kuten myös paikallisradiokanaville.

2.3 Tieinformaation valineet
Koska haastatellut eivät merkittävässä määrin katsoneet tarvitsevansa tieinformaatiota, mikään tietty väline (TeleSampo, teksti -tv, puhelin jne.) ei nouse
asian kannalta merkittäväksi.
Kun haastatellut sanoivat tarvitsevansa ja hankkineensa tietoja omien kanaviensa ulkopuolelta, tiedon hankintaan käytettiin puhelinta.

2.4 Tieinformaation välittämisen nykyiset esteet
Haastattelujen perusteella ammattimaisesti tietä käyttävät eivät nykyisellään
luota tieinformaation välityksen nopeuteen (tietojen päivitykseen) ja arvioivat, että tarvittavan tiedon etsintä kokonaisuudesta on työlästä.
Niissä suurissa kuljetusyrityksissä, joissa on ulkomaanliikennettä, nähtiin
asia niin, että yhteys kuljettajaan loppuu kuitenkin rajalla, joten sekin vähentää tarvetta tiedon keräämiseen.
Kaikki, joilla on liikennettä Venäjälle (tavara ja polttonestekuljetukset sekä
linja-autoliikenne), kaipaisivat tietoja rajan takaisista olosuhteista.

3

Johtopäätökset

3.1 Palvelun laatutaso
Tieinformaatiopalvelujen kehityksen painopiste ammattimaisesti tietä käyttäville ei ole välineissä sinänsä, vaan tielaitoksen tarjoamien palvelujen laadussa.
Kentällä on lievää epäluottamusta siihen, että pystyykö tielaitos keräämään
tietoa ja tarjoamaan tiedon riittävän nopeasti, tarkasti ja selkeästi. Myös palvelujen kustannukset kiinnostavat.
Kentällä on tarvetta yrityskohtaisiin palvelu ihin.

3.2 Tiedottaminen
Osaltaan palvelujen laatua ja tielaitoksen imagoa nostaisi tieteknisen informaation kohdistettu välittäminen ja olemassa olevista ja toteutuvista palve-
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lu ista kohdistettu tiedottaminen.
Tiedottamisen sisältönä olisivat erikoiskuljetuksiin liittyvät mittatiedot (esim.
siltatyöt), käytettävissä olevien informaatiokanavien tiivis esittely (esim.
mistä tiesäätietoja).
Tiedottamisen voisi hoitaa ajomestareille ja vastaaville lähetettävällä tiedotuskirjeellä tai lehden tapaisella pikatiedotteella (kulmanidottu A4 tai taitettu
Tässä tiedottamisen painopiste on sisällön ajankohtaisuudella ja infor-A3).
maatioarvolla, joten kysymys ei ole esim. neliväriesitteestä.
3.3 YhteistyÖ ammattimaisesti liikennöivien kanssa
Kentällä on jonkin verran kiinnostusta tehdä yhteistyötä tielaitoksen kanssa.
Palvelujen laadun kohottamiseksi yhteistyömandollisuuksien selvittäminen
esimerkiksi Suomen Kaukokiito Oy:n, Postilinjojen ja Transoil Oy:n kanssa
olisi perusteltua. Siis tavarallikenteen lähtö- tai varastointikohteissa eri puolilla maata olisivat konkreettiset pisteet informaation välittämiselle.
Oljy-yhtiöiden huoltamojen taukohuoneet ovat yksi jo käytössä oleva mahdollisuus, jota voisi kehittää.
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YHTEEN VETO KÄYTTÖLIITTYMÄANALYYSISTÄ
1. Mitä on käyttöliittymäanalyysi
= tietokoneen ja sen käyttäjän välisen vuorovaikutuksen tutkimista
arvioidaan käyttäjiä, tietokoneohjelmia, laitteita ja laiteympäris
töä
- tutkimusmenetelmät: kyselylomake (käyttäjät), asiantuntijaarvio (käyttäjät, tietokoneohjelmat, laitteet ja laiteympäristö),
TSV-testi (tietokone- ohjelmat)
TSV-testissä tutkitaan asiakkaiden ohjelman käyttämistä, käytön nopeutta ja informaation ymmärtämistä
- tulokset:
käyttäjien ominaisuudet
ohjelmille asetettujen tavoitteiden toteutuminen
ohjelman toimivuus
näytön organisointi I. suunnittelu
informaation ymmärrettävyys
informaatiolaitteiden käyttö
2. Käyttöliittymäanalyysin viitekehys

ohjelmien arvioinnin viitekehyksenä on käyttäjien ominaisuudet
ohjelmille asetetut tavoitteet
ja
Käyttäjien ominaisuudet
Tyyppiasiakas (tienkäyttäjistä)=
työmatkalainen (aikaa vähän käytettävissä)
jonkin verran aikaisempaa tietokonekokemusta
kai htaa tietokoneen käyttämistä
ei ole käyttänyt tielaitoksen ko. ohjelmia
tietää Suomen kartat ja säämerkit, mutta ei tunne alan erikois te rmejä
haluaa tietää ruuhkista, tietöistä, kiertoteistä ja paikallisista
keliennusteista
Ohjelmille asetetut tavoitteet
Multimediaohjelma: edistää (matkailualan) markkinointia ja
ant sekä uomalise täulkomaliseasikaleti oa
nopeimmista ajoreiteistä, tietöistä ja levähdysalueista.
Tie-info -ohjelma: edistää liikenteen turvallisuutta ja
joustav
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Tiesää-ohjelma: lisätä turvaflisempaa ja sujuvampaa talviajan
liike nn että

3. Tulokset
Tavoitteiden toteutuminen
-

ohjelmilte asetetut tavoitteet eivät toteudu
suurimmat esteet tavoitteiden toteutumiselle ovat:
-

Matkailu-ohjelma on vaikeakäyttöinen ja sen sisältö on
osittain hajanainen ja puutteellinen
Tie-info -ohjelman sisältö on liian suppea ja tiedot eivät
ole aina reaaliaikaisia
Tiesää-ohjelman tiedon esitystapa on tienkäyttäjille liian
vaikea ja ohjelmista puuttuu informaatio tiedon soveltamisesta

Ohjelmien yhteiset ongelmat
-

hajanaisia (esim. näyttöjen vaihtelevat ulkoasut)
vaikealukuinen kirjasintyyppi
liiallinen ja harkitsematon värien käyttö
ohjeiden ja palautteiden puuttuminen
sommittelusta ja tehosteista ei voinut päätellä tiedon tärkeyttä
kirjoitusvirheitä

4. Informaatiolaitteiden kyttä
-

laite- ja ohjelmistovalinnat kohtuulliset (paitsi Matkailu-ohjeman
läm pöki rjo iti n)
ohjelmien toimivuus puutteellista (huonoa mainosta
tielaitokselle)
Kainuun Portissa, Linnatuulessa ja Oulun tuUissa ohjelmat on
jaoteltu eri tavoin (Oulun tullissa on pelkästään Tiesää-ohjelma
käytössä)

Informaatiolaitteiden nykyisten käyttötapojen pahimmat puutteet:
A. Tiesää- ja Matkailu -ohjelmat erikseen (Linnatuulessa)
-

tielaitoksesta hajanaisempi kokonaiskuva, koska
käytössä on erilaisia ohjelmia

B. Tiesää- ja Matkailuohjelmat yhteen (Kainuun Portissa)
käyttökynnys korkea ohjelman käyttövaikeuden vuoksi

Tielaitoksen liikenteen informaatiopalvelujen kehittämistutkimus
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C. Uusi vaihtoehto= Tiesää- ja reittipalvelu + ym. tielaitoksen
+
+
+
+
-

palveuj
sisältää tienkäyttäjiä yleisimmin kiinnostavaa informaatiota
lisää asiakkaita
tielaitoksesta selkeämpi toimi ntakuva (matkailu han ei
suoranaisesti kuulu tielaitoksen piiriin)
ajankohtaistiedon päivitys helpompaa (koska vain yksi
ohjelma)
lisäkustannuksia uuden suunnittelun vuoksi
jonojen vuoksi useampien laitteiden tarve

pitkän linjan suunnittelussa C -vaihtoehto on paras
jos kustannuksia halutaan säästää tällä hetkellä, niin Tiesää
Matkailu -ohjelmat kannattaa pitää erillään
-ja
Tie-infon tietosisältö tulisi karsittuna liittää C-vaihtoehtoon
5. Jatkotoimenpiteet

tielaitoksen standardin luominen tietokoneohjelmille
= selkeiden sääntöjen luominen tielaitoksen tietokoneohjelmille
säännöt voi jakaa yleisiin ja erityisiin
yleiset säännöt koskevat kaikkia ohjelmia
erityissäännöt voivat koskea esim. vain Multimediaahjelmia
säännöt tulisi luoda ennen ensimmäisen ohjelman tekoa
säännöistä ei saa poiketa muuten kuin muuttamalla
(hyvällä perusteella) sääntöjä
ohjelmien tulee olla helppokäyttöisiä (useimmilla tien
käyttäjillä on vähän aikaa käytettävissä)
säännöt ja niiden perustelu kytketään tielaitoksen viestinnälliseen ja visuaaliseen linjaan
Seuraavalla sivulla on esimerkki standardin rakentamisesta ohjelmien
ulkoasulle

Tielaitoksen liikenteen informaatiopalvelujen kehittämistutkimus
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A. Ohjelmien ulkoasu tielaitoksen tietokoneohjelmille

Esimerkki 1: Yleiset säännöt

KOHDE

OMINAISUUS

SÄÄNTÖ

MÄÄRÄ

PERUSTELU

ohjelma

rakenne

haarautuva

1-7

vuorovaikutus
tyyli

tienkäyttäjien
erilainen informaat iotarve

jne.

pohjaväri

vaaL sininen

1

ulkonäkö

tum.sin. yläja alapalkki

luettava +
viittaa Tielaitoksen
logoon
ohjeiden hyvä sijainti

kirjasin

Helvetica
(tai oma)

1

luettavin (Tielaitoksen
normi raporteille)

näytöt

teksti

värit:
varoitukset yms
*
opasteet, palaute
*
intormaatio
*
sanavalinnat
*

vihreä
musta

säätiedot
* sade
*
pouta
*
ukkonen
jne.

sääkartta
sadepisara
aurinko
salama

näytön otsikot

symbolit

3-4

punainen

valkoinen

- sääntöjen luomisessa on huomioitava niiden laitteiden ja ohjelmistojen

rajoitukset, joilla tietokoneohjelmia tehdään

tuttu esim.liikennnevaloista
sama kuin ed.
luettavin
luettava +
viittaa Suomen
lippuun (Tielaitoksen
toimintaalue)
kaikille tuttu
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Esimerkki 2 : Erikoissäännöt ohjelmien ulkoasusta multimediaohjelmille

KOHDE

OMINAISUUS

navig aati o painikkeet:
* eteenpäin väri
sijainti
muoto
*
taaksepäin jne.
apupainikkeet

SÄÄNTÖ MÄÄRÄ

PERUSTELU

1-5

oik.alakulma 1
nuoli oikealle

viittaa tulevaan

jne.

- erikoissääntöjä (tässä tapauksessa multimediaohjelmille) laatiessa täytyy ottaa
laaditut) huomioon.
yleisänöt(aokienhjlm
B. Ohjelmien sisältä tielaitoksen tietokoneohjelmille
-

myös ohjelmien sisällöstä tulee tehdä joitakin sääntöjä
ohjelmien tavoitteet määräävät sisällön
yhteistyökumppanit ale ntavat ohjelmien tekokustannuksia,
mutta myös hämärtävät tienkäyttäjien käsitystä tielaitoksen
(esim. matkailu)
toimenkuvas
yhteistyökumppanin tavoitteiden tulee sopia tielaitoksen
tavoitteisiin esim. poliisilla on myös liikenneturvallisuus
tavoien

Seuraavassa on keskeisiä kommentteja ohjelmien sisällöstä niille asetettujen
tavoitteiden suhteen:
1. Matkailu-ohjelma
-

tielaitoksen toiminnasta enemmän informaatiota!
runsaasti turhia näyttöjä tielaitoksesta (esim. kymmenisen
näyttöä eri tiepiirien osoite- ja puhelintiedoista)
tarpeellisten tietojen puuttuminen (esim. mitkä ovat tiepiirien
tehtävät)
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lie-info-oh jelma

uuden sisällön suunnittelussa olisi hyvä esittää seuraavanlaisia
kysymyksiä:
Mikä tiedollinen aines lisää liikenneturvallisuutta?
(esim. kosteusprosentin ja tien lämpötilan merkitys)
Millainen taidoUinen aines (eli ajotaito) lisää liikenneturvallisuutta?
Millainen asenteellinen aines lisää liikenneturvallisuutta?
(Erityisen hyödyllistä on vaikuttaa ristipai neessa oleviin
asenteisiin, esimerkiksi ihmiset usein vastustavat ylinopeussakkoja, mutta kuolonuhrin aiheuttavassa onnettomuudessa ylinopeutta ajanut herättää suurta närkästystä. Tällaisten ristiriitojen esille otto lisää yleensä
asenteiden muuttumista.
3 Tiesää -ohjelma
-

-

tiesää -ohjelmassa sisältöä pitäisi yksinkertaistaa (poistaa
tuntemattomat käsitteet pois kuten K- ja M - tuulet)
jos näyttöjen uudelleen organisointi ja tietojen supistaminen ei
vielä riittävästi selvennä ohjelmaa, niin on myös mandollista
vähentää paikkakuntien määrää. Säätiedot eivät liene kovin
erilastyhävmkoila.
tienkäyttäjille on kerrottava selvästi, mitä heidän saamansa
säätiedot merkitsevät käytännössä eli milloin on pääkaltokeli
yms.
standardin rakentamisesta on seuraavanlaisia hyötyjä:
+
tärkeä markkinatekijä
+
tuo tyytyväisiä ja vakituisia asiakkaita
+
helpottaa tutevien tielaitoksen tietokoneohjelmien tekemistä
+
säästää tulevien ohjelmien valmistuskustannuksia
+
vähentää opastuksen ja oppaiden tarvetta

Tielaltoksen liikenteen Informaatiopatvelujen kehittämistutkimus
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LIITE3

Tietosisåltöjen Ja Informaatiovällneiden yhteiset kehittämlsehdotukset
A.Tuotepakettien rakentaminen tietosisältöaiueista:
Tietöistä tiedottaminen, liikennetiedottaminen, reittineuvonta, kelitiedottamitien ja muut tielaitoksen palvelut.
Tuotepakettieri rakentamiseentarvittavien tietojen hankinta:
Tielaitoksen nykyinen materiaali liikenteen informaatiosta
sisältö ja myös se, mitkä ovat tielaitoksen itselleen asettamat tavoitteet
tuottamistavat
yl läpitotavat
tulevaisuusvisiot
Sidosryh mät
sidosryhmien kartoitus:
poliisi, liikenneturva, kunnat ja matkailusektori
tarpeiden tutkiminen
Tien käyttäjät
julkisuudessa esiintyvän keskustelun analyysi
esim. lehdistössä esiintyvät tarpeet
tiealan etujärjestöjen tarpeet
eri tutkimusmenetelmillä hankittua tietoa tienkäyttäjien tarpeista
-

Tämä informaatio kootaan ja asetetaan seuraavien tekijöiden pohjalta järjestykseen:
tiedon käytön tarvitsemisajankohdan mukaan
välittömästi vaikuttavat
• lyhyellä viiveellä vaikuttavat
• keskipitkällä viiveellä vaikuttavat
• pysyvät tiedot
käytön tärkeyden mukaan
• tiedolla suuri merkitys käyttäjälle
• tiedolla pieni merkitys käyttäjälle
• tiedon merkitys tielaitoksen asettamille tavoitteilie
maantieteellisen merkityksen mukaan
• tieto tarvitaan vain siinä paikassa missä tienkäyttäjä
tiedonsaantihetkellä on
• tiedon tarve on alueellinen
• tiedon tarve on valtakunnallinen
tiedon käyttäjien määrän mukaan
• tieto on massamittaista
• tieto on kohdistettuna tiettyyn ryhmään
• tieto on yksilöllistä

Tielaitoksen liikenteen informaatiopalvelujen kehittämistutki
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Luodaan periaatteet liikenteen informaatiopalveluiden tiedon tuottamiselle ja
ajantasaisuudelle
Tietosisältö mu okataan eri välineitä varten käyttökelpoiseen muotoon.
Tuotepakettien rakentaminen voidaan aloittaa välittömästi.
B. Liikenteen informaatiovälineiden kehittäminen:
Radiot, tienvarsinäytät, päivälehdet, iltapäivälehdet ja ammattilehdet,
tietyökartta, Tie-info, tiesääpalvelu, Multimedia, teksti -tv, TeleSampo ja
tienkäyttäjän puhelin.
Jokainen väline analysoidaan:
Kuvataan välineen ominaisuudet
• analysoidaan välineen tiedon läpäisykyky eli paljonko tietoa ja

kuinasrelmä
• tiedon välityskyky; nopeus ja reaaliaikaisuus
• tiedon saatavuus käyttäjälle (ajallinen, paikallinen, tiedon muoto)
• välineen kehittämismandollisuudet:
miten tielaitos voi kehittää välineitä
tielaitoksen omat välineet, välineet yhteistyössä muiden kanssa,
välineet missä vaikutusmandollisuudet rajoittuvat
tiedon sisältöön esim. lehdistö

Selvitetään käyttäjäkohderyhmät eri välineille
• mitä tietoa juuri tämä kohderyhmä tarvitsee
• mitä tietoa tälle kohderyhmälle tielaitos haluaa välittää
Määritellään välineen tuottokyky
• käyttäjiltä tai muualta saatava suora tuloutus
• välineen palvelukyky tielaitoksen asettamissa liikenteen hallintaan
liittyvissä tavoitteissa (ruuhkien ja liikenneonnettomuuksien
vähentäminen, ympäristöhaitat)
• investointipanokset ja ylläpitokustannukset
Välineanalyysin pohjalta päätetään yhtenäinen linja siitä, mihin ja millä painoarvolla mitäkin välinettä lähdetään kehittämään. Lisäksi välineanalyysin
pohjalta luodaan välineiden visuaalinen ilme, niiden ohjelmat sekä yhtenäl
-set
toimintaperiaatteet.
Liikenteen informaatioväl i neiden kehittäminen voidaan aloittaa välittömästi.
C. Markkinointi
Tietosisällöistä ja välineistä muodostetaan tuotekokonaisuuksia, joita markkinoidaan
tienkäyttäjille
tienkäyttäjiä palvelevalle liiketoiminnalle
tielaitoksen eri yksiköille ja piireille
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D. Koulutus

Koulutus on erittäin tärkeää, sillä kaikki tähän liittyvä informaatio ja välineiden käyttö ja ylläpito edellyttävät:
henkilökunnan aktiivista tietojen ja välineiden ylläpitoa
uusia tietoja ja taitoja
olemassaolevan tiedon nopeaa analysointia ja muokkausta
toimintaa organisaatioiden ja käskyjärjestelmien yli
-

1
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LIITE 4
AIKAISEMMAT SELVITYKSET
1. Vaasan tIeplIrl
Vaasan tiepiirin kun nossapitotoimiala suoritti mielipidekyselyn tienkäyttäjille 1 9.-21 .2.1991. Kyselyssä selvitettiin,
mitä odotuksia tienkäyttäjifiä on tielaitoksen tiedottamisesta.

Kyselyyn vastasi 107 tienkäyttäjää, joista miehiä oli 92 %.
Vastaajista oli
alle 20 vuotiaita
20-29
30-39
40-49
50-60
yli 60 vuotiaita

7%
32 %
32%
23 %
4%
2 %.

Vastaajista ajoi
alle 10000km
11 000-49 000 km
yli 50 000 km

4%
50%
46 %.

Alla lueteltujen kysymysten vastaukset on Vaasan tiepiiri asettanut tärkeysjärjestykseen: 1. on tärkein, 4. vähiten tärkein.
Prosentit ovat kaikista vastanneista.
Tietoa haluttiin:
sää- ja keliolosuhteista
käynriissäolevista kp -töistä
tietöistä kiertomandollis.
ruuhkista
ajoreiteistä
levähdysalueista

1.
2.
50% 14%
24
23
15
24
7
20
6
6
4

3.
9%
15
21
12
6
4

Kaikkein mieluimmin tieto haluttaisiin:
alueradion kautta
37% 20%
paikallisradion kautta
22
25
tienvarsiopasteista
11
20
päivän lehdistä
17
15
puhelimitse
7
3

10%
14
20
8
3

1%
4
6
7
2

Tiedon haluaisi saada:
autoon
kotiin
huoltoasemille

2%
6
12

2
5

68%
21
8

15%
18
34

-

4.
6%
2
11
5
6
5

2

Tietoa katsoi tarvitsevansa:
työssään
päivittäis. matkalla työp.
vapaa-ajan matkoilla
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50% 11% 4% 4
31
9
18
28
6
-

Tielaitoksen sää- ja kelitiedotteita oli kuultu:
alueradiosta
51% 3%
28
10
paikallisradiosta
en ole kuullut
-

-

2. Tlelaltoksen tielilkenteen palvelut
Tuelaitoksen tieliikenteen palvelut -yksikkö, nykyinen liikenteen palvelukeskus, teki Kuljetus -91 -messuilla Helsingissä haastattelukyselyn mikrolla 14.18.5.1991. Prosentit ovat vastanneista.
Kyselyyn vastanneista 319 asiakkaasta kuljetusalalla työskenteli 53 %, 47 %
olierajndust.
Tielaitoksen kanssa viimeksi kuluneen vuoden aikana oli asioinut:
54 %
ei kertaakaan
1-10 kertaa
25%
yli 10 kertaa
21 %
Asiointiaiheita oli ollut:
erikoiskuljetusluvat
tiedot liikenneolosuhteista
tien kunnossapitoa koskevat asiat
liittymä-, rakennuslupa- tai kaavoitusas.
korvausasiat
reittineuvonta
muut asiat
Yleiseen käyttöön haluttaisiin:
muuttuvat nopeusrajoitusmerkit
sumupaalut
opastetaulut tietöistä
opastetaulut ruuhkista ja kiertotiestä
tien pinnan ja ilman lämpötil.näytt. taulu
ajoneuvon todellista nopeutta näytt. taulu
kelin mukainen ajotapaopastus

12 %
6
12
5
2
6
21

44 %
18
6
7
6
12
3

Liikenneolosuhteisiin liittyviä tietoja käytettäisiin, jos se
kotimikrotietokonetta
teksti-tv:tä
puhelinta
radiota
näyttöpäätettä huoltoasemilla
autoon sijoitettavaa tekstipäätettä
autoon sijoitettavaa suunnistuslaitetta

olismandt:
25 %
39
24
52
35
13
12
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Tienparannuskarttaa piti:
1 =erittäin hyödyllisenä
2
3
4
5
6
7
8
9=ei mitään käyttöä

44 %
16
13
6
7
2
3
3
6

3. Turun tiepiiri ja Liikenneturva
Turun ja Porin läänin tiesääpalvelukokeilua talvella 1991-1992 seurattiln
haastatte!emalla autoilijoita ja selvittämällä kelin vaikutusta autoilijan ajonopeuteen. Vuonna 1991 otos oli 920 henkilöä ja 1992 se oli 814. Prosentit
ovat haastatelluista.

Autoa ajaa vuodessa:
alle 5000 km
5000-15000 km
15000-25000 km
yli 25000 km

1992
2%
17
22
59

1991
2%
15
22
61

Sää- ja kelitietoja oli kuunnellut nimenomaan paikallisradiosta:
päivittäin
46 %
46 %
muutamia kertoja
23
46
kerran tai pari kertaa
5
8
en lainkaan
26
Käyttäytymistään oli muuttanut saatuaan tiesääpalvelun tiekohtaisia sää- ja
kelitietoja:
varaamalla lisäaikaa
42 %
43 %
vaihtamalla kulkuvälinettä
4
4
valitsemalla eri reitin
7
13
muuttamalla ajotapaa
42
49
vaihtamalla lähtöaikaa
22
16
muuten, miten
1
2
en ole muuttanut käyttäytymistäni
27
25
Tiekohtaiset sää- ja kelitiedot ovat:
luotettavia
kohtalaisen luotettavia
epäluotettavia

66 %
33
1

71 %
28
1

Tiekohtaisen sää- ja keli ennusteen pitäisi sisältää nykyistä
enemmän tietoa:
tien liukkaudesta
47%
lumi- ja räntäsateesta
21
ilman lämpötilasta
11
tien pinnan lämpötilasta
34
-
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Mieluiten tiekohtaiset sää- ja kelitiedot haluaisi:
teksti-tv:stä
6%
puhelimesta
3
87
paikallisradiosta
7
sanomalehdestä
30
tienvarren näyttätaulusta
1
muusta, mistä
Toivomuksia tiesääpalvelu n kehittämiseksi:
näyttötauluja teiden varsille
useammin saatavia ennusteita
tarkempia ennusteita
tieto ruuhkista, tietöistä ja kolareista
suola pois

39 %
12
4
4
3

-

-

4. Talvi ja tieliikenne -projekti, Oulun Yliopisto
Helmikuussa 1 993 tienvarsi haastattelu ha kysyttiin erikseen
hiikennetiedotuksesta, sen tarpeellisuudesta ja sisällöstä.
Vastauksia tähän kysymykseen tuli yhteensä 195. Allaolevat

prosentiva .
Liikennetiedotuskanavien käyttöhalukkuus:
televisio
teksti -tv
palvelupuhelin
Tie-info -pääte huoltoasemalla
tekstinnäyttö/varoitus ajoneuvon sisällä
radio
radion "tiekanava"
mikro
tienvarsien näyttö
muu

39 %
22
5
21
19
76
41
2
48
3

Tietoa tarvitsee:
ruuhkista
kehistä
tietöistä ym liikenne-esteistä
muusta, mistä

33 %
83
72
3
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POHJOISMAISET HANKKEET
1. Puhelinpalvelu
Ruotsissa keskitytään koko maan kattavaan liikennetiedottamiseen.
Tienkäyttäjä saa 23 tärkeimmän tien keli- ja tietyötiedot automaattisesta

VAGSR-puhelinavst.
Palvelu maksaa 4,55 kru un ualminuutti. Valtakunnallinen tiedotuskeskus
Borlängessä päivittää nauhoitteet kolmesti päivässä aluekeskuksilta saamiensa tietojen pohjalta.

Lisäksi jokaisella Ruotsin seitsemästä alueellisesta tiedotuskeskuksesta on
mm alueen omaksutnpheliva,jostnkäy ieoa
tietöistä, liikenteen sujuvuudesta, reiteistä tai keleistä. Kolmen aluekeskuk
-sen
palvelu on ympärivuorokautista.
Ruotsin tielaitos on ottamassa käyttöön yhtä yhteistä puhelinnumeroa.
Uudistuksen yhteydessä informaatiokesku kset saavat yhteisen numeron ja
Jos se on varattu,puhelydistanämpukiolevans .
puhelu siirtyy seuraavaan. Jotta pohjoisen keskus osaisi vastata etelästä
tulevaan soittoon, rakennetaan infokeskusten välille yhtenäinen tietoverkko
jatieokn.
Norjan valtakunnallinen informaatiokeskus Oslossa on ylläpitänyt hyvin suosittua maksutonta puhelinpalvelua jo vuosia. Pahimpien lumimyrskyjen aikana keskus on saanut yli 1 00 puhelua tunnissa. Palvelu on ollut henkilökohtaista ja sitonut talvisin paljon resursseja.
Informaatiokeskuksessa on meneillään erittäin suuri puhelinpalvelun automatisointihanke. Uudessa järjestelmässä asiakkaalle tullaan tarjoamaan
ensisijassa automaattinauhoitetta, joka kertoo tuntureiden ylitysmandollisuu
suljetut tieosuudet, reittikohtaista informaatiota, tiedot akselipainoista ja-det,
erikoiskuljetuksista. Nau hoitteet päivittyvät automaattisesti tietokannasta,
jonka ylläpidosta vastaa valtakunnallinen informaatiokeskus. Järjestelmästä
voi myös valita henkilökohtaisen palvelun alueellisesta tai valtakunnallisesta
keskuksesta.
Tanskan valtakunnallinen informaatiokeskus ylläpitää hyvin laajaa maksutonta puhelinpalvelua. Maksuflisen puhelinpalvelun automatisointivaihe on
mia.

kesyt,oajärelmitskpyalvemnutophi-

2. Teksti -tv
Ruotsissa teksti-tv:stä saa tiedot pääteiden tietöistä ja keleistä. Borlängen
tojen pohjalta. Käytössä on kolme sivua ja noin 10 alasivua.

kesupäivt keldot mesipäv alueks ilta mensati-

Norjan informaatiokeskuksella on käytettävissä 15 sivua. Kelitiedot päivitetään kandesti vuorokaudessa.

Tielaitoksen liikenteen informaatiopalvelujenkehittämistutkimus

LuTE 5

Tanskassa teksti -tv:n käyttö on laajaa. lnformaatiokeskus ylläpitää mm. lautta-ja juna-aikatauluja, tietyötietoja ja kelejä.
Lähde
Tielaitos, tutkimuskeskus
Pekka Rädyn Göteborgissa 13.-14.5 1993 tekemä muistio
Tielaitos, liikenteen palvelukeskus
Maritta Polvisen muistiinpanot pohjoismaisten liikenteen tiedotuskeskusten
kokouksista Oslossa 11.-12.3 1992 ja Helsingissä 12.- 13.1992

LIITE 6
Kysely. ja haastattel ulomakkeet

Oikaa hyvä ja rengastakaa oikea vaihtoehto

TAUKOPAIKKAHAAS'FATFELUN LOMAKE

3. Sukupuoli
1. nainen
2. mies

1. Tunnetteko tämän merkin
1. Kyllä

2 Mitä Tielaitoksen palveluita tiedätte olevan

2. En

7. Kulkuväline millä saavuitte
1. henkilöauto
2. kuorma-auto / paketti
3. rekka-auto
4. linja-auto
5. moottoripyörä
6. taksi
7. muu mikä____________________________

4. Ikä
1. 16-25
2. 26-35
3. 36-50
4. 51-

5. Matkan tarkoitus
1. työmatka
2. matkalla töihin / töistä
3. vapaa-ajan matka
4. asiointimatka
5. lomamatka pidempi)
6. muu mikä
(

8. Kuinka usein käytte tällä taukopaikalla?
1. vähintään kerran viikossa
2. vähintään kerran kuukaudessa
3. muutaman kerran vuodessa
4. ensimmäinen käynti

6. Kulkuväl ineen käyttö vuodessa
1. alle 10000km
2.10-3km
3. 30-60 000 km
4. 60-100 000 km
5. yli 100 000 km vuodessa

-

-I

m

1. Mitä allaolevista välineistä olette käyttäneet liikenteen tietojen ja pal veluiden
saamisessa ja mikä on mielipiteenne niiden kyvystä toimia liikenteen tietojen ja
palveluiden välittäjänä?

Kuinka usein käytätte Kuinka tärkeänä pidätte Miten hyvä tiedonvälittäjä
näitä välineitä itsenne
mielestänne
näitä välineitä?
kannalta?
ko. väline on?
l=ei merkitystä
1=erittäin huono
1= en lainkaan
2=vähän merkitystä
2=melko huono
2= käyttänyt kerran
3=melko tärkeä
3= melko hyvä
3=silloin tällöin
4=erittäin tärkeä
4=eriuäin hyvä
4=säännöllisesti

1 2 3 4
1. Alue-ja paikallisradio
1 2 3 4
2. Radio Suomi
3. Puhelin: Tienkäyttäjien linja (esim kelitiedotus) 1 2 3 4
1 2 3 4
4. Teksti-TV
5. Informaatiolaitteetja näyttöpäätteet huoltoasemillal 2 3 4
6. Telesampo palvelu (kotimikro, työpaikan mikro) 1 2 3 4
1 2 3 4
7. Päivälehti
1 2 3 4
8. Iltasanomat (tiesääpalvelu)
1 2 3 4
9. Ammattilehti
1 2 3 4
10. Tietyökartta
1 2 3 4
11. Tienvarsinäytöt (nopeus- ja lämpötilanäytöt)
1234
12.Muumikä

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1234

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1234

2 Mitkä ylläolevista seikoista (1-12 ) ovat Teille tärkeimmät. Olkaa hyvä ja laittakaa kolme
tärkeintä järjestykseen 1
2.
3.

3. Mitä mieltä olette palveluiden hinnoista?

1 Tiepuhelin (reittineuvonta, liikennetiedottaminen, tiesää)
2 Tie-info huoltoasemilla
3 Telesampo näyttöpääte (tiesääpalvelu)
4 Tiesäätiedot näyttöpäätteeltä huoltoasemilta
5 Matkailutiedot näyttöpäätteeltä huoltoasemilta
6 Tietyökartat (samanvuodenaikanatehtävät tietyöt)

kallis kohtuullinen edullinen
6 mk /min+ppm
5 mk /käyttökerta
6 mk 1mm+ppm
5 mk /käyttökerta
5 mk /käyttökerta
10mk /kpl

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

I-

-1
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LUTE 6/3

1 Mitä seuraavia

liikenteeseenliittyviä tietoja
pidätte tärkeinä ja miten arvioitte tietojen saatavuutta.

Kuinka tärkeänä
Miten arvioitte
pidätte näitä tietoja tietojen saatavuutta
itsenne kannalta
itsenne kannalta
1=ei merkitystä
2=vähän merkitystä
3=melko tärkeä
4=erittäin tärkeä

Tietöistä tiedottaminen
1. Matkan hidastuminen
1234
2. Kiertotiet
1234
3. Tien kunto tietyöosuudella
1 2 3 4

1=erittäin huono
2=melko huono
3= melko hyvä
4=erittäin hyvä
1234
1234
1 2 3 4

Likentdoam
4. Ruuhkatiedotus
5.. Onnettomuus
6. Tapahtumatiedotus
7. Varastetut autot
8. Tehostettu liikennevalvonta
9. Hätäpuhelinnumerot
10. Autoilijoiden hätäpalvelut

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4

1
1
I
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3 4

Reittineuvonta
11. Nopein / lyhyin ajomatka kohteeseen
12.Matka-aikaennuste
13. Vaihtoehtoiset reitit (tietyön, ruuhkan kiertäminen)
14.Maisema ajomatkalla
15. Ulkomaiden reittitiedot

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

Kelitiedottaminen (tienpinnasta tiedottaminen)
16. Kelitiedot paikallisesti
17. Kelitiedot valtakunnallisesti
18.Keliennusteet
19. Kelirikko

1
1
1
1

2
2
2
2

3 4
3 4
3 4
3 4

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

Muut tielaitoksen palvelut
20. Levähdysalueiden sijainti
21. Yhtcysviranomaiset (yksityis-,tieliittymän luvat)
22. Tietoja tielaitoksen tehtävistä ja yhteyshcnkilöistä
23. Liikennevaljstus

1234
1234
1234
1234

1234
1234
1234
1234

24. Matkailu (majoitus, ravitsemus, nähtävyydet)

1234

1234

2 Mitkä ylläolevista seikoista ovat Teille tärkeimmät. Olkaa hyvä ja laittakaa kolme tärkeintä
järjestykseen 1
2.
3.

LuTE 6/4

1. Onko käyttämänne tieto vaikuttanut toimintaanne liikenteessä.
On vaikuttanut Ei ole vaikuttanut
1. Tietöistä tiedottaminen

2 Liikennetiedottaminen
3. Reittineuvonta
4. Kelitiedottaminen
5. Kelirikkotiedottaminen
6. Muista tielaitoksen palveluista tiedottaminen
7. Matkailu

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

2. Hankltteko tämän tiedon yleensä
1. Ennen matkaa
2. Matkan aikana
3. Molemmista
3. Onko saamanne tieto vaikuttanut tekemlinne päätöksiin
1. Reitin valinnassa
2. Matka-ajan osalta
3. Muuttamalla ajotapaa
4. Vaihtamalia kuikuvälinettä
5. Muu mikä________________

4 Mikä on tärkein väline mistä tämän tiedon olette hankkinut

5 Arviokaa aika / matka jonka Te olette valmis kohtuudefia kestamään tietöiden aiheuttamia
hidastuksia.
1. Matkan teko pysähtyy________________________ minuutiksi
2. Matkan teko hidastuu _________________________________min
3. Tiessä on merkittävästi irtosoraa_________________ km matkalla
km matkalla
4. Tien pinta on epätasainen
________________________________________km
5. Kiertotie

1. Sukupuoli
I nainen
2 mies
2. Ikä
1 16-25
226-35
3 36-50
4513. Matkan tarkoitus
I työmatka
2 matkalla töihin I töistä
3 vapaa-ajan matka
4 asiointimatka
5 lomamatka (pidempi)
6 muu mikä_______________
4. Kulkuvälineeen käyttö vuodessa
1 alle 10000km
210-3km
3 30-60 000km
460-100 000 km
5yli 100000km

5. Käyttämänne kulkuväline
1 henkilöauto
2 kuorma-auto / paketti auto
3 rekka-auto
4 linja-auto
5 moottoripyörä
6 taksi
7 muu mikä
6. Kuinka usein käytte tällä taukopaikalla?
1 vähintään kerran viikossa
2 vähintään kerran kuukaudessa
3 muutaman kerran vuodessa
4 ensimmäinen kerta

10. Vaikuttiko informaatiopisteen olemassaolo tämän taukopaikan valintaan?
1 Kyllä 2 Ei
11. Tiesittekö että täällä on näyttöpäätteitä?
1 Kyllä 2 En
12 Vaikuttiko erityisesti näyttöpäätteiden olemassaolo taukopaikan valintaan
lKyllä 2Ei
13. Oletteko käyttänyt näitä näyttöpäätteitä aikaisemmin?
1. Matkailupäätettä 1= en lainkaan
2= käyttänyt kerran
3=5-10 kertaa 4= yli 10 kertaa
2. Tiesääpäätettä

7. Oletteko käyttänyt aikaisemmin
tietokonetta
I Kyllä 2 En

8. Onko Teillä käytössänne tietokone kotona tai työpaikalla
I Kyllä 2 Ei

9. Kuinka Tiesitte tulla tähän informaatiopisteeseen
1 Sattumalta ohi kävellessäni
2 Näin informaatiosta kertovan merkin tienvarressa
3 Olen käynyt täällä aikaisemmin
4 Näin tämän taukopaikan seinällä informaatiomerkin
5 Muu mikä_______________________

1= en lainkaan
3=5-10 kertaa

2= käyttänyt kerran
4= yli 10 kertaa

14. Mikäli olette käyttäneet näitä päätteitä aikaisemmin
Opastiko henkilökunta Teitä silloin:
I Tiesääpäätteen käytössä
2 Matkailupäätteen käytössä
3 Ei opastanut kummankaan käytössä
15. Tiedättekö mitkä tahot tarjoavat nämä
näyttöpäätepalvelut?
1 Kyllä. Ketkä_______________________________________

2 En
I-

OLKAA HYVÄ JA TÄY1TÄKÄÄ MYÖS LOMAKKEEN
TOINEN PUOLI
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1. Jos tämä oli ensimmäinen päätteen käyttökerta niin oliko Teillä ennakkotie
siitä mitä tietoja näyttöpäätteiltä saa.
-toa
1 Kyllä 2 Ei

7. Oliko Teillä ongelmia päätteen käytössä?
1 Tiesääpääte 1 Kyllä. 2 Ei.
Mitä ongelmia päätteen käytössä oli?

I-

-I
m
C)

2. Haitteko jotain erityistä tietoa päätteiltä?
1 Kyllä, Mitä tietoa______________________
2 En. Siirtykää kysymykseen 4
3. Saitteko haluamanne tiedon?
1 Kyllä
2 En. Miksi ette saanut

4. Mikä päätteiden tiedoista oli Teille tärkein?

5. Onko saamanne tieto vaikuttanut tekemiinne päätöksiin?
A Kyllä. Mihin seuraavista tieto vaikutti?:
1. Reitin valintaan
2. Matka-aikaan. Miten_____________________________________________
3. Ajotavan muuttamiseen. Miten___________________________________
4. Kulkuvälineen vaihtamiseen
5. Muuhun mihin_________________
B Ei.
6. Oliko päätteessä mielestänne teidän tarvitsemaanne tietoa?
Tiesääpääte 1 Liian vähän.
2 Sopivasti. 3 Liikaa.
2 Sopivasti.
Matkailupääte 1 Liian vähän.
3 Liikaa.

2 Matkailupääte 1 Kyllä. 2 Ei.
Mitä ongelmia päätteen käytössä oli?

8. Keskeytittekö ongelmien takia päätteen käytön?
I Tiesääpääte
1 Kyllä. 2 En.
2 Matkailupääte 1 Kyllä. 2 En.
9. Tulevaisuudessa nämä paätteet on suunniteltu maksulliseksi
käyttökerran hinnaksi tulisi 5 mk Onko hinta mielestänne?:ja
1 Edullinen. 2 Sopiva. 3 Kallis.
10. Jos pääte on maksullinen niin:
I Lopettaisin käyttämisen. 2 En lopettaisi käyttämistä.
11. Mistä erityisestä I erityisistä tiedoista olette valmiit maksamaan
päätteen käytöstä 5 mk.
1 Olen valmis maksamaan

2 En ole valmis maksamaan
12. Miten kehittäisitte näiden päätteiden käyttöä. (mitä tietoa haluaisitte,
mitä muita parannuksia haluaisitte)

Seuraattelco autojen rekisterinumeroita tarnan listan pohjalta?
1 Kyllä 2 En

TIE-INFO KYSELY

7

1. Oletteko tietoinen Tle-Infopäätteestä tällä
taukopaikalla?
1. Kyllä. Siirtykää seuraavaan kysymykseen
2. En. Siirtykää kysymykseen :10

8.

1=erittäin huono

huono 2=melko
melko hyvä 3=
hyvä4=eritän

2. Mistä olette saanut tiedon tästä Tie-infosta?
1.Näin Tie-infosta kertovan merkin tienvarressa
2. Huomasin Tie-infon vasta täällä

3. Tiesin aikaisemman käynnin perusteella.
4. Muualta mistä___________________________________

Minkä arvosanan annatte Tie-infopäätteelle?

9.

Mitä muuta lisättävää Teillä on Tie-infosta?

3. Vaikuttiko tämän taukopaikan valintaan
Tie-nfo
olemassaolo?
1. Kyllä. Siirtykää seuraavaan kysymykseen

2. Ei.
4 . Oletteko käyttänyt Tie-infoa
1. Kyllä. Siirtykää seuraavaan kysymykseen
2. En Siirtykää kysymykseen 10
5. Mitä tietoja olette hakenut Tie-infosta?
1.Tietoja tietöistä

2. Tietoja säästä
3. Tietoja anastetuista autoista
4. Tietoja liikennevalvonnasta
5. Tietoja ruuhkista
6. En mitään halusin vain kokeilla
7. Muuta, mitä _______________________
6 Oletteko tulostanut listan anastetuista autoista itsellenne?
1 Kyllä 2En

10. Oletteko käyttänyt tietokonetta aikaisemmin?
1. Kyllä 2. En

Onko Teillä käytössänne
tietokone kotona tai työpaikalla?
1. Kyllä 2. En

12. Mitä muita palveluita toivoisitte saavanne tieliikenteen sujuvuuden,
turvallisuuden, miellyttävyyden yms. lisäämiseksi?

-1
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1. Oletteko huomannut täällä olevan Informaatiopisteen?
1 Kyllä. Siirtykää kysymykseen 2
2. Ei. Siirtykää kysymykseen 11

INFORMAATIOPISTEKYSELY

2. Mistä olette saaneet tietonne tästä informaatiopisteestä
1. Näin informaatiosta kertovan merkin tienvarressa
2. Huomasin informaatiopisteen kävellessäni sen ohi
3. Tiesin aikaisemman käynnin perusteella.
4. Muu mikä_____________________________

3. Vaikuttiko informaatiopisteen olemassaolo
tämän taukopaikan valintaan
1.Kyllä
2. Ei

4. Olettekokäyttänyt informaatiopistettä
1. Kyllä. Siirtykää kysymykseen 6
2. En. Siirtykää kysymykseen 5
5. Miksi ette käyttänyt informaatiopistettä

1. En tarvirmut sieltä tietoa
2. En tiennyt mitä tietoa sieltä saa
3. Muu mikä________________________________________
Tämän jälkeen siirtykää kysymykseen 11

6. Oletteko käyttänyt:
a Tiesääpäätettä
b Matkailupäätettä
c En kumpaakaan
Mikäli olette käyttänyt jompaa kumpaa päätettä siirtykää kysymykseen 8
Mikäletoynpäsirtkymen
7
7. Miksi ette käyttänyt näyttöpäätteitä
1.En tarvinnut sieltä tietoa
2. En tiennyt mitä tietoa sieltä saa
3. Päätteellä oli ruuhkaa
4. En huomannut päätteitä
5. Pääte epäkunnossa
Tämän jälkeen siirtykää kysymykseen 9

8. Mitä tietoja haitte päätteiltä
1. Reittineuvontaa
2. Tiesäätietoja
3. Tietoja matkailusta
4. Halusin vain kokeilla (uteliaisuus)
5. Muu mikä _________________

I=erittain huono
2-melko huono
3= melko h'vä
4=erittäin hyvä

9. Mikä on arvosananne informaatiopisteen
palveluista? Vastatkaa vain niihin kohtiin
joita olette kävtttäneet.
1.

Tiesääpalveluptkitteen hyöty Teille
Matkailupäätteen hyöty Teille
Hotelli tai muu paikanvarauspalvelu
4. Nähtävyys- ja tapahtumaneuvonta
5. Reiuineuvonta
6. Liikenteen hankalien tieosien neuvonta
7. Video ja diaesittelyille
Esitteille
9. Informaatiopisteen löydeulivyys Laukopaikalla
10. Informaatiopisteen toimivuudelle yleensä
2.

3.

8.

i

1
1
i

1
1
1
1
i
i

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

4

3

4
4

3

4

10. Mitä muuta lisättävää Teillä on informaatiopisteestä?

11.

Onko Teillä käytössänne tietokone
kotona tai työpaikalla
1. Kyllä 2. Ei

12. Oletteko käyttänyt aikaisemmin
tietokonetta
I. Kyllä

2. En

13. Mitä muita palveluita toivoisitte saavanne tiehikenteen sujuvuuden,
turvallisuuden, miellyttävyyden yms. lisäämiseksi?

TAUKOPAIKAN PITÄJIEN KYSELY
Huoltoaseman nimi_________________
Kyselyyn vastaaja___________________
1 Milloin teille tuli Tie-info v___________
2 Millä tavalla Tie-info tuli Teille?
1 Sitä tarjottiin Tielaitoksen toimesta
2 Olin itse kysellyt sitä
3 Huoltoasemaketjun toimesta
4 Muu mikä
3 Sijaitseeko Tie-info
1 Eteistilassa
2 Ravintolassa
3 Huoltoaseman palvelupuolella (muu myynti)

4 Miten Tie-info mielestänne on sijoitettu huoltoasemallenne käyttäjän kannalta?

S Onko huoltoasemaHa Tie -infosta kertovaa opastetta
1 Kyllä
2Ei

lEi
2 Kyllä, mitä

9. Miten Tie-info on toiminut (pysynyt toimintakunnossa)?
1 Hyvin
2 Melko hyvin
3 Melko huonosti
4 Huonosti, mikä on vikana___________________________
10. Onko Tie -infolaite tällä hetkellä?
1 toimintakunnossa
2 epäkunnossa, millä lailla

11. Mitä mieltä olette Tie -infosta saatavista tiedoista

12. Tulevaisuudessa Tie -infon käyttö on suunniteltu maksulliseksi ja käytön hinnaksi tulisi 5 mk per käyttökerta. Miten arvioitte tämän vaikuttavan Tie -infon käyttöön.?

6. Paljonko arvelette Tie -infolla olevan käyttäjiä keskimäärin päivässä?
kpl
7. Keitä ovat Tie -infon käyttäjät tällä hetkellä?

13. Miten kehittälsitte Tie -infoa?
I-

-1
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LUTE 6/10

TIENKAY1TAJIEN AMMATTILAISTEN PUHELINTEEMAHAASTATTELU
1 Tehtävänne yrityksessä

2 Kuinka monta autoa yrityksessänne on päivittäin tien päällä

kpl.

3 Suuntautuuko autojen matkat pääsääntöisesti taajamien ulkopuolelle 1 Kyllä 2 Ei
4. Mitä seuraavista tiedoista hankitte tällä hetkellä ia mitä tarvitsisitte niiden lisäksi
1. Tietoja matkan hidastuminsesta
2. Tarvittaessa tietoja kiertoteista
3. Tien kunto tietyöosuudclla
4. Ruuhkatiedotos
5. Onnettomuustiedotukset
6. Tapahtumatiedotus
7. Tietoja tehostetusta Iiikcnncvalvonnasta
8. Tietoja nopeimmasta / lyhimmästä matkasta kohtccsccn
9. Matka-aikaennusteet
10. Ulkomaiden reittitiedot
11. Kelitiedot paikallisesti
12. Kelitiedot valtakunnallisesti
13. Keliennusteet
14. Kelirikkotiedot
15.Tietoja painorajoituksista
16.Tietoja tielaitoksen tehtävistä ja yhteyshcnkilöi stä
17. Muu mitä.

5. Miten hankitte näitä tietoja

6 Onko Teillä ollut ongelmia tarvittavan tiedon saa misessa

7. Saavatko kuljettajanne säännöllisesti Teiltänäitä tietoja liikenteessä ollessaan. Ennen matkaa, matkan

aikna. Mitä tietoja ja miten.

LuTE 6/11
8 Oletteko tietoinen Telesam po tietojen palvelujä rjestelmastä
Kyllä 2. En
Tielaitos on suunnittelemassa Telesammon kautta tapahtuvaa liikennetiedon välittämistä.
Siitä nämä kysymykset.
9. Onko teillä käytössä Telesampotyöpaikallanne
1.Kyllä
2.Ei
10. Jos teillä on käytössä Telesampo niin mitä tietoja käytätte sieltä tällä hetkellä

11 Mitä mieltä olette Telesammon kautta saatavasta tiesääpalvelusta. Mitä odotatte siltä ja
olisitteko valmis sitä käyttämään.
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Yrityksen
1 Amatti ja tehtävä

2 Auton käyttö
1. alle 10 000 km vuodessa
2. 10-30 000 km vuodessa
3. 30-60 000 km vuodessa
4. 60-100 000 km vuodessa
5. yli 100 000 km vuodessa
3. Oletteko tietoinen Tele-Sampo verkosta
2. En
1. Kyllä
4 . Onko teillä käytössä Tele-Sampo eli Telmo pääte työpaikallanne tai kotona?
2. Ei
1. Kyllä
5. Mitä tietoja käytätte Telmosta?

6. Mitä tietoja tällä hetkellä hankitte säännöllisesti liikenteestä?

7. Miten hankitte näitä tietoja?

8. Onko ollut ongelmia tarvittavan tiedon saamisessa?

9. Mitä mieltä olette Telmon kautta saatavasta tiesääpalvelusta tai muusta
liikennettä koskevasta tiedosta ja Olisitteko valmis sitä käyttämään?

10. Telmo päätteenhinnaksi on kaavailtu 6 mk min + ppm. Mitä mieltä olette siitä?
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Teksti -tv:n puhelinkysely 7-8/1993
1 Sukupuoli
1 nainen
2 mies
2 Ikä
116-25
2 26-35
3 36-50
4513 Auton käyttö
1 alle 10000 km v
2 10- 30000 km v
3 30-60000 km v
460- 100000 km v
5 yli 100000 km v
4 Moottoriajoneuvo
1 henkilöauto
2 kuorma-auto/paketti
3 rekka -auto
4 linja -auto
5 moottoripyörä
6 taksi
7 muu
5 Ammatti
1 Onko Teillä käytössä oma Teksti -tv
1 kyllä

2 ei

2 Jos kyllä niin mitä tietoja käytätte

3 Oletteko katsonut tielaitoksen Tietyösivuja 156-157
1 kyllä

2 ei

4 Jos kyllä niin minkälaisessa tilanteessa yleensä katselette
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5 Miten tarpeellisena pidät tietyösivuja
1 erittäin tarpeellisena
2 melko tarpeellisena
3 ei mitään merkitystä
6 Talvisin tielaitos kertoo pääkaupunkiseudun keleistä sivulla 158, oletteko
katsellut tätä sivua?
1 kyllä 2 ei
7 Jos kyllä niin miten tarpeellisena pidät kelitiedottamista teksti-tv:ssä
1 erittäin tarpeellisena
2 melko tarpeellisena
ei mitään merkitystä

LuTE 6/15

Kysely lautta- ja ossiaikatauIuista sekä tietyökartoista
Arvoisat ohjausryhmän jäsenet
Tielaitoksen liikenteen palvelukeskus tekee Palvelujen käyttötutkimusta", jossa
selvitetään, missä välineissälmedioissa ja mitä tietoa tienkäyttäjät tarvitsevat ja
haluvt.
Lautta- ja lossiaikatau lut sekä tietyökartta (liitteinä) ovat yksi palvelu muotomme.
Siksi käännynkin, hyvät ystävät Teidän puoleenne ja tiedustelen mielipidettänne
seuraavista asioista:
1. Kuinka tarpeellisena näette, että tällaista lautta- ja lossiaikatauluvihkosta
julkaistn
1 erittäin tärkeänä
2 melko tärkeänä
3 ei mitään merkitystä
2. Mistä näitä aikatauluja pitäisi saada
1 jaetaan suoraan kotiin
2 matkatoimistoista
3 kuntien/kaupunkien infopisteistä
4 lautan läheisyydestäl lautalta
5 lento-, rautatie- ja bussiasemilta
6 muualta, mistä
3. Mikä mielestänne olisi sopivin hinta kyseisille aikatauluille
1 5 mk
210mk
315mk
420 mk
mk 5
4. Pitäisikö ko. aikataulutietoja saada myös muista tielaitoksen infovälineistä
1 puhelimesta
2 radiosta (alue- ja paikallisradiot, Radio-Suomi)
3 teksti-tv:stä
4 lehdistä
5 kartoista
6 tienvarsitauluista
7 muualta, mistä
5. Mitä muuta haluaisit sanoa
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6. Mitä mieltä olet oheisesta vuosittain ilmestyvästä tietyökartasta; sen muodosta,
sisällöstä, hinnasta (nykyisin se on ilmainen), jakelukanavista (nykyisin
h u o Itoase mat

Vastauksenne pyydän ystävällisesti palauttamaan oheisissa kuorissa 1 9.7 1 993

mensä.

Runsaat kiitokset mielipiteistänne!
Leena Haapajärvi
Tielaitos
Liikenteen palvelukeskus

Livlig sjötrafik - en attraktionsfaktor för skärgårdsturismen
Arade styrgruppsmedlemmar
Vägverkets trafikantservice utför en undersökning angående användingen av olika
serviceformer. I undersökningen utreds vilken information vägtrafikanterna önskar
och behöver samt i vilka medier.
Färjtidtabellerna och vägarbetskartan (bifogade) är en del av vår service.
jag mig till Er för att inhämta Era åsikter om följande frågor: Därfövnde
1. Hur viktigt anser Ni det vara, att en sådan här särskild färjtidtabell publiceras
1 myckect viktigt
2 ganska viktigt
3 ingen betydelse
2. Varifrån borde man få dessa tidtabeller
1 distribution direkt hem
2 från resebyråer
3 från kommuners/städers informationspunkter
i närheten av färjan! från färjan
5 från flyg- , järnvägs- och busstationer
6 från något annat ställe, vilket
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3. Vilket pris skulle vara lämpligast för ifrågavarande tidtabeller
1 5 mk
2 10mk
315mk
420 mk
mk 5
4. Borde ifrågavarande tidtabellsuppgifter kunna erhållas också från vägverkets
övriga informationkanaler
1 telefon
2 radio (regional- och lokalradio, Radio-Suomi)
3 text -tv
4 tidningar
5 kartor
6 informationstavlor invid vägen
7 övrigt, varifrån______________________________________
5. Vad övrigt skulle Ni vilja framföra

6. Vad anser Ni om den årligen publicerade vägarbetskartan; dess format, innehåll,
pris (hittils gratis), distributionskanaler (nuförtiden servicestationer) ?

Jag ber Er vanligen returnera Era svar i bifogande kuvert före den 19.7.1993.
tack för Era värdefulla åsikter!
Leena Haapajärvi
Vägverket
Trafikantservice

Många
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LIIKENNETTÄ HAITTAA VAT TIETYÖT
Teemme Liikenteen informaatiopalvelujen käyttötutki musta. Tähän mennessä
saadut tiedot osoittavat, että tienkäyttäjät kokevat tietöistä tiedottamisen erittäin
tärkeäksi. Kysymme Teiltä, jotka välitätte tietoa suoraan tienkäyttäjille,
mielipidettänne seuraavista.
1.

Kuinka usein käytätte lähettämiämme Liikennettä haittaavat tietyöt -tietoja
tiedottamisessanne?
Viikottain
Kuu kausittai fl
Muutaman kerran/v
Muuten

2.

Missä muodossa haluaisitte tiedon meiltä?
Nykyisenä paperitulosteena
Sähköpostissa

- osoite: X.400_______ muu

Faxina

numero

Muuna, minä
3.

Miten nykyistä meiltä tulevaa tietosisältöä tulee mielestänne muuttaa.

Pyydämme vastaukset oheisessa kuoressa 28.10.1993 mennessä.
Kiitos palautteestanne!
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PALVELUJEN KÄYTTÖTUTKIMUS, OMAN VÄEN HAASTATTELU
Liikenteen palvelukeskus tekee "Palvelujen käyttötutkimusta", jossa selvitetään
tielaitoksen tienkäyttäjille antamat nformaatiopalvelut. Yhtenä tutkimuskohteena
tuleva "Tienkäyttäjän linja". Sinulta, puhelinpalvelun asiantuntijalta, kysymmeon
mielipidettä seuraavista:
1.

Miten tarpeellisena näet uuden Tienkäyttäjän linjan?
erittäin tärkeänä -

melko tärkeänä

ei mitään merkitystä -

2.

Pitäisikö Tienkäyttäjän linjalle vastata
a) henkilökohtaisesti
b) nauhan avulla

3.

Jos henkilökohtaisesti, niin mihin kellon aikaan? Entä viikonloppuisin?

4.

Pitäisikö tietoja antaa
a) paikallisesti
b) valtakunnallisesti
c) sekä että

5.

Jos vastasit "sekä että", onko se käytännössä mandollista
kyllä
ei

6.

Pitäisikö linjan olla
maksuton (9800)
maksullinen (9600)

hinta

mk/min

7.

Mitä mandollisuuksia näet laadukkaan kelitiedotuksen toteuttamisessa.
Kerro ajatuksiasi.

8.

Mitä pätevyyksiä henkilöillä, jotka vastaavat Tienkäyttäjän linjalle pitää
mielestäsi olla.

Palautus 1 9.7. mennessä Anitalle oheisessa kuoressa.
Runsaat kiitokset mieUpiteistäsi
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TIELAITOKSEN LIIKENTEEN INFORMAATIOPALVELUIDEN
KEHITTÄMISTUTKIMUS, TIENVARSINÄYTÖT
Teemme tutkimusta tielaitoksen liikenteen informaatiopalveluista. Yhtenä
tiedonvälittäjänä on tienvarsinäytöt, jotka tie nkäyttäjät kokevat tärkeiksi.
Tämän vuoksi käännymme nyt Teidän, tieliikenteen asiantuntijan, puoleen ja
1.

kysme:

Miten hyviä tiedonvälittäjiä tie nvarsinäytöt (nopeus- ja lämpötilanäytöt)
mielestänne ovat?
1 erittäin huonoja
2 melko huonoja
3 melko hyviä
4 erittäin hyviä

2.

Uskotteko, että näillä tiedoilla on vaikutusta tienkäyttäjien liikennekäyttäytymiseen?
Kyllä

Ei

Minkälaisia vaikutuksia?

3.

Onko tällä hetkellä näytöissä oleva tieto mielestänne ymmärrettävää?
Miten sitä tulisi kehittää?

4.

Mitä muita asioita tienvarsinäytöillä voi kertoa tienkäyttäjille?

Palautus oheisessa kuoressa 27.9.1993 mennessä
Kiitos arvokkaista mielipiteistänne
Leena Haapajärvi

Anita Lempinen
Liikenteen palvelukeskus
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