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Tiivistelmä  

Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, miten autoilijat eri  talvikeleillä  tiedostavat 
 kelin  liukkauden  ja  mikä vaikutus  kuijettajien  keli-  ja  rengaskuntoarvioilla,  ajoneuvon 

mittauksissa  todetu  Ila  rengasku nnolla  ja  rengastyypillä (nastarengas/nastaton  talvi- 
rengas)  on  jonon ulkopuolella  vaihtelevissa keliolosuhteissa  liikkuvien henkilö-  ja 

 pakettiautojen nopeuksiin.  Tutkimus perustui  tienvarsihaastatteluihin,  joita tehtiin  tal
-vikauden  1992-93  aikana  9  eri tiepiirin alueella  vaihtelevissa keliolosuhteissa  15  val-

ta-,  kanta- ja  maantiellä  sijainneessa koekohteessa. Tienvarsihaastattelujen  yhtey-
dessä ajoneuvojen nopeudet mitattiin, kuljettajat haastateltiin  ja  ajoneuvojen renkai-
den kunto tutkittiin. Kaikkiaan  talven  aikana mittauksia  ja  haastatteluja varten pysäy-
tettiin noin  3350  henkilö-  ja  pakettiautoa. 

Tutkimuksessa  kelin  liukkaus jaettiin  kitkamittausten  perusteella neljään luokkaan; 
pitävä  (kitkat  >0.45),  melko pitävä  (0.35<p. ^ 0.45),  melko liukas  (0.25'q.i ^ O.35)  ja 

 liukas  (.i ^  0.25).  Autoilijat arvioivat  kelin  liukkauden samaa  asteikkoa  käyttäen. Ko-
konaisuutena autoilijoiden tietämys  talvikeleillä  tien todellisista  liukkausolosuhteista 

 oli huono;  esim.  täysin oikein  kelin  osasi arvioida  vain  vajaa kolmannes  (30%)  haas-
tatelluista, merkitsevästi väärin  (2-3  liukkausluokkaa)  taas arvioi jopa neljäsosa  (27 

 %)  kuljettajista. Naisilla todennäköisyys (riski) arvioida keli merkitsevästi todettua 
 pitävämmäksi  oli noin puolta pienempi kuin miehillä. Uusilla  talvirenkailla ajaneilla 

 vastaavan todennäköisyyden todettiin olevan muihin verrattuna noin  1.4  - kertainen 
 ja  55  vuotta  täyttäneillä kuljettajilla  lähes  2-  kertainen  taas iältään  nuorempiin kuijet-

tajiin  verrattuna. Edelleen liukkaalla  (ajourat jäiset),  mutta  vähäpolanteisella  tai  täy-
sin  peitteettömällä  tiellä  ajaneilla kuljet.ajilla  todennäköisyys arvioida keli merkitse-
västi  pitävämmäksi  oli lähes  2.5  - kertainen peitteisimmillä keleillä ajaneisiin kuljetta-
jim  verrattuna. 

Tienkäyttäjien arviot tien  liukkaudesta  poikkesivat  todetuista  sitä enemmän, mitä 
 liukkaampi  keli oli.  Esim.  liukkaalla kelillä yli puolet  (56  %)  autoilijoista arvioi  kelin 

 pitäväksi  tai  melko  pitäväksi  ja  vain 14  %  kuljettajista piti  keliä liukkaana.  Kelin  arvi-
oiminen  todettuun  nähden  (kitkamittauksiin  perustuva  liukkausluokitus) pitäväm-
mäksi  olikin  selvästi yleisempää kuin  kelin  arvioiminen todettua  liukkaammaksi.  

Kuljettajien arviot tien  liukkaudesta  eivät vaikuttaneet heidän  käyttämiinsä ajono-
peuksiin.  Myöskään  talvirenkaiden  kunnolla ei todettu olevan vaikutusta  ajonopeuk

-sun.  Autoilijat, jotka pitivät  renkaidensa  kuntoa huonona  tai  keliä liukkaana,  eivät 
ajaneet  sen  hitaammin kuin muutkaan  tienkäyttäjät.  Myöskään  talvirenkaan  tyypillä 
ei tutkimuksessa todettu olevan merkitsevää vaikutusta  käytettyihin ajonopeuksiin. 
Nastarenkaita  tai  nastattomia talvirenkaita  (ml.  kitkarenkaat, nastattomat  tai  alun-
perin  nastoitetut talvirenkaat)  käyttäneet kuljettajat eivät eronneet merkitsevästi toi-
sistaan  ajoriopeuksien  suhteen  pitäviliä  eivätkä  liukkaillakaan keleillä.  

Liukkailla  keleillä autoili  joiden kyky arvioida tien todellisia  liukkausolosuhteita  oli huo-
no. Kun lisäksi autoilijoiden tietämys  talvirenkaidensa  kunnosta oli kokonaisuutena 

 vain  välttävä, ei  kelin  liukkaudenkaan  merkitsevästi todettu vaikuttavan autoilijoiden 
käyttämiin  ajonopeuksi  in.  Esim.  80 km/h  - talvinopeusrajoitusalueilla nopeusrajoitusta 

 pidettiin vähintään  "ohjenopeutena"  ja  myös turvallisena  nopeutena liukkaillakin ke-
leillä.  Lisäksi osassa tutkituista kohteista liukkailla  keleillä ajettin  jopa lujempaa kuin 

 pitävämmillä keleillä.  Liikenneturvallisuuden kannalta oli myös huolestuttavaa, että 
autoilijat eivät riittävän hyvin  tunnistaneet  melko hukkaan  ja  hukkaan  kelin  välistä 
eroa.  Talvinopeusrajoitusalueita  koskeva teoreettinen tarkastelu osoitti, että liukkail-
la  keleillä  ajoneuvojen  pysähtymismatkat  olisivat olleet keskimäärin jopa neljännek-
sen  (26%)  pidemmät  kuin melko  hiukkailla keleillä. 
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Abstract 

The aim of this work was to examine the degree to which drivers take slipperiness of 
the roads into consideration in winter and to find out  wheather  their evaluations of 
prevailing road conditions and the state of their tyres and actual type of tyre used 

 (studdedinon-studded winter tyres) and state of wear influence the speeds of cars 
and vans driven under varying conditions in non-continuous traffic. The material 
representing varying weather conditions was collected by means of roadside 
interviews performed at 15 places on highways, trunk roads and ordinary roads in 9 
road districts in Finland during winter 1992-93. The interviews also involved 
measurement of driving speeds and examinations of tyre wear. The drivers of a total 
of 3350 cars and vans were interviewed and the types of their vehicles examined. 

Road  slipperness  was divided into four categories on the basis of friction 
measurement: good grip (friction  i  >0.45), fairly good grip (0.35  <p. ^  0.45), fairly 
slippery (0.25  < ̂  0.35) and slippery  (  0.25), and the drivers were asked to 
evaluate slipperiness on the same scale. The general finding was that they were 
poor at evaluating the actual road conditions in winter, as indicated by the fact that 
less than 30% of the evaluations coincided with the measured values and more than 
27% differed from the latter by 2-3 categories. Women were  approx.  50% less likely 
than men to consider the road conditions significantly better than they were, the risk 
being  approx.  1,4 higher among drivers who had  ner  winter tyres and almost 2-fold 
among persons aged 55+ years relative to younger drivers.  ln  addition, the figure 
was almost 2,5 times higher under slippery but less snowy or totally snowless road 
conditions relative to more snowy conditions. 

The drivers' evaluations of slipperiness deviated from the actual conditions more 
markedly the more slippery the conditions were, as indicated by the fact that under 
slippery conditions more than half of them (56%) regarded the grip as good or fairly 
good and only 14% deemed to road to be slippery. The drivers were in fact 
markedly more inclined to consider road conditions better than they actually were 
(based on friction measurements) than more slippery. 

The drivers' evaluations of road slipperiness and the condition of their winter tyres 
did not influence their driving speeds, so that those regarding their tyres as poor or 
the conditions as slippery did not drive any more slowly than the others, nor did the 
type of winter tyre have any appreciable effect on driving  sppeds. ln  addition, no 
differences in terms of driving speed were observed between vehicles with studded 
and non-studded winter tyres (the latter including friction tyres, non-studded winter 
tyres or originally studded tyres) under either good or slippery road conditions. 

As the ability of drivers to evaluate actual road conditions was found to be poor and 
as they possessed inadequate information on the condition on their winter tyres, the 
slipperiness of the road as such was similarly not found to have any appreciable 
effect on driving speed. The 80 km/h winter speed limit was considered largely a 
'guideline', and a safe speed for driving even under slippery conditions.  ln  fact there 
were some stretches of road on which even higher speeds were used when the road 
was slippery than under favourable driving conditions. Another alarming finding from 
the point of view of traffic safety was that the drivers were not sufficiently capable of 
recognizing the difference between fairly slippery and slippery conditions. 
Theoretical calculations performed with respect to areas covered by winter speed 
limits indicated that the distance required for bringing a vehicle to a complete halt 
would have been as much as 26% longer on the average slippery conditions than 
under fairly slippery ones.  



Alkusanat  

Tehty tutkimus liittyy Talvi  ja tieliikenne -projektin alaprojektiin  Liikenteen 
sujuvuus  ja  turvallisuus. Tutkimuksessa  on  selvitetty, mikä vaikutus kuijetta-
jien keli-  ja rengaskuntoarvioilla,  ajoneuvojen mittauksissa todetulla  rengas- 
kunnolla  ja rengastyypillä  oli henkilö-  ja  pakettiauton kuljettajien käyttämiin 
ajonopeuksiin. 

Tutkimuksen toteutuksesta  on  vastannut Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetek
-n  iikan  laboratorio. Tienvarsitutkimuksissa Oulun yliopistoa ovat avustaneet 

asianosaiset liikkuvan poliisin komenn uskunnat, tiemestaripi irit  ja tiepiirit, 
 joiden merkitsevälle työpanokselle  ja myötämieliselle  suhtautumiselle tutki-

musta kohtaan lausun parhaimmat kiitokseni. 

Tutkimusraportin  on  laatinut Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  labo-
ratorion tutkija  Dl Heikki  Heinijoki. Yhdyshenkilönä tiehallituksessa  on  toimi-
nut projektipäällikkö  Dl Anne  Leppänen. 
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1.  JOHDANTO 

Talvi  ja tielilkenne -projektin  yhtenä tutkimusalueena  on  liikenteen suju-
vuus  ja  turvallisuus. Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT)  ja  Oulun yli-
opisto ovat yhdessä vastanneet riskinottoa, turvallisuutta  ja ajokäyttäyty

-mistä koskevista tutkimuksista. Oulun yliopisto  on  selvittänyt vallitsevan 
 kelin, kelin  kokemisen  ja ajokäyttäytymisen  välisiä yhteyksiä, VTT:n tehtä-

vänä  on  ollut erityisesti eri rengastyyppien (nastarengas/nastaton talviren
-gas)  vaikutusten selvittäminen yksilötasolla. 

Talviajan  liikenteen keskeisimpiä ellei jopa keskeisin ongelma  on  tien liuk-
kaus. Liikenneturvaliisuuden kannalta ongelma liittyy keskeisesti  kelin  liuk-
kauden tunnistamisen vaikeuteen. Autoilijan  on  vaikea havaita  ja  tiedostaa 
tien liukkautta  tai liukkaustasossa  tapahtuvia vaihteluita muulloin kuin sil-
loin, kun kitkaa todenteolla tarvitaan jarrutus-  tai väistötoimenpiteiden  teke-
miseen  /1/. Liukkaiden kelien  tunnistamista vaikeuttaa olennaisesti myös 
niiden yllätykseliisyys,  sillä  keli saattaa hyvin lyhyellä matkalla  ja varsin 

 lyhyessä ajassa muuttua merkitsevästikin. 

Tämä Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  laboratorion toimesta tehty 
tutkimus pohjautuu talvikaudella  1 992 - 93  maan eri osissa, eri keli-  ja lii-
kenneolosuhteissa  tehtyihin tienvarsitutkimuksiin. Tutkimuksen erityisenä 
tarkoituksena  on  ollut selvittää, miten tienkäyttäjien kokema keli vastaa 
tien todellisia keli-  ja liukkausolosuhteita  sekä mikä vaikutus kuljettajien 
keliarvioilla, ajoneuvon renkaiden kunnolla  ja rengastyypillä  on  jonon ulko-
puolella ajavien henkilö-  ja  pakettiauton kuijettajien käyttämiin ajonopeuk

-sun  ja  tätä kautta liikenneturvallisuuteen. 
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2.  TUTKIMUSMENETELMA 

 2.1. 	Yleistä 

Tutkimus perustui Oulun yliopiston  tie-  ja  liikennetekniikan  laboratorion 
tekemiin  tienvarsitutkimuksiin.  Joulukuun  -92  ja  maaliskuun  -93  välisenä 
aikana  tienvarsitutkimuksia  tehtiin  vaihtelevissa keliolosuhteissa  yhdeksän 
tiepiirin alueella  ja  15  eri kohteessa yhteensä  22  kertaa. Kaikkiaan talvi- 
kauden  1992  -  93  aikana pysäytettiin  3 346  henkilö-  ja  pakettiautoa kuljet-
tajien haastatteluja  ja  ajoneuvojen renkaiden  kuntomittauksia  varten (tau-
lukko  1).  

Taulukko  1. Tien  varsitutkimusten  kohteet  ja  tutkimusajankohdat  (T 80 
80 km/h  -talvinopeusrajoitusalue).  

pvm  tiepliri  tutkimus-  tie P•  KVL  mitt.  haast.  
kohde  raj.  suun.  1km  

1 3/12/92 Oulu  Vihanti  Kl  86 1 80 1760 1 90 

2 8/12/92  Kainuu Hyrynsalmi  Vt  5 100 2050 1 100 

3 9/12/92 K-P  Kuonajärvi  Kt 87 T80 1200 1 88 

4 7/1/93 K-P  Pyhäsalmi  Vt  4 100 2580 2 150 

5 12/1/93  K-S  Saarijärvi  Vt  13 T 80 2320 2 135 

6 13/1/93 Turku  Hämeenkyrö  Mt262  180 1510 2 110 

7 14/1/93 Vaasa  Alavus  Kt 66 T 80 2300 2 173 

8 19/1/93  K-S  Saanjärvi  Vt  13 T 80 2320 2 164 

9 20/1/93 Turku  Hämeenkyrö  Mt262  T80 1510 2 128 

10 21/1/93 Vaasa  Alavus  Kt 66 T 80 2300 2 193 

11 22/1/93 Oulu  Hirvisuo Vt20  180 2500 2 170 

12 27/1/93  Kainuu Hyrynsalmi  Vt  5 100 2050 2 160 

13 3/2/93 Turku  Kankaanpää  Mt 258 80 1460 2 128 

14 4/2/93 Vaasa  Vöyn  Mt 725 T 80 1430 2 130 

15 8/2/93  Lappi  Nivankylä  Kl  79 T 80 3340 2 194 

16 9/2/93 Oulu  Vihanti  Kt86  T80 1760 2 189 

17 16/2/93  K-S  Saari  järvi,  et.  Vt  13 T 80 2990 2 167 

18 17/2/93  Kuopio  Mikka Vt5  T80 4560 1 200 
19 24/2/93  Uusimaa Lapinkylä  Mt 113 80 1240 1 109 

20 4/3/93  Lappi  Lohiniva  Kl  79 T 80 820 2 180 

21 5/3/93  Kuopio  Mikka Vt5  T80 4560 1* 199 

22 9/3/93  Kuopio  Mikka  Vt  5 T80 4560 1 189  

* mataussuunnan  vaihto kesken päivän 	 3346 

2.2.  Tutkimuksen sisältö  ja  toteutus 

Tutkimuksen päätarkoituksena oli selvittää, mikä  on  kuijettajien  tietämys 
eri  talvikeleillä  tien todellisista keli-  ja  liukkausolosuhteista  sekä mikä mer-
kitys  kuijettajien  kel  iarvioilla,  ajoneuvon  todetuilla  tai  kuljettajan  arvioimilla 
rengaskunnoilla  ja  talvirenkaan  tyypillä  (nastarengas  I  nastaton talvirengas 
M+S)  on  henkilö-  ja  pakettiautojen nopeuksiin.  Tutkimuksessa  on  vertailtu  
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myös nastattomilla talvirenkailla  ja nastarenkailla ajaneita  sekä tien liuk-
kausolosuhteet oikein  ja  merkitsevästi väärin arvioineita kuljettajaryhmiä 
keskenään. Lisäksi poikkeuksellisen, niin kuljettaja-, ajoneuvo-,  rengas- 
kunto-,  sää-  ja  kuin kelitiedot kattava  ja  monipuolinen tutkimusaineisto 
antoi erinomaiset mandollisuudet nopeuskäyttäytymistä selittävien  mallien 

 rakentamiseen. 

Tutkimus koostui kokonaisuudessaan seuraavista osista 

- kuljettajahaastattelu, 

-  ajoneuvojen renkaiden kuntomittaus, 

- tutkimuskohteen ohittaneiden  ajoneuvojen nopeusmittaus, 
- koekohteen  sää-  ja keliseuranta  sekä 
- postikyselytutkimus,  joka kohdistettiin haastatteluun valituille 

kuijettajille. 

Tienvarsitutkimuksiin  valittiin henkilö-  ja  pakettiautot sekä niiden kuljettajat 
satunnaisotannalla ei-jonossa ajaneista. Tutkimuksiin pyrittiin valitsemaan 

 mm. liiken netu rvall isuussyistä  johtuen kuljettajia, jotka nopeusmittauspis
-teen  kohdalla ajoivat edellä kulkeneeseen ajoneuvoon nähden yli neljän 

sekunnin ajoetäisyydel  lä.  Suurimmassa osassa kohteita tutkim uspisteen 
sijainti  ja  tien liikennemäärä (kts. luku  3.6 Nopeusmittausaineisto)  mandol-
listivat poimittavien ajoneuvojen pysäyttämisen tien molemmista suunnista 
levähdys-  tai pysäköimisalueille. 

Tienvarsitutkim ukset  tehtiin yhteistyössä asianosaisten tiepiirien, tiemes-
taripiirien  ja  liikkuvan poliisin komennuskuntien kanssa. Tiepiirit vastasivat 
autoilijoiden haastattel uista, tiemestaripiirit tutkim uskohteiden käytännön 
järjestelyistä (liikennemerkit, taukokopit, levähdysal ueen ympäristön liuk-
kaudentorjunta yms.)  ja  poliisi liikenteen pysäytyksestä. Lisäksi poliisi 
avusti tarvittaessa ajonopeuksien mittaamisessa.  

2.3.  Koekohteet  

Tutkimuksen havaintokohteet valittiin yhdeksän eri tiepiirin alueelta. 
Uudenmaan tiepii  nä  lukuunottamatta tienvarsitutkimu ksia järjestettiin kun-
kin tutkimuksessa mukana olleen tiepiirin alueella kandesta kolmeen ker-
taa  talven  aikana. Kaikkiaan tutkimuksia tehtiin  15  eri koekohteessa valta-, 

 kanta- ja  maanteillä  (kuva  1).  Pääosa tutkimuskohteista  (11  kohdetta) 
sijaitsi  80 km/h -talvinopeusrajoitusaluellia (T 80),  eli tieosilla, joilla nopeus-
rajoitus oli  talven  ajaksi laskettu  100 km/h:sta 80 km/h:iin.  Kaksi koekoh-
teista oli pysyvän  80 km/h nopeusrajoituksen  ja  kaksi pysyvän  100 km/h 
rajoituksen  alaisilla tieosilla. 

Tutkimuskohteiden valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota, koska tutki-
muksen kannalta oli tärkeää saada havaintoaineistoa autoilijoiden ajokäyt-
täytymisestä vaihtelevilta  ja  erityisesti liukkailta talvikeleiltä. 
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Koekohteissa  tuli ensinnäkin pidempiaikaisten (vähintään  koko  tutkimus- 
päivän kestävien) talvisten kelien esiintymistodennäköisyys olla suuri. 
Lisäksi tutkimuskohteena olevien tieosien liikennemäärän tuli olla myös 
riittävän suuri jatkuvan mittaustyön mandollistamiseksi. Edelleen tutkimus-
kohteena olevien tieosien tuli täyttää etukäteen määritetyt kriteerit;  mm. 
levähdys- tai pysäköimisalueita  tuli ajonopeuksien mittaamiseksi edeltää 
pitkähkö suora tieosuus. Mittauspiste muistutti  varsin  hyvin liikenteen auto-
maattisen mittausjärjestelmään  (LAM-järjestelmään) liittyvän mittausase

-man  tyypillistä sijoituskohdetta. 

Tutkimuksen kannalta epäsuotuisiin  sää-  ja kelioloihin varauduttiin  kah-
della tavalla. Ensinnäkin aikatauluun valittiin useita vaihtoehtoisia tutki-
muspäiviä  ja  toiseksi Uudenmaan  ja  Kuopion tiepiiriä lukuunottamatta  tie-
piireittäin  myös varakohteet. Yleensä ns. varsinaiset tutkim uskohteet, 
joissa tienvarsitutkimukset pyrittiin ensisijaisesti järjestämään, sijaitsivat 
kunnossapitoluokan  I tieosilla  ja varakohteet  luokan  Il  kunnossapito- 
osuu ksil  la. 

Talvikausi  1992-93  oli tutkimuksen toteuttamisen kannalta kuitenkin  varsin 
 ongelmallinen. Varapäivistä  ja  -kohteista huolimatta jouduttiin tutkimusten 

aikataulua muuttamaan  talven  kuluessa useaan kertaan, vaikka tiemesta-
rien kanssa sopimalla yritettiin säilyttää koekohteissa mandolliset talvikelit 
minimoimalla kunnossapitotoimet  vain välttämättämiin tutkimuspäiviä edel-
täneinä  ajan kohtina. 

Tutkimustalven  luonteesta johtuen Uudenmaan  ja  Turun tiepiirien osalta 
tutkimukset tehtiin  vain kunnossapitoluokan  Il maantieosuuksitla. Sen 

 sijaan muualla maassa tutkimuksia pystyttiin tekemään pääosin  I kunnos-
sapitoluokan  valta-  tai kantatieosuuksilla. 



4  
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Kuva  1. 	Tutkimuskohteet talvikaudella  1992-93.  
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3.  TUTKIMUSAINEISTOT  JA  NIIDEN  KÄSITFELY  

3.1.  Yleistä 

Tutkimusaineisto koostui viidestä eri  osa-aineistosta.  Osa-aineistot  yhdis-
tettiin soveltuvin osin toisiinsa ennen tutkimusaineiston käsittelyä; kunkin 
tienvarsitutkimu ksiin osallistuneen kuljettajan haastatteluaineistoon yhdis-
tetti  in  tiedot ajoneuvon rengaskunnosta, kuljettajan käyttämästä ajono-
peudesta, haastatteluhetken säästä  ja  tien  pinnan kelistä  sekä postiky-
selytutkimuksesta saadut vastaukset. 

Valmis  lm  kitetty  tutkimusaineisto käsiteltiin  SPSS -tilasto-ohjelmistolla. 
Tutkimusaineisto analysoitlin khiin neliö  -  ja  t  - testillä, varianssianalyysillä 

 sekä lineaariselta  ja logistisella regressioanalyysi liä. Parametrisiä  testejä 
käytettäessä perusoletukset (normaalijakau  ma)  tarkistettiin.  Tilastolliseen 
käsittelyyn liittyvän  p-arvon merkitsevyystasot  on  esitetty taulukossa  2.  

Taulukko  2.  Tilastollinen merkitse vyys.  

p  -  arvo tilastollinen  merkitsevyys  merkintä  

-  0.001  erittäin merkitsevä  * * *  

0.001 	 -  0.010  merkitsevä  **  

0.010  -  0.050  melkein merkitsevä  *  

0.050  -  0.100  oireellinen  o 

0.100  -  ei merkitsevä 

Laskemalla tilastollinen  kappa-arvo (ic) voitiin selvittää sekä kuljettajien 
keliarvioiden  ja  todellisten keliolosuhteiden että kuijettajien rengaskuntoar-
vioiden  ja todettujen rengaskuntojen  välinen yhtenevyys (samankaltal-
suus).  Kappa-arvon tulkinta  on  esitetty taulukossa  3.  

Taulukko  3. Kappa -a  rvon  tilastollinen tulkinta  /2/. 

kappa-arvo  (ic) yhtenevyys 

^ 0.20  huono  
0.21  -  0.40  välttävä  
0.41  -  0.60  tyydyttävä  
0.61  -  0.80  hyvä  

>  0.80  erinomainen  

3.2.  Kyselyaineisto 

Tienvarsitutkimukset  järjestettiin sekä liikenneturvallisuuden että käytän-
nön järjestelyjen vuoksi valoisana aikana  (klo  9-  lO:stä  klo  14- 17:ään). 

 Haastatteluihin  ja  renkaiden kuntomittauksiin valitut kuljettajat edustavat 
siten arkipäivisin  ja  päiväsaikaan päätiestöllä (valta-,  kanta- ja  maanteillä) 
liikkuvia autoilijoita. Kevättalvella  -93  valoisan  ajan pidennyttyä tienvarsi- 
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tutkimuksiin osallistui myös työmatkaliikenteessä olevia henkilö-  ja  paketti-
auton kuljettajia. Kuijettajat haastateltiln  ja  ajoneuvon tiedot kirjattiin ylös 
liitteessä  1  esitetyn kyselylomakkeen mukaisesti.  

3.3. Sää-  ja  keliseuranta-aineisto  

Tienvarsitutkimuksiin  liittynyt  sää-  ja keliseuranta  tehtiin liitteessä  2  esite-
tyn lomakkeen mukaisesti. Seuranta tehtiin useaan kertaan tutkimuspäl

-vän  aikana sekä aina keli-  tai sääolojen  muuttuessa.  Jos  ajoneuvoja 
pysäytettiin tutkimuksiin tien molemmista suunnista (kaksi mittaussuun-
taa), tehtiin tien  pinnan kelin  seuranta myös molempien kaistojen osalta 
erikseen. 

Keliseurantaan  liittynyt tien  pinnan kitkan  mittaus tehtiin Oulun yliopiston 
tutkimusajoneuvossa olevalla Digitrip-järjestelmään yhdistetyllä Digislope-
mittaustaitteella. Kitkamittau kset tehtiin lukkojarrutuksena hyväkuntoisilla 
nastarenkail  la. Polanteisella  tiellä kitka-arvot mitattiin ajourista. 

Kuvassa  2 on  esitetty tutkimuspäivinä eri kitkaluokkiin jaoteltuna tienvarsi-
tutkimukseen osallistuneet henkilö-  ja  pakettiauton kuljettajat. Tutkim uk

-seen  osallistuneita kuljettajia saatiin hukkaan  kelin  (kitka  ^  0.25) tai  melko 
hukkaan  kelin  (kitka  0.26-0.35)  vallitessa lähes kolme neljäsosaa  (72.3 %) 

 tutkimusaineiston kokonaismäärästä. Erittäin liukkaalla kelillä osallistu-
neita, jolla tarkoitetaan kitka-arvoja  ^  0.20  ja  joka  on sisällytettynä  kitka- 
luokkaan  ^  0.25,  oli  6.1 %  tutkimusaineiston kokonaismäärästä.  

Kuva  2. 	Tutkimukseen osallistuneiden henkilö-  ja  pakettiauton kuijetta- 
jien  osuudet kitkaluokittain. 

3.4. Postikyselyaineisto 

Tienvarsitutkimusten  yhteydessä jaettiin postikyselylomake kaikille haas- 
tatteluun valituille henkilö-  ja  pakettiauton kuljettajille. Postikyselylomak - 
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keen  palautti  2 587,  eli lähes  78 %  haastatelluista (taulukko  4). Kyselytutki-
muksen vastausprosenttia  voidaan pitää erittäin hyvänä, mikä osoittaa 
autoilijoiden suuren kiinnostuksen kyselylomakkeissa esitettyjä talvirenkai

-den  käyttöön, hankintaan  ja nastoitukseen  liittyviä kysymyksiä kohtaan. 
Postikyselylomake  on  esitetty liitteessä  3. 

Kyselytutkimuksen  tutkimusaineisto käsiteltiin Oulun yliopiston  tie-  ja liiken-
netekniikan  laboratoriossa, paitsi liikennetiedotukseen liittyvä aineisto  (lute 
3/5),  joka lähetettiin opinnäytetyötä varten käsiteltäväksi Teknilliseen kor-
keakouluun (TKK) Otaniemeen. 

Postikyselytutkimuksen  tulokset  on  tässä raportissa esitetty talvirenkaiden 
nastoitukseen liittyviä tuloksia lukuunottamatta, koska  em.  tutkimustulokset 

 on  raportoitu  jo  aiemmin Tielaitoksen selvityksiä -sarjassa  45/93  (Saasta-
moinen, Heinijoki. Talvirengastutkimus; Talvirenkaiden käyttö  ja  kunto 
sekä kuijettajien arviot talvirenkaistaan talvikaudella  1992-93).  

Taulukko  4.  Kyselylomakkeiden palautusmäärät tutkimuspäivittäin.  

pvm  tiepliri  paikka  PaUt. 

[ 

 palautus- 

1 3/12192 Oulu  Vihanti  63 70.0 

2 8/12192  Kainuu Hyrynsalmi  74 74.0 

3 9/12192 K-P  Kuonajärvi  70 79.5 

4 7/1/93 K-P  Pyhäsalmi  114 76.0 
5 1211/93  K-S Saanjärvi  107 79.3 
6 13/1/93 Turku  Hämeenkyrö  85 77.3 
7 14/1/93 Vaasa  Alavus  149 86.1 
8 19/1/93  K-S  Saarijärvi  129 78.7 
9 20/1/93 Turku  Hämeenkyrö  103 80.5 
10 21/1/93 Vaasa  Alavus  154 79.8 
11 22/1/93 Oulu  Hirvisuo  116 68.2 
12 27/1/93  Kainuu Hyrynsalmi  131 819 

13 3/2/93 Turku  Kankaanpää  97 75.8 
14 4/2/93 Vaasa  Vöyn  98 75.0 
15 8/2/93  Lappi Nivankylä  154 80.6 
16 9/2/93 Oulu  Vihanti  143 75.7 
17 16/2/93  K-S  Saarijärvi  116 69.5 
18 17/2/93  Kuopio Mikka  160 80.0 
19 24/2/93  Uusimaa Lapinkylä  77 70.6 

20 4/3/93  Lappi Lohiniva  138 76.2 
21 5/3/93  Kuopio Mikka  155 77.9 
22 9/3/93  Kuopio Mikka  154 81.5 

2587  ka  77,3  %  

3.5. Rengaskuntomittauksista  saatu aineisto  

Tienvarsihaastattelujen  yhteydessä tutkittiin  3 346  ajoneuvon renkaat. Ajo-
neuvojen renkaat tutkittiin liitteessä  4  esitetyn rengastutkimuslomakkeen 
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mukaisesti. Rengastutkimukset teki Oulun yliopiston kolmihenkinen ryhmä, 
jossa kaksi tutkijaa teki varsinaisen rengastutkimuksen  kolmannen  toimi-
essa kirjurina. Renkaiden kuntomittaukset tehtiin  koko  tutkimustalveri  ajan 
samojen mittaajien toimesta. 

Rengastutkijat määrittivät  renkaan  ja  nastoituksen  kunnon sekä nastojen 
lukumäärän, nastatyypin (perinteinen teräsnasta, hoikkinasta, kevytnasta), 
renkaan koon, rengastyypin (nastarengas, nastaton talvirengas  tai  muu eli 
kesärengas) sekä tekivät nastau lkonemamittauksen. Ulkonemamittaus 
tehtiin ajoneuvojen eturenkaista. 

Renkaiden  ja  nastojen  kunto luokiteltiin neliluokkaisella arvosteluasteikolla 
(taulukko  5). Luokitteluperusteet, rengastutkimuslomakkeen täyttöohje  ja 

 renkaan sekä nastan kunnon määrittämiseen liittyvät mittausmenetelmät 
 on  esitetty liitteessä  5.  

Taulukko  5. Talvirenkaiden kuntoluokitus.  

renkaiden  tai  nastojen  kunto esitystapa tarkasteluissa  

uudet  tai  lähes uuden  vero iset  uusi 
keskimääräistä paremmat hyvä 
keskimääräistä huonommat huono 
loppuun kuluneet  tai  muuten huonot raakki  

3.6.  Nopeusmittausaineisto 

Tienvarsitutkimuksiin  liittyi ajoneuvojen nopeusmittauksia tutkimuskoh-
teesta riippuen joko yhdestä  tai  kandesta suunnasta. Tutkimukseen valittu-
jen ajoneuvojen lisäksi mitattiin kaikkien muidenkin mittauspisteen ohitta-
neiden ajoneuvojen  (ml.  linja-  ja  kuorma-autot) nopeudet. 

Ajoneuvojen nopeudet mitattiin suoralla tieosalla  0.7 -1.5 km  ennen varsi-
naista haastattel upistettä. Nopeusmittaus-  ja  haastattelupisteen  välillä ei 
ollut näköyhteyttä. Niissä tutkimuskohteissa, joissa ajoneuvoja pysäytettiin 
pysäköimis-  tai levähdysalueelle vain  yhdestä suunnasta, mitattiin nopeu-
detkin  vain kyseisestä  suunnasta. 

Tienvarsitutkimuksiin  valittiin pääasiassa henkilö-  ja  pakettiautojen  kuljetta-
jia, jotka ajoivat yli neljän sekunnin päässä edellisestä ajoneuvosta. 
Tämän vuoksi tutkimukseen valittujen ajoneuvojen keskinopeus oli koe-
kohtaisten nopeustarkastelujen perusteella hieman suurempi kuin niiden 
henkilö-  ja  pakettiautojen  keskinopeus, joita ei valittu tienvarsitutkimuksiin. 
Vähäliikenteisissä koekohteissa, joita oli suurin  osa  tutkimuskohteista, kes-
kinopeuksien  ero eri kuljettajaryhmien välillä oli pieni  (lute 6).  

Pääosa tienvarsitutkimuksista tehtiin vähäliikenteisillä tieosilla, joiden kes- 
kimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) oli  1000 - 2000  ajoneuvoa. Tämä 
merkitsi, että talvella päiväsaikaan jononmuodostus koekohteissa oli  var- 
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sin  vähäistä. Nopeusmittausten yhteydessä tehtyjen ajovälimittausten 
mukaan kaikista koekohteet (lukuunottamatta Kuopion tutkimuskohdetta) 
ohittaneista ajoneuvoista keskimäärin noin  12  %  ajoi jonossa, eli  alle  5 s 

 ajovälillä  edellä kulkevaan nähden. Kriittisten ajoneuvovälien (ajoväli  alle 
 1 .5 s)  osuus liikennevirrassa oli noin  4  %. Tienvarsitutkimuksen koekoh-

teista erottautui  Kuopion koekohde, joka oli selvästi muita vilkasliikentei-
sempi  ja  jossa jononmuodostus oli myös selvästi muita yleisempää  (lute 6).  
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4.  TIENVARSITUTKIMUKSEN  TULOKSET  

4.1.  Kuljettaja-  ja  ajoneuvokohtaiset  tekijät 

Seuraavissa tuloksissa ovat mukana kaikki tienvarsitutkimuksiin osallistu-
neet  3346  henkilö-  ja  pakettiauton kuljettajaa. 

Tutkimukseen osallistuneista kuljettajista  2 795 (83.5 %)  oli miehiä  ja  547 
(16.3 %)  naisia. Henkilöautolla ajoi  2921(87.3 %), pakettiautolla 410 (12.3 
%)  ja  asuntoautolla  13 (0.4 %)  tutkituista. Ajoneuvon pääasiallisia käyttäjiä 
oli  84.9 %  haastatelluista. 

Haastateltujen kuljettajien keski-ikä oli  42.3  vuotta. Miesten keski-ikä oli 
 43.2  vuotta  ja  naisten  38.0  vuotta. Tienvarsitutkimuksiin osallistuneiden 

kuljettajien ikäjakauma  on  esitetty kuvassa  3. 

Kuva  3. 	Kuljettajien ikäjakauma.  

Tienvarstutkimukseen  osallistuneista kuljettajista  3 178 (95.1 %)  oli varus-
tanut ajoneuvonsa nastarenkailla,  159 (4.8 %) nastoittamattomilla talviren-
kailla  ja  4 (0.1 %) kesärenkailla. Nastattomilla talvirenkailla  tarkoitetaan 
tässä tutkimuksessa sekä kitkaren kaita, nastoitetu ksi tarkoitettuja talvi- 
renkaita (ei nastoitettu) että alunperin nastoitettuja talvirenkaita (nastat 
poistettu  tai  mittauksissa tehottomiksi todettu). 

Kuljettajista  1 7.2 %  oli haastatteluhetkellä  kodin ja  työpaikan välisellä mat-
kalla,  29.0 %  työn vuoksi tehdyllä matkalla,  29.5 %  ostos-  tai asiointimat

-kalla ja  24.3 %  loma-  tai  vapaa-ajanmatkalla. Haastatelluista  34.3 % 
 ilmoitti ajavansa tutkimuksen kohteena ollutta tietä viikottain,  31 .3 %  muu-

tamia kertoja kuukaudessa  ja  34.3 %  hyvin harvoin  tai  ei kertaakaan aikai-
semmin. 

Tienvarsitutkimuksiin  osallistuneiden kuijettajien ilmoittamien vuosi-  ja  talvi- 
suoritteiden jakaumat  on  esitetty kuvissa  4  ja  5. Ajosuoritteet  jaettiin  tar- 
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Aineiston rajaus tehtiin kuitenkin siksi, että saadut suoritearviot olivat sel-
keästi yleisesti esitettyjä keskiarvoja korkeampia  /3, 4/ja  että saataisiin 
myös selville tutkimukseen osallistuneiden kuijettajien "realistiset" keski-
määräiset vuosisuoritteet.  On  kuitenkin otettava huomioon, että nämä 
haastattelut tehtiin tienkäyttäjille, jotka liikkuivat yleisellä päätieverkofia. 
Haastateltavat liikkuivat taajamien ulkopuolella  ja  päiväsaikaan pääosin 
normaalien työhönmeno-  ja töistätuloaikojen  ulkopuolella. 

Rajatun aineiston keskimääräiset vuosi-  ja talvisuoritteet  on  esitetty taulu-
kossa  6.  Tutkituista selvästi eniten ajoivat työn vuoksi tehdyllä matkalla 
olleet kuljettajat  ja  vähiten  ostos- / asiointimatkalla  tai  loma- /  vapaa-ajan-
matkalla olleet autoilijat. Naisten ilmoittamat vuosi-  ja talvisuoritteet  olivat 
keskimäärin noin  33 %  pienemmät kuin miesten. 

Taulukko  6.  Kulje ttajien keskimääräiset vuosi-  ja  talvisuoritteet (kesk/
-arvo  ja  keskihajonta,  km).  

matkan  VUOSISUORITE TALVISUORITE  N  =  
tarkoitus  ka  kh  ka  kh  koko  

am. am.  

työpaikan  ja kodin  31250 14560 14640 8180 494 572  
välinen matka 

työn vuoksi tehty matka  43220 18360 20300 10000 904 967  
oslos-/asiointimatka  24750 13450 11240 6990 917 984  

oma-/vapaa-ajanmatka  24680 12210 10840 6260 771 810  

Edellä esitettyjen  tubsten  perusteella tutkimukseen valittuja kuljettajia voi-
daan pitää keskimäärin  varsin  paljon ajavina tienkäyttäjinä.  

4.2.  Kelin  liukkaus  ja  ajonopeudet 

 4.2.1.  Yleistä  

Liukkausluokitus  

Tutkimuksessa keli jaettiin tehtyjen kitkamittausten perusteella neljään 
luokkaan; liukas, melko liukas, melko pitävä  ja  pitävä keli. Ryhmittely kitka- 
arvojen perusteella liukkaisiin  ja  melko liukkaisiin keleihin tehtiin kandella 
tavalla: liukkausluokituksessa  A  hukkaan  ja  melko hukkaan  kelin  rajana oli 
kitka-arvo  0.25  ja  vastaavasti luokituksen  B  osalta kitka-arvo  0.20 (taulukot 
7  ja  8). 
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Taulukko  7. Liukkausluokitus A.  

kitka-arvo  I 	 keli  

0.00  -  0.25  liukas  

0.26  -  0.35  melko liukas  

0.36  -  045  melko pitävä  

0.46  -  1 .00  pitävä 

Taulukko  8. Liukkausluokitus B.  

kitka-arvo keli  

0.00  -  0.20  liukas  

0.21  -  0.35  melko liukas  

0.36  -  0.45  melko pitävä  

0.46  -  1.00  pitävä  

Kuijettajien keliarviolden  ja  vallitsevan  kelin  vertailu  

Tienvarsihaastattelu ih  in  osallistuneita kuljettajia pyydettiin arvioimaan koe-
tieosuuksilla tien liukkaus neliluokkaisella luokituksella: liukas, melko Ilu

-kas,  melko pitävä  ja  pitävä keli. Luokkien lukumäärä  ja  luokkien nimeämi-
nen harkittiin tarkoin, jotta kuljettajien todelliset arviot kelistä saataisiin 
mandollisimman tarkasti selville.  Em. luokituksella  autoilijat joutuivat päät-
tämään oliko keli heidän mielestään paremminkin pitävä kuin liukas. Kuljet-
tajille ei annettu mandollisuutta valita vaihtoehtoa tyydyttävä/kohtalainen, 
koska siitä ei olisi ollut hyötyä tutkimusten tulosten  ja  niiden tulkinnan kan-
nalta.  

Tien liukkausolosuhteiden  arvioimisen lisäksi kuljettajien tuli haastattelujen 
yhteydessä arvioida myös tien  tai polanteisella  tien pinnalla ajourien kunto 
luokituksella:  sula,  jäinen, kuurainen  tai luminen/(sohjoinen). 

Tien  liukkauden  ja  liukkauden kokemisen välistä yhteyttä tarkasteltiin 
ristiintaulukoinnilla  (kuva  6).  Kuten kuvasta voidaan todeta, optimitilannetta 
edustavat vinoraidoitetut lokerikot, joissa autoilijoiden arviot tien liukkau-
desta pitävät yhtä todettujen liukkausolosuhteiden kanssa. Kuljettajien 
keliarvioiden  poi ketessa todetuista liukkausolosu hteista 2-3 liukkausluokan 

 verran, eroa pidettiin merkitsevänä (kuvassa kyseiset lokerikot merkitty 
mustalla pisteellä). 

Kuijettajien keliarvioiden  ja  vallitsevan  kelin  liukkauden välisiä yhteyksiä 
tutkittiin sekä liukkausluokituksella  A  että liukkausluokituksella  B.  Lisäksi 
tehtiin joitakin erillistarkasteluja erittäin liukkaiden kelien osalta (kitka  ^  

0.20).  Koska aineiston käsittelyssä liukkausluokituksella  A  ja liukkausluo-
kituksella  B  saadut tulokset eivät merkitsevästi eronneet toisistaan,  on 

 tulokset näiden osalta esitetty koskien  vain A liukkausluokitusta. 
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MIELIPIDE TIEN  LIUKKAUDESTA  

TODETTU 
KELI  

•Iii!I1k'- 

aD ______ 

rvJ  
Kuva  6. 	Kuijettajien kellarvioiden  ja  todettujen keliolosuh  teiden vertailu. 

Tarkasteltavat aineistot  

Vallitsevan  kelin  liukkauden  ja  liukkauden kokemisen välistä yhteyttä tar-
kasteltiin sekä  koko tutkimusaineistossa  että koekohteiden lukumäärän 
osalta rajoitetussa  osa-aineistossa.  

Koko  aineisto sisälsi  3 346  kuljettajan keliarviot. Mukana tarkastelussa 
olivat kaikki tutkimuksen valta-,  kanta- ja maantieosuudet  lukuunottamatta 
Uudenmaan koetieosuutta. Vastaavasti  osa-aineisto käsitti  2 362  kuljetta-
jan keliarviot, eli  71 %  koko  tutkimusaineiston keliarvioista (taulukko  9). 

 Osa-aineistoon ei otettu mukaan niitä koekohteita, joissa ajourat olivat 
tutkimuspäivinä lumisateen johdosta lumiset  tai tie  lähes  jo koko  levey-
deltään  jää- tai lumipolanteen  peittämä.  Osa-aineiston rajaus tehtiin seu-
raavin perustein 

- tutkimusaineistoon  ei ole otettu mukaan tiettyä 
-- tutkimuspäivää  koskevia tietoja, mikäli tien  pinnan  keli  on  koe- 

kohteessa tutkimuspäivän kuluessa muuttunut niin, että ha-
vaintoja yhdestä kitkaluokasta  on  kertynyt liian vähän  (alle  20) 

-- tutkimuspäivää  koskevia tietoja, mikäli tien  pinnan  keli koe- 
kohteessa ei teiden talvihoitotason kuntoluokituksen  (lute 7) 

 mukaan arvosteltuna ollut lumisuuden  ja  liukkauden osalta 
kuntoluokassa  4 

-- tutkimuspäivää  koskevia tietoja, mikäli peitteisellä tien pin-
nalla yksittäisen ajouran leveys oli  <0.5 m 

-- tutkimuspäivää  koskevia tietoja, mikäli ajourat eivät  koko  koe- 
tieosuuden pituudelta olleet yhtenäisessä kunnossa (täysin 
sulat  tai jäiset/kuuraiset) tai  mikäli ajourat olivat lumiset. 
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Taulukko  9.  Osa  -aineiston  koeko hteet ja tutkimuspäivät. 

tiepiiri  tie  pvm  havtojen  

Oulu  Kt86  3/12/92,9/2/93 T80 279  

Kainuu  Vt  5 8/12/92, 27/1/93 100 260 

K-P Kt 87 9/12/92 T 80 88  

Keski -Suomi  Vt  13 12/1/93,19/1/93 T80  
Vt  13, et. 16/2/93 T80 E 	329 

Vaasa  Kt66  14/1/93,21/1/93 T80 
Mt 725 4/2/93 T80 496 

Turku Mt 262 20/1/93 T 80 128  

Lappi  Kt 79  (Niv.)  8/2/93 T 80 194  

Kuopio  Vt  5 17/2/93, 5/3/93, T 80 

9/3/93 588 

2362 

Koko  tutkimusaineiston osalta tarkasteltiin yleisesti autoilijoiden arvioita 
tien liukkaudesta vaihtelevilla  ja päätiestölle  hyvin  tyypillisillä talvikeleiDä. 
Aineisto sisälsi kaikki tutkimuspäivinä vallinneet erilaiset kelityypit (täysin 
paljas  ja sula  tien  pinta -täysin lumi-/jääpeftteinen tien  pinta).  

Osa-aineistossa tarkastettiin sekä autoilijoiden arvioita tien liukkaudesta 
että ajourien kunnosta  (sula, jäinen/kuurainen, luminen/sohjoinen).  Lisäksi 
selvitettiin tien liukkausolosuhteet (keliolosuhteet) täysin oikein  ja  merkitse-
västi väärin arvioineiden kuljettajaryhmien eroavaisuuksia kuljettaja-, ajo-
neuvo-ja rengastekijöiden  suhteen. 

Tarkastelut  kelin  liukkauden  ja  liukkauden kokemisen välisistä yhteyksistä 
tehtiin koetieosuuksilta tarkoin rajatuissa kelioloissa, koska aikaisempien 
tutkimusten perusteella tiedettiin  /1/,  että autoilijan mielipiteeseen tien liuk-
kaudesta vaikuttavat tien  pinnan kitkan  ohella myös muut tekijät (ketiteki-
jöiden osalta esim.  jo  vähäinen irtolumen määrä tien pinnalla. Autoilijan 
kannalta kaikkein vaikeimmin tunnistettavia kelejä ovat ne, jolloin  tummat 
ajourat  näyttävät sutilta  ja pitäviltä,  mutta ovatkin todellisuudessa ohuen  ja 

 tiukkaan jääkalvon peittämät/1/.  

4.2.2.  Kelin  liukkauden tunnistaminen 

Todetut  ja  arvioidut  liukkausolosuhteet  

Vallitsevan  kelin  liukkauden  ja  liukkauden kokemisen välisiä yhteyksiä tar-
kasteltiin pääosin rajoitetussa  osa-aineistossa.  Koko  aineiston osalta tulok-
set  on  esitetty  vain  joidenkin tarkastelujen osalta. 

Kuvassa  7 on  esitetty kuljettajien keliarvioiden  ja todettujen liukkausolo - 
suhteiden perusjakaumat. Kuten kuvasta voidaan todeta, erosivat kuljetta- 
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jien  arviot tien liukkaudesta verrattuna todettuihin liukkausolosuhteisiin 
merkitsevästi toisistaan (khiin neljä -testi,  p  <0.001).  Autoilijoiden mielipi-
teet painottuivat selvästi liukkausluokkiin melko pitävä  ja  pitävä  ja  todetut 
iiukkausolosuhteet taas liukkausluokkiin liukas  tai  melko liukas. 

Tilastollisessa tarkastelussa kuijettajien liukkausarvioi  tia ja  tien todetulla 
kunnolla oli huono yhtenevyys  (kappa-arvo  K  = 0.09).  Miesten  ja  naisten 
kyvyssä tunnistaa vallitseva keli ei kokonaisuutena ollut merkitsevää eroa, 

 sillä tulos  oli lähes sama miehillä  (1ehet =  0.09)  ja  naisilla  (Knet =  0.11). 
Koko  tutkimusaineiston osalta lasketut tulokset olivat edellä esitetyn kaltai-
set. 

Kuva  7. 	Kuljettajien arviot  kelin liukkaudesta  verrattuna todettuihin liuk- 
kasolosuhteisjin  (osa-aineisto). 

Vallitsevan  kelin  arvioi täysin oikein  vain  noin  30  %,  eli vajaa kolmannes 
haastatelluista kuijettajista  (kuva  8).  Osuuden pienuutta kuvaa hyvin  se, 

 että todennäköisyys arvioida keli täysin oikein tutkimuskohteessa arvaa-
maIla, esim.  vain  kotoa käsin,  on  jo  25 %.  Yhden liukkausluokan verran 
väärin keliolosuhteet arvioi noin  43 %  ja  merkitsevästi väärin (kaksi  tai 

 kolme liukkausluokkaa) jopa  27%  tutkituista. Keliotosuhteet todettuun näh-
den merkitsevästi väärin arvioineiden osuus oli siis lähes yhtä suuri kuin 
niiden kuijettajien osuus, jotka arvioivat keliolosuhteet täysin oikein.  

Kelin  arvioiminen todettuun nähden pitävämmäksi oli myös selvästi ylei-
sempää kuin  kelin  arvioiminen todettua huonommaksi, kuten kuvasta  on 

 selvästi havaittavisssa. Todettuun nähden pitävämmäksi  kelin  arvioi yh-
teensä noin  63 %  ja todettuun  nähden liukkaammaksi yhteensä  vain  noin 

 7 % h aastate  Itu ista ku ljettaj ista. 
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Kuva  8. 	Kuljettajien liukkausarvioiden  ja  todettujen liukkausolosuhtei - 
den  välinen ero liukkausluokkina  (osa-aineisto). 

Kuljettajan ajokokemuksella  tai  tien tuntemuksella, eli  sillä,  kuinka usein 
kuljettaja ajoi koekohteena ollutta tieosaa talvella, ei todettu olevan mer-
kitsevää vaikutusta kuijettajan kykyyn arvioida tien todellisia liukkaus- 
olosuhteita. Paljon ajavat (yli  40 000 km  vuodessa) kuijettajat  tai koetie

-osuutta usein talvella ajavat (useita kertoja viikossa) kuijettajat eivät 
osanneet arvioida tien todellisia keli-  ja  liukkausolosuhteita  sen  paremmin 
kuin muutkaan tarkastelussa mukana olleet kuljettajaryhmät (taulukot  10  ja 

 11).  

Kaikkien tutkittujen kuljettajaryhmien osalta lasketut  kappa-arvot olivat pie-
net (^  0.17)  ja  yhtenevyys  kuljettajien keliarvioiden sekä todettujen liuk-
kausolosuhteiden välillä siten tilastollisesti tarkasteltuna huono.  Koko 

 aineiston osalta lasketut tulokset olivat hyvin samanlaiset kuin  osa-aineis-
tossa tehdyissä tarkasteluissa saadut tulokset. 

Taulukko  10.  Ajokokemuksen  yhteys tien ilukkausolosuhteiden tunnista-
miseen  (koko  aineiston osalta laskettu  tulos  suluissa). 

VIJOSISUORITE  (km)  _________  

<10000 10000- 25001-  >  40000 
25000 40000  

kaikki 	kappa  (ic)  0.08 (0.05) 0.10 (0.08) 0.11 (0.07) 0.15 (0.13) 

N  =  248 (353) 757 (1019) 663 (918) 650 (891)  

miehet 	kappa (K) 0.02 (0.01) 0.09 (0,08) 0.11 (0.07) 0.15 (0.13) 
N  =  140 (196) 604 (822) 596 (822) 611(833)  

naiset 	kappa (K) 0.16 (0.11) 0.14 (0.10) 0.16 (0.08) 0.17 (0.13) 
N  =  108 (157) 153 (196) 67(96) 39 (58)  
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Taulukko  11. Tien  tuntemuksen yhteys tien liukkausolosuhteiden tunnista-
miseen  (koko  aineiston osalta laskettu  tulos  suluissa). 

TIEN TUNTEMUS 

hyvä kohtalainen huono  

kappa (K) 

N= 
0.11 	(0.10) 

839 (1080) 
0.15 (0.13) 

749 (1007) 
0.09 (0.06) 

740 (1108)  

Autoilijoiden arviot tien  liukkaudesta  eri  keleillä  

Kuvissa  9 - 12 on  esitetty  osa-aineistoa koskevat  kuijettajien  arviot tien  liuk-
kaudesta pitävällä, melko pitävällä, melko liukkaalla  ja  liukkaalla keliilä 
sekä kuvassa  13  erillistarkastelun  tulos  erittäin liukkaalla kelillä (kitka  ^  

0.20).  Tilastollisessa tarkastelussa kuljettajien arviot tien liukkaudesta 
muuttuivat merkitsevästi (khiin neliö -testi,  p<0.001)  siirryttäessä liukkaus- 
luokasta toiseen (pitävä-liukas). 

Kuten kuvista voidaan todeta, autoilijoiden arviot tien liukkaudesta poikke-
sivat todetuista liukkausolosuhteista sitä enemmän mitä liukkaammat keli- 
olosuhteet tiellä olivat. Pitävällä kelillä valtaosa autoilijoista osasi arvioida 

 kelin  oikein, mutta  vain 14  %  liukkaalla kelillä (kitka  ^  0.25)  ajaneista kuljet-
tajista. Lisäksi liukkaalla kelillä ajaneiden kuljettajien mielipiteissä oli suuri 
hajonta. Huomionarvoista oli, että yli puolet  (56  %)  kuljettajista arvioi  kelin 

 joko melko pitäväksi  tai  pitäväksi.  Mielenkiintoinen  tulos  oli myös  se,  että 
 kelin liukkaaksi arvioineiden kuijettajien ja kelin pitäväksi arvioineiden 

kuijettajien  osuudet olivat yhtä suuret  (14.1  %).  

Kuva  9. 	Kuljettajien mielipide tien liukkaudesta, kun keli oli pitävä (kitka 
>  0.45).  
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Kuva  10.  Kuljettajien mielipide tien liukkaudesta, kun keli oli melko pitävä 
 (0.35  <  kitka  ^  0.45).  

Kuva  11.  Kuljettajien mielipide tien liukkaudesta, kun keli oli melko liukas 
 (0.25  <  kitka  ^  0.35).  

Liiken neturvallisuuden  kannalta voidaan pitää huolestuttavana sitä, että  
koetieosuuksilla erittäin liukkaalla kelillä (kitka  ^  0.20)  ajaneista kuljettajista 

 vain  noin  1 7 %  piti keliä liukkaana,  ja kelin liukkaaksi  tai  melko liukkaaksi 
arvioi kokonaisuutenakin  vain  hieman yli puolet  (52.5 %)  haastatelluista. 
Lähes puolet  (47.5 %) kuijettajista  piti keliä melko pitävänä  tai pitävänä; 

 melko pitäväksi  kelin arvioineiden  osuus oli  34 %  ja pitäväksi arvioineiden 
 osuus jopa  13 %  tutkituista kuijettajista.  
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Kuva  14.  Kuljettajien mielipide  ajourien  kunnosta  keith  muuttuessa erit-
täin  liukkaasta pitävään. 

Erfttäin  liukkaalla kelillä joka neljäs kuljettaja  (26  %)  ja liukkaaUa kelilläkin 
 noin joka  kolmas  kuljettaja  (31 %)  piti ajouria sulina, vaikka todellisuu-

dessa ajouria peitti liukas  ja  ohut jääkalvo. Liikenneturvallisuuden kannalta 
edellä esitettyjä tuloksia voidaan pitää hyvin huolestuttavina.  

Tien  liukkausolosuhteet  oikein  ja  merkitsevästi väärin  arvioineiden 
kuljettajaryhmien  vertailu 

Kuten edellä  osa-aineiston osalta tehdyissä tarkasteluissa todettiin, koetie-
osuuksilla vallinneen  kelin  arvioi syystä  tai  toisesta merkitsevästi väärin 
joka neljäs  (27 %) tarkasteluissa  mukana olleista kuljettajista. Kyseisten 
kuijettajien arviot tien liukkausolosuhteista poikkesivat todetuista liu kkaus-
olosuhteista siis  2-3 liukkausluokan  verran. 

Vallinneen  kelin  liukkauden täysin oikein arvioineita kuljettajia  ja kelin  mer-
kitsevästi väärin arvioineita kuljettajia verrattiin keskenään kuljettaja-, ajo-
neuvo-  ja  ajoneuvon rengastekijöiden suhteen (taulukot  12  ja  13).  Analyy-
sit tehtiin khiin neliö -testillä  ja  t-testillä.  Taulukossa  12 on  esitetty tulokset 
vertailusta, jossa tarkasteltavina tekijöinä olivat ku Ijettajien sukupuoli, ikä 
sekä vuosi-  ja talvisuorite.  

Kuten taulukosta voidaan todeta, koetieosuuksilla  kelin  merkitsevästi vää-
rin arvioineet kuijettajat olivat keskimäärin neljä vuotta vanhempia kuin 

 kelin  oikein arvioineet kuljettajat. Lisäksi tien liukkauden väärin arvioinei
-den  kuljettajien ryhmässä oli suhteellisesti enemmän miehiä kuin  kelin  täy-

sin oikein arvioineiden ryhmässä. Erot kuljettajaryhmien välillä olivat  em. 
 tekijöiden osalta merkitseviä  (p <0.010). Huomionarvoisena  tuloksena voi-

daan tarkastelun perusteella pitää sitä, että tien tuntemuksella ei todettu 
olevan vaikutusta kuljettajan kykyyn arvioida tien liukkausolosuhteita. 
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Taulukko  12. Tien liukkausolosuhteet  oikein  ja  merkitsevä sti väärin arvioi- 
neiden kuljettajaryhmien vertailu  (osa-aineisto). 

liukkausolosuhteet liukkausolosuhteet  
oikein arviolneet merkitsev.  väärin tilaston.  

kuijettajat  arvioineet  kuljett. merkits.  
(N=709) (N=615)  

SUKUPUOLI 	mies  80.9 87.0  **  
nainen  19.1 13.0  

KULJETTAJAN IKÄ,  ka  40.8 44.9 
(v) 	 haj  12.1 13.6  
TALVISUORITE, 	ka  15092 14156 
(km) 	 haj  9257 9476  
VUOSISUORITE, 	ka  32311 30564 
(km) 	 haj  17566 18202  
TIEN TUNTEMUS, 	hyvä  36.9 34.5  
(%) 	 kohtalainen  34.2 33.7  

huono  28.9 31.9  

Taulukossa  13  edellä mainittuja kuljettajaryhmiä  on  vertailtu keskenään 
kuljettajien omien  rengas- ja nastakuntoarvioiden ja todettujen rengas- ja 
nastakuntojen  sekä eri rengastyyppien (nastarengas/nastaton talvirengas) 
käyttöosuuksien suhteen. Lisäksi taulukossa  on  esitetty tulokset siitä, 
kuinka paljon tutkittavien ryhmien kuijettajien arviot renkaidensa-  ja nasto-
jensa  kunnosta poikkesivat todetuista (muuttujina erorengas  ja eronasta) 
ja  kuinka hyvin kuljettajat kokonaisuudessaan tiesivät talvirenkaidensa 
kun  non  (tilastollinen  kappa-arvo).  

Tien  liukkausolosuhteet  väärin arvioineiden kuijettajien ryhmässä oli suh-
teellisesti enemmän nastarenkaita käyttäviä henkilöauton kuljettajia kuin 

 kelin  täysin oikein arvioineiden ryhmässä. Ero oli myös tilastollisesti mer-
kitsevä  (p  =  0.003).  Kuljettajaryhmät  erosivat tilastollisesti merkitsevästi 
toisistaan myös sekä kuljettajien arvioimien että todettujen  rengas- ja 
nastakuntojen  suhteen  (p  <0.001).  Kelin  liukkauden väärin arvioineiden 
kuljettajien ryhmässä renkaat  ja nastat  olivat kokonaisuutena hieman 
paremmassa kunnossa kuin  kelin  oikein arvioineiden kuljettajien ryh-
mässä. Edellä todetun lisäksi tien keliolosuhteet merkitsevästi väärin arvi-
oineet kuljettajat olivat myös hieman paremmin tietoisia talvirenkaidensa 
todellisesta kunnosta kuin  kelin  oikein arvioineet kuljettajat, kuten muut-
tujien erorengas  ja eronasta  kappa-arvoista sekä talvirenkaidensa kunnon 
oikein  ja  merkitsevästi väärin arvioineiden kuljettajien %-jakaumista  on 

 pääteltävissä. 
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Taulukko  13. Tien ilukkausolosuhteet  oikein  ja  merkitse västi väärin arvioi-
neiden kuljettajaryhmien vertailu. 

liukkausolosuhteet hukkausolosuhteet tilastoll.  
oikein arvioineet merkitsev.  väärin merkits. 

kuijettajat  arvioineet kuljett. 

RENGASTYYPPI, riastarenqas  94.2 97.7 
ha, 	 nton talvireng.  5.8 2.3  ** 

(%)  (N=609) (N=528)  ________ 

RENGASTYYPPI, nastarengas  84.0 89.6 
pa, 	 ntontalvireng.  16.0 10.4  
(%)  (N=81) (N=78)  ______ 

RENGASKUNTO-,  uusi  29.4 38.7  
ARVIO, 	hyvä  48.9 40.8  ** 
(%) 	huono  18.1 17.8  

raakki  3.5 2.8  
_____________________________  (N=656) (N=574)  ________ 

RENGASKUNTO,  uusi  19.8 29.6  
TODETTU,  (%) 	hyvä  53.1 48.7  

huono  22.2 19.4  
raakki  4.8 2.3  

_____________________________  (N=706) (N=614)  ________ 

ERORENGAS, 	-2...-3  Ikaa )  1.4 2.6  
(todettu-arvio), 	0  luokkaa  91 .2 92.7  
(%) 	 2...3  Ikaa **)  7.4 4.7 

kappa-arvo  (ic)  0.23 0.32  
___________________________  (N=365) (N=342)  _______ 

NASTAKUNTO- 	uusi  28.1 37.3  
ARVIO,  (%) 	hyvä  45.5 36.1  

huono  21.5 22.1  
raakki  4.9 4.5  

_____________________________  (N=629) (N=560)  ________ 

NASTAKUNTO, 	uusi  14.1 22.5  
TODETTU,  (%) 	hyvä  54.7 52.7  

huono  17.3 12.0  
raakki  13.9 12.8  

_____________________________  (N=660) (N=592)  ________ 

ERONASTA, 	-2...-3  Ikaa *)  2.1 2.0  
(todettu-arvio), 	0  luokkaa  83.1 89.5  * 
(%) 	 2...3  Ikaa **)  14.8 8.4 

kappa-arvo  (K) 0.19 0.25 
(N=337) (N=296)  

) negathvinen kuntoluokkaero:  arvio huonompi kuin todettu  rengaskunto 
**)  positiivinen  kuntoluokkaero:  arvio parempi kuin todettu  rengaskunto 
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Tekijät, jotka vaikuttavat todennäköisyyteen arvioida tien liukkaus- 
olosuhteet merkitsevästi väärin  

Logistisessa regressioanalyysissä (logistisessa  mallissa) etsitään selittäjiä, 
jotka vaikuttavat tarkasteltavan tapahtuman todennäkäisyyteen  /5/  (mene-
telmän perusteet  on  esitetty lyhyesti liitteessä  8).  Tässä tutkimuksessa 
logistisella mallilla etsittiin selittäjiä tutkimusaineiston ajoneuvo-, kuljettaja-, 

 rengas- ja  kelitekijöistä  kysymykseen, miksi  osa  haastatelluista kuljettajista 
arvioi tutkimuksessa tien liukkausolosuhteet todettua merkitsevästi pitä-
vämmäksi (ryhmä  1).  Tähän ryhmään luettiin mukaan myös ne kuljettajat, 
jotka eivät osanneet arvioida  kelin  pitävyyttä lainkaan. Vertailuryhmänä 
analyysissä olivat vallinneet keliolosuhteet täysin oikein arvioineet kuljet-
tajat (ryhmä  0). Logistisessa  mallissa selittävinä muuttujina käytetyt tekijät 

 on  esitetty liitteessä  8.  

Tarkastelu rajoitettiin koskemaan tutkimusaineiston kaikkia liukkaita  ja 
 melko liukkaita kelejä (kitka <  0.36),  eli kelejä, joilla tien liukkausolosuhtei

-den  arvioiminen oikein  on  myös liikenneturvallisuuden kannalta tärkeää. 
Tutkimusaineiston rajauksen jälkeen ryhmään  0  (kelin  oikein arvioineet) 
kuului  534  ja  ryhmään  1  (kelin  merkitsevästi väärin arvioineet)  742  kuljetta-
jaa. 

Logistisessa regressioanalyysissä parhaimmiksi  ja  tilastollisesti merkitse-
viksi selittäjiksi osoittautuivat 

-  kuljettajan ikä 

-  sukupuoli 

-  renkaiden kunto  ja  
-  tien peitteisyys (polanneprosentti) 

Mallilla kyettiin selittämään  90.0 %  kaikista niistä tapauksista, jolloin kuljet-
taja melko liukkailla  tai  liukkailla keleillä arvioi tien keliolosuhteet merkitse-
västi todettua pitävämmäksi. 

Logistisen regressiomallin  mukaan naisilla  ja  kuljettajilla,  jotka ajoivat lop-
puun kuluneilla renkailla, riski (todennäköisyys) arvioida keli merkitsevästi 
todettua pitävämmäksi oli muita tienkäyttäjiä pienempi. Naisten riski oli 
noin puolta pienempi kuin miesten  (1 - Exp(B) = 0.4507 45 %)  ja sakko

-renkailla ajaneilla  vastaavasti noin  60 %  pienempi kuin muiden, parempi-
kuntoisilla talvirenkailla ajaneiden tienkäyttäjien (taulukko  14). 
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Taulukko  14.  Tekijät, joilla oli tilastollisesti merkitsevä vaikutus todennä-
köisyyteen arvioida keiolosuhteet merkitsevä sti todettua 
pitä vämmäksi  (B_-estimoitu regressiokerroin,  S. E.  =regres-
siokertoimen keskivirhe, Exp(B)=riskiluku).  

selittäjä  B S.E. Exp(B)  p-arvo  / tilast. 
merkitsevyys 

sukup.  (nainen)  -0.5992 0.1557 0.5493 0.0001 

rkunto  (uusi)  0.3342 0.1339 1.3968 0.01 26 * 

rkurrto (raakki)  -0.9649 0.3065 0.3810 0.0016 ** 

ikä(>55v)  0.6258 0.1541 1.8698 0.0000 

polanteisuus  0.0000 

-peite  (0-25%) 0.9027 0.1733 2.4662 0.0000  

-pelle  (25-50%) 0.3856 0.0996 1.4705 0.000 1 

-peite(50-75%) 0.2828 0.1597 1.3269 0.0766 o  

-pelle  (75%-) *) -0.4066 0.1362 0.6659 0.0028 ** 

) enllistarkastelun  tulos  

Uusilla  tai uudenveroisilla renkailla ajaneilla  ja  55  vuotta täyttäneillä kuijet-
tajilla todennäköisyys arvioida keli merkitsevästi pitävämmäksi oli puoles-
taan muita autoilijoita suurempi. Uusilla talvirenkailla ajaneiden riski oli 
noin  1 .4 - kertainen  muihin verrattuna  ja  55  vuotta täyttäneillä kuljettajilla 
taas lähes kaksinkertainen iältään nuoremplin kuljettajiin verrattuna.  

Tien polanteisuuden  kokonaisvaikutus laskettuun riskiin oli tilastollisesti 
erittäin merkitsevä  (p=0.0000),  vaikkakin merkitsevyyden aste eri polanne-
luokissa vaihteli. Liukkaalla, mutta vähäpolanteisella  tai  täysin peitteettö-
mällä tiellä (polanneluokka  0 - 25 %) ajaneilla kuljettajilla  todennäköisyys 
arvioida keli merkitsevästi väärin oli lähes  2.5 - kertainen peitteisimmillä 
keleillä ajaneisiin kuljettajiin  verrattuna. Tämä osaltaan vahvistaa aikai-
sempia tuloksia siitä, että tien liukkaustason tunnistaminen  ja  tiedostami-
nen  on  sitä vaikeampaa, mitä "kesäisempiä' kelejä olot tiellä muistuttavat. 

Polanteisuuden  lisääntyessä tiellä riski arvioida keli merkitsevästi väärin 
pieneni. Polanneluokkiin  25 -50 %  ja  50 - 75 %  kuuluvilla keleillä ajaneilla 
autoilijoilla riski arvioida keli merkitsevästi pitävämmäksi oli  30 -50 %  suu-
rempi kuin muilla tienkäyttäjiltä.  Sen  sijaan hyvin peitteisillä keleillä  (polan

-neluokka  75 % -) ajaneilla kuljettajilla  riski oli noin kolmasosan pienempi 
kuin muilla, vähäpolanteisimmilla keleillä ajaneilla tienkäyttäjillä.  

4.2.3.  Kuljettajien  keliarvioiden  vaikutus  ajonopeuksiln 

Tarkastel umenetelmät 

Keliarvioiden  vaikutusta ajonopeuksiin selvitettiin tutkimuspäivittäisessä, 
koekohtaisessa  ja  nopeusrajoitusalueittaisessa  tarkastelussa. Tutkittavaan 
aineistoon ei otettu mukaan "poikkeuksellisia'  ja  tuloksia mandollisesti 
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vääristäviä nopeushavaintoja.  Tämän takia tehdyistä tarkasteluista pois-
tettiin niiden ajoneuvojen nopeudet, jotka erosivat tutkimuspäivän keskino-
peudesta enemmän kuin kolmen hajonnan (3SD) mitan verran. Normaali-
jakautuneesssa aineistossa tämä merkitsisi, että tarkastelun ulkopuolelle 
jäisi  0.7 %  tutkimusaineiston kaikista havainnoista. Tässä kohdin tarkaste-
luista poistettujen nopeushavaintojen määrä vaihteli tutkimuspäivittäin 
välillä  0 - 1.7 % (0 - 3  havaintoa). Tyypillinen poistettu nopeushavainto 
koski juuri päätielle kääntynyttä ajoneuvoa. 

Tutkimuspäivittäinen  tarkastelu 

Kuijettajien  arviot tien liukkaudesta  ja  niiden vaikutukset ajonopeuksiin sel-
vitettiin koekohteittain laskemalla keskinopeudet neljässä mielipideluo

-kassa  (liukas - pitävä)  ja vertai lemalla  tilastollisesti keskinopeuksia toisiinsa 
(taulukko  15).  Tämän lisäksi vertailu keskinopeuksissa tehtiin mielipide- 
luokkien liukas  ja  melko liukas sekä melko pitävä  ja  pitävä osalta yhdistet-
tyjen ryhmien välillä (taulukko  16). 

Tilastoll iset tarkastelut  tehtiin varianssianalyysillä  ja  t-testillä. Varianssiana-
lyysillä  selvitettiin, oliko eri mielipideluokkien keskinopeuksien välillä tilas-
tollisesti merkitseviä eroja,  ja  mikäli keskinopeuksien välillä todethin tilas-
tollisesti merkitseviä eroja,  t-testillä selvitettin  eron merkitsevyys eri mieli-
pideluokkien välillä. 

Tulosten mukaan autoilijat, jotka pitivät keliä liukkaana (taulukko  15) tai 
liukkaana  I  melko liukkaana (taulukko  16)  eivät eri keleillä eivätka eri  no-
peusrajoitusalueilla  ajaneet  sen  varovaisemmin kuin muutkaan kuljettajat. 
Erot keskinopeuksissa eri mielipideluokkien välillä eivät tilastollisesti olleet 
merkitseviä  (p <0.100)  lukuunottamatta muutamaa tutkimuspäivää, joiden 
osalta havaittu tilastollinen merkitsevyys selittyy  p-arvon tilastollisilla omi-
naisuuksilla. Saatua tulosta voidaan pitää yllättävänä,  sillä  etukäteen 
nimenomaan kuljettajien keliarvioilla odotettiin olevan vaikutusta ajono-
peuksiin. 
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Taulukko  15.  Kuljettajan keliarvioiden vaikutus ajonopeuksiin (luokkien 
 ha vain  tomäärät  suluissa). 

KESKINOPEUS  (km/h)  

KULJETAJAN KELIARVIO tilastoll. 
_________ _________ _________ _________ merkitsev.  kitka- 

pvm p-arvo  
luokka 

liukas  11c0  
liukas  

melko  
pitava  F 	pitävä 

I 
03.12.92 86.0 	(2) 96.0 	(1) 87.2 	(15) 86.6 	(51) 0.859 0.36-0.45 

08.12.92 88.7 	(6) 90.7 	(19) 88.7 	(45) 89.1 	(30) 0.926 -0.25 

09.12.92 82.0 	(2)  -  81.5 	(4) 88.1 	(80) 0.304 0.45- 

07.01.93 88.0 	(7) 86.5 	(20) 87.3 	(40) 92.5 	(21) 0.322 0.26-0.35 

07.01.93 99.5 	(4) 91.1 	(20) 93.5 	(25) 90.7 	(11) 0.419 0.36-0.45 

12.01.93 80.4 	(14) 81.0 	(27) 78.5 	(38) 78.8 	(5) 0.814 -0.25 

13.01.93 79.8 	(25) 81.4 	(48) 84.5 	(25) 80.2 	(11) 0.480 -0.25 

14.01.93 83.9 	(16) 84.3 	(40) 86.4 	(67) 84.7 	(15) 0.794 0.26-0.35 

19.01.93 85.1 	(15) 80.5 	(33) 82.8 	(48) 82.2 	(30) 0.246 0.26-0.35 

20.01.93 80.4 	(26) 81.4 	(42) 83.6 	(40) 79.1 	(17) 0.229 -0.25 

21.01.93 84.8 	(9) 82.0 	(46) 83.8 	(67) 79.7 	(9) 0.600 0.26-0.35 

22.01.93 81.0 	(21) 81.2 	(63) 83.2 	(48) 79.8 	(11) 0.463 0.26-0.35 

27.01.93 88.0 	(12) 92.1 	(37) 91.0 	(57) 88.7 	(54) 0.178  -  0.26-0.35 

03.02.93 73.3 	(14) 73.6 	(35) 78.0 	(30) 85.7 	(6) 0.080 o 0.36-0.45 

04.02.93 86.4 	(5) 85.3 	(23) 84.4 	(53) 83.0 	(22) 0.893 0.36-0.45 

08.02.93 76.0 	(7) 83.5 	(40) 80.8 	(99) 82.0 	(47) 0.185 0.26-0.35 

09.02.93 87.2 	(12) 89.4 	(29) 83.3 	(26) 87.2 	(13) 0.168 -0.25 

09.02.93 84.5 	(2) 85.4 	(44) 85.9 	(46) 80.6 	(16) 0.289 0.26-0.35 

16.02.93 80.9 	(9) 82.4 	(19) 83.9 	(37) 83.0 	(24) 0.774 0.45- 

17.02.93 87.0 	(3) 82.5 	(4) 83.7 	(32) 85.4 (159) 0.546 0.45- 

04.03.93 82.8 	(25) 84.2 	(33) 85.7 	(64) 81.3 	(33) 0.153 0.26-0.35 

05.03.93 79.8 	(18) 81.1 	(43) 81.3 	(50) 85.7 (18) 0.042  *  -0.25 

09.03.93 88.0 	(1) 77.0 	(1) 86.8 	(26) 84.5 (108) 0.142  =  0.36-0.45  
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Taulukko  16.  Kuljettajan  keliarvioiden  vaikutus  ajonopeuksiin  (luokkien 
 havaintomäärät  suluissa). 

KESKINOPEUS  (km/h)  

KULJETT. KELIARVIO tilastoll. 
___________ ___________ merkits.  kitka- 

liukas  tai  pitava  tai  pvm 
luo kka  

melko liukas melko pitävä  p-arvo  = ________  

03.12.92 89.3 	(03) 86.7 	(66) 0.685 0.36-0.45 
08.12.92 90.2 	(25) 88.9 	(75) 0.594 -0.25 
09.12.92 82.0 	(02) 87.8 	(84) 0.413 0.45- 
07.01.93 86.9 	(27) 89.1 	(61) 0.414  -  0.26-0.35 
07.01 .93 92.5 	(24) 92.7 	(36) 0.951 0.36-0.45 
12.01.93 80.8 	(73) 78.5 	(43) 0.337 -0.25 
13.01.93 80.8 	(73) 83.2 	(36) 0.305 -0.25 
14.01 .93 84.6 	(56) 86.1 	(82) 0.421 0.26-0.35 
19.01.93 81.9 	(48) 82.6 	(78) 0.656 0.26-0.35 
20.01 .93 81.0 	(68) 82.2 	(57) 0.409 -0.25 
21 .01 .93 82.4 	(55) 83.3 	(76) 0.641 0.26-0.35 
22.01.93 81.1 	(84) 82.6 	(59) 0.304 0.26-0.35 
27.01.93 91.1 	(49) 89.9 	(111) 0.410  -  0.26-0.35 
03.02.93 73.5 	(49) 79.3 	(36) 0.030  *  0.36-0.45 
04.02.93 85.5 	(28) 84.0 	(75) 0.554 0.36-0.45 
08.02.93 82.3 	(47) 81.2 	(146) 0.467 0.26-0.35 
09.02.93 88.7 	(41) 84.6 	(39) 0.066 o -0.25 
09.02.93 85.4 	(46) 84.5 	(62) 0.654 0.26-0.35 
16.02.93 81.9 	(28) 83.5 	(61) 0.395 0.45- 
17.02.93 84.4 	(07) 85.1 	(191) 0.810  -  0.45- 
04.03.93 83.6 	(58) 84.2 	(97) 0.695 0.26-0.35 
05.03.93 80.7 	(61) 82.4 	(68) 0.147 -0.25 
09.03.93 82.5 	(02) 85.0 	(134) 0.545 0.36-0.45  

Koekohtainen  tarkastelu 

Kuijettajien keliarvioiden  vaikutusta ajonopeuksiin tarkasteltiin erikseen 
myös niissä koekohteissa, joissa tienvarsitutkimuksia tehtiin  2-3  eri kertaa 
talvikauden  1992-93  aikana. Tutkimusaineistot yhdistettiin taulukossa  17 

 esitetyissä koekohteissa. Yhdistetty tutkimusaineisto eri koekohteista ana-
lysoitiin  2 - suuntaisella varianssianalyysillä (hierarkkinen  metodi). Analyy-
sin tarkoituksena oli selvittää kuijettajan keliarvioiden, vallinneen  kelin  (eri 
liukkausolosuhteiden) sekä erityisesti myös kyseisten tekijöiden yhdysvai-
kutusten merkitys kuijettajien käyttämiin ajonopeuksiin. 
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Taulukko  17. Koekohteet 2-ulotteisessa varianssianalyysissä.  

tutkimus-  
kohde  

tie  nop.  
raj.  

keli havaintoja 
yht.  

Vihanti,  Oulu Kt 86 T 80  liukas-melko  257  
pitävä 

Saarijärvi,  VI 13 T 80  liukas-melko  297  
Keski -Suomi  liukas 

Hyrynsalmi,  Vt  5 100  liukas-melko  260  
Kainuu liukas 

Alavus,  Vaasa Kt 66 T 80  liukas-melko  356  
liukas 

Mikka,  Kuopio  Vt  5 T 80  liukas-pitävä  584  

Koekohtaisessa  tarkastelussa analyysit tehtiin tutkimuspäivittäisen tarkas-
telun tapaan neliluokkaisella liukkausluokituksella siten, että vallinneen 

 kelin liukkaaksi,  melko liukkaaksi, melko pitäväksi  tai pitäväksi arvioineita 
 kuljettajaryhmiä verrattiin eri keleillä mitattujen ajonopeuksien suhteen 

keskenään. Lisäksi analyysi tehtiin myös vallinneen  kelin liukkaaksi  tai 
 melko liukkaaksi arvioineiden  ja kelin  melko pitäväksi  tai pitäväksi  arvioi-

neiden ku Ijettajaryhmien välillä. Tulokset  2-suuntaisesta varianssianalyy-
sistä on  esitetty liitteessä  9. 

Koekohtaisesta  tarkastelusta saatujen tulosten perusteella kuijettajien 
arviot tien liukkaudesta eivät vaikuttaneet heidän käyttämiinsä ajonopeuk

-sun.  Tarkastelussa mukana olleista koekohteista Vaasan, Keski-Suomen, 
Kainuun  ja  Oulun koekohteissa ei ajonopeuksissa eri kelien välillä ollut 
tilastollisesti merkitseviä eroja (liitetaulukot  1 -4  ja  6-9:  tekijän liukkaus- 
luokitus tilastollinen merkitsevyys p>OiOO). Myöskään kuljettajien keliar-
viot eivät vaikuttaneet ajonopeuksiin (liukkausarvio:  p>0.100).  Näin tekijöi-
den yhdysvaikutuksetkaan eivät olleet tilastollisesti merkitseviä  (2-ulottei-
nen  vuorovaikutus:  p  >  0.100),  eli tien liukkausolosuhteissa tapahtuneet 
muutokset eivät vaikuttaneet  kelin pitoa  eri lailla arvioineiden kuijettajien 
ajonopeuksiin. 

Kuopion koekohteessa keskinopeuksissa eri kelien välillä oli tilastollisesti 
erittäin merkitseviä eroja  (p<0.001),  sillä  henkilö-ja  pakettiauton kuljettajat 
ajoivat liukkaalla kelillä (poikkeuksellisen liukas keli muihin koekohteisiin 
verrattuna) merkitsevästi hitaammin kuin muilla keleillä (ajonopeuksia tar-
kastelussa mukana olleissa koekohteissa tarkastettu eri keleillä tarkemmin 
luvussa  4.2.4.).  Sen  sijaan, kuten liitetaulukoista  5  ja  10  voidaan todeta, 
kuljettajien arviollia tien liukkaudesta ei  2-suuntaisessa varianssianalyy-
sissä  todettu olevan merkitsevää vaikutusta ajonopeuksiin  (p  ^  0.095). 

 Näin myöskään tarkasteltujen tekijöiden yhdysvaikutukset eivät olleet tilas-
tollisesti merkitseviä  (p  >0.100),  eli keliolosuhteissa tapahtuneet muutokset 
eivät merkitsevästi vaikuttaneet tien  pinnan keliä pitäväksi  saati liukkaaksi 
arvioineiden kuljettajien käyttämiin ajonopeuksiin. 
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Nopeusrajoitusalueittainen  tarkastelu 

Tutkimukseen osallistu neiden henkilö-  ja  pakettiauton kuijettajien  käyttä-
miä ajonopeuksia  ja  mielipiteitä turvallisesta ajonopeudesta eri keleillä tar-
kasteltiin kaikilla  80 km/h -talvinopeusrajoitusalueilla  ja  100 km/h  -nopeus-
rajoitusalueilla sijainneissa koekohteissa. Mukana laskelmissa  80 km/h  - 
talvinopeusrajoitusalueilla  oli  2448  kuljettajan  ja  100 km/h  -nopeusrajoitus- 
alueiden osalta  410  kuljettajan käyttämät ajonopeudet  ja  mielipiteet. Tar-
kastelussa ei ollut mukana niitä kuljettajia, jotka joko eivät osanneet 
arvioida keliä  tai  antaa arvioita turvallisesta ajonopeudesta lainkaan. Kes-
kinopeudet eri keleillä  ja  molemmilla nopeusrajoitusalueilla laskettiin tar-
kastelussa mukana olleiden tutkimuspäivien keskinopeuksien keskiarvona. 

Tehdyt tarkastelut osoittivat autolijoiden pitävän  80 km/h -talvinopeusrajoi
-tusal ueilla nopeusrajoitusta  vähintään "ohjenopeutena' kelistä huolimatta 

 (kuva  15).  Pitävällä kelillä tutkimukseen osallistuneiden henkilö-  ja  paketti- 
autojen keskinopeudeksi mitattiin  86.4 km/h,  liukkaalla kelillä (kitka  ^  0.25) 

 keskinopeus oli  82.4 km/h  ja  erittäin liukkaallakin (kitka  ^  0.20) 81.2 km/h. 
Keskinopeuksien  ero pitävän  ja  hukkaan kehin välillä oli siten  vain 4.0 km/h. 
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Kuva  15.  Kuljettajien mielipiteet turvallisesta  ajonopeudesta  eri liukkaus- 
olosuhteissa  (talvinopeusrajoitusalue  80 km/h).  

Kelin  vaikutusta ajonopeuksiin  on  tarkasteltu Oulun yliopiston toimesta 
myös liikenteen automaattisilta mittausasemilta kerättyjen nopeustietojen 
perusteella  /6/. LAM-aineistosta laskettuna ajonopeudet liukkailla keleillä 
(kitka ^  0.25)  alenivat pysyvän  80 km/h, 80 km/h  talvi-  ja  pysyvän  100 km/h 
-nopeusrajoitusalueilla 4  -  7 km/h pitävään talvikeliin  (kitka>  0.45)  verrat-
tuna. Tahvinopeusrajoitusalueihla keskinopeuden alenema oli  6.9 km/h,  eli 
nopeusero pitävän  ja  hukkaan  kelin  välillä oli  LAM-aineiston osalta jonkin 
verran suurempi kuin tässä tutkimuksessa todettu nopeusalenema  4.0 
km/h.  Tulosten tulkinnassa  on  kuitenkin huomioitava tutkimusaineistojen 
erilaisuus:  LAM-aineistossa  on  mukana niin valoisana kuin hämärän  ja 

 pimeän aikana liikkuneet raskaat  ja  kevyet ajoneuvot, kun taas tienvarsi- 
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tutkimuksen aineisto edustaa  vain valoisan  ajan henkilö-  ja pakettiajoneu-
voliikennettä. 

Kuva  16.  Autoilijoiden mielipiteet turvallisesta ajonopeudesta liukkaalla 
kelillä  (NBo ,,M  =  735, N1  kiM =  100).  

Kuvan  16  perusteella autoilijat pitivät liukkaalla kelillä talvinopeusrajoitusta 
myös turvallisena nopeutena. Kuijettajien mielipide turvallisesta ajonopeu-
desta liukkaalla kelillä oli keskimäärin  4.2 km/h  suurempi kuin tien voi-
massa ollut nopeusrajoitus. Kuitenkin liukkailla keleillä ajaneista kuljetta-
jista pääosa, noin  61 %,  piti turvallisena ajonopeutena talvinopeusrajoi-
tusta  80 km/h:ssa. Nopeusrajoitusta  suuremman ajonopeuden olisi mieltä-
nyt turvalliseksi noin  32 %  ja nopeusrajoitusta  pienemmän ajonopeuden 

 vain  noin  6 %  haastatelluista. 

Huomionarvoista  80 km/h -talvinopeusrajoitusaiueen  osalta tehdyssä 
tarkastelussa oli  se,  että erittäin liukkaalla kelillä (kitka  ^  0.20)  autoilijoiden 
mielipide turvallisesta ajonopeudeksi olisi keskimäärin edelleen ollut hie-
man talvinopeusrajoitusta suurempi  (kuva  15).  Lisäksi tutkimukseen osal-
listuneiden autoilijoiden mielipiteet turvallisesta ajonopeudesta olivat liuk-
kaillakin (erittäin liukas, liukas  ja  melko liukas) keleillä jonkin verran pie-
nemmät  (1.8-3.3 km/h)  kuin mitatut ajonopeudet. Laskelmissa ei ole otettu 
huomioon mittarivirhettä' niiden kuljettajien arvioimissa turvallisissa 
nopeuksissa, jotka arvioivat turvallisen nopeuden käyttämänsä ajoneuvon 
mittarinopeuden perusteella. 

Edellä esitettyjen tulosten mukaan  80 km/h -talvinopeusrajoitusalueilla 
 autoilijoiden ajonopeutta rajoittavana tekijä liukkailla keleillä oli ensisijai-

sesti tien nopeusrajoitus eikä tien liukkausolosuhteet. 

Vastaavasti  100 km/h riopeusrajoitusalueilla  tutkimukseen osallistuneiden 
henkilö-  ja pakettiautojen  kuljettajien käyttämät ajonopeudet olivat kaikilla 
keleillä suuremmat kuin  80 km/h -talvinopeusrajoitusaluellla.  Melko pitä-
välIä kelillä keskinopeudeksi mitattiin  92.2 km/h,  ja  erittäin liukkaallakin 
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(kitka  ^  0.20)  jopa  89.7 km/h.  Keli ei juurikaan näyttänyt vaikuttavan autoi-
lijoiden käyttämiin ajonopeuksiin, kuten kuvasta  17  voidaan todeta. Keski-
nopeuksien ero erittäin tiukkaan, tiukkaan  ja  melko tiukkaan kelien välillä 
oli hyvin pieni  (0.4  -  1 .5 km/h).  Tulos  oli hyvin samansuuntainen Oulun yli-
opiston  LAM  -  aineistoon pohjautuneen tutkimusraportin  /6/  tulosten kans-
sa, jossa nopeuseroksi  mm.  tiukkaan  ja  melko tiukkaan  kelin  välillä todet-
tiin  vain 1 .4 km/h. 
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Kuva  17.  Kuljettajien mielipiteet  turvalilsesta ajonopeudesta  eri liukkaus- 
olosuhteissa (nopeusrajoitus  100 km/h).  

Nopeusrajoitusalueella  100 km/h  autoilijoiden mielipide turvallisesta ajono-
peudesta oli liukkaallakin kelillä keskimäärin selvästi suurempi kuin  80 
km/h -talvinopeusrajoitusalueilla,  esimerkiksi erittäin liu kkaalla  kel illä  92.5 
km/h:ssa,  eli  vain 7.5 km/h  alle  vallitsevan nopeusrajoituksen.  55 %  haas-
tatelluista piti turvallisena ajonopeutena  80 km/h :ssa, 44 % 90 km/h:ssa tai 

 enemmän  ja  vain 1 %  haastatelluista piti turvallisena nopeutena  alle  80 
km/h  (kuvat l6ja  17).  

Merkittävä havainto oli, että erittäin liukkailla (kitka  ^  0.20)  ja  liukkailla (kit-
ka  ^  0.25) kefeillä  henkilö-  ja pakettiautojen  kuljettajien todettiin ajavan 
nopeammin kuin mitä  he  pitivät turvallisena kyseisellä kelillä. Todennä-
köisesti nopeusrajoitus  100 km/h,  hyvä  tie (geometrialtaan)  ja  suhteellisen 
vähäinen liikenne sekä osaltaan myös väärät keliarviot yhdessä vaikuttivat 
siihen, että kuijettajat ajoivat  100 km/h -nopeusrajoitusalueella  nopeammin 
kuin mitä  he  pitivät turvallisena ajonopeutena vallitsevissa liukkausolosuh-
teissa.  

4.2.4.  Ajonopeudet  eri kelei  ha  (nopeustarkastel  u  viidessä 
koekohteessa)  

Kelin  vaikutusta henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksiin  tarkastettiin niissä 
koekohteissa, joissa tienvarsitutkimuksia tehtiin useammin kuin kerran tut- 
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kimustalven  aikana. Tarkasteluissa mukana olleet koekohteet  ja  tutkimus- 
päivät  on  esitetty taulukossa  18. TarkastelluiHa koetieosuuksilla  oli voi-
massa talvinopeusrajoitus  80 km/h,  paitsi Kainuun tiepiirin tutkimuskoh-
teessa, jossa oli  100 km/h  -nopeusrajoitus. 

Ajonopeuksien  osalta mukana tarkastelussa olivat kaikki mittauspisteen 
ohittaneet henkilö-  ja  pakettiautot mukaan luettuna myös ajoneuvot, joita 
ei valittu tienvarsitutkimuksiin. Käytettävissä oli yhteensä noin  4 000  ajo-
neuvon nopeustiedot sekä tarkka  sää-  ja keliseuranta-aineisto kyseisiltä 
tutkimuspäiviltä. 

Taulukko  18.  Nopeustarkastelussa  mukana olevat koekohteet, tutkimus- 
päivät  ja  nopeusmittausten havaintomäärät.  

tutkimus-  
kohde  tie  pvm  

nop.  
raj.  KVL  mitt,  

suun. 
hav.  

Vihanti, Kt86  3/12/92 T80 1760 1 
Oulu 9/2/93 2 514  

Hyrynsalmi,  Vt  5 8/12/92 100 2050 1  
Kainuu  27/1/93 2 607  

Saarijärvi,  Vt  13 1211/93 T 80 2320 2  
Keski-Suomi 19/1/93 2 E 	526  

Alavus,  Kt 66 14/1/93 1 80 2300 2 
Vaasa 21/1/93 2 634 

Mikka,  Vt  5 17/2193 T 80 4560 1  
Kuopio  5/3/93 1 

9/3/93 1 1 709 

3990  

Taulukoissa  19  ja  20 on koekohteittain  esitetty henkilö-  ja pakettiautojen 
 keski nopeudet eri keleillä  ja nopeusrajoitusalueilla.  Kai  kissa  tarkastelussa 

mukana olleissa koekohteissa keli vaihteli tutkimuspäivinä liukkaasta 
melko liukkaaseen. Oulun koekohteessa henkilö-  ja pakettiautojen ajono-
peuksia  voitiin mitata myös melko pitävällä kelillä  ja  Kuopion koekohteessa 
edellisten lisäksi myös pitävällä kelillä. Tilastollinen tarkastelu eri keleillä 
mitattujen keskinopeuksien välillä tehtiin varsianssianalyysillä  ja  t-testillä. 
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Taulukko  19.  Henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeudet  eri keleillä  (80 
km/h  -talvinopeusrajoitusalue  illa).  

KESKINOPEJJS  (km/h)  

tutkimus- TODETTU KELI  tilastoll.  
kohde  merkits. 

Iiukas  melko melko 
liukas pitävä  p-arvo  =  

Saarijärvi,  80.4 80.3  - - O.9i1.4  
K-S  (N=247) (N=279)  

Vihanti,  85.4 84.0 87.4  -  0.003  **  

Oulu (N=163) (N=173) (N=178)  

Alavus,  85.6 82.8  - -  0.009  **  

Vaasa (N=114) (N=520)  

Mikka,  79.4 84.0 83.6 83.3 0.000  
Kuopio  (N=311) (N=390) (N=430) (N=578)  _____ =  

Taulukko  20.  Henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeudet  eri keleillä  (100 
km/h  -nopeusrajoitusalueella).  

KESKINOPEUS 	(km/h)  

tutkimus- TODETTU KELI  tilastoll.  
kohde  ________ merkits.  

liukas 	1  melko  [ 	melko pitävä 
liukas pitävä  p-arvo 

Hyrynsalmi,  88.1 90.0  - -  0.020  *  

Kainuu  (N=220) (N=387)  

Tilastoltiset tarkastelut  osoittivat, että kaikissa koekohteissa Keski-Suomen 
kohdetta lukuunottamatta eri kelien keskinopeuksien välillä oli tilastollisesti 
merkitseviä eroja  (p < 0.010). Koekohtaisen  tarkastelun tuloksena voidaan 
todeta seuraavaa: 

Saarijärven tutkimuskohde  
-  Saarijärvellä keskinopeuksien ero hukkaan  ja  melko hukkaan kehin 

välillä oli  vain 0.1 km/h;  tilastollisesti ero ei ollut merkitsevä  (vari
-anssianalyysi,  p>0.100) 

-  80 km/h -talvinopeusrajoitusta  pidettiin selvästi ohjenopeutena" 
myös liukkaalla kelihlä. 

Oulun tutkimuskohde  
- keskinopeudet  eri keleillä vaihtelivat välillä  84.0 - 87.4 km/h,  eli 

keskinopeus oli noin  4 - 7 km/h  suurempi kuin tiekohtainen no-
peusrajoitus 
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-  liukkaalla kelillä ajettiin lujempaa kuin melko liukkaalla kelillä (kes-
kinopeuksien ero hukkaan  ja  melko hukkaan  kelin  välillä  1.4 km/h); 

 ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä  (t-testi,  p>0.100) 

- keskinopeuksien  ero melko hukkaan  ja  melko pitävän  kelin  välillä 
oli  3.4 km/h; keskinopeuksien  ero oli tilastollisesti erittäin merkit-
sevä  (p  <0.001).  

Vaasan tutkimuskohde  

-  keskinopeus hiukkaalla kehillä oli 85.6 km/h,  eli  2.8 km/h  suurempi 
kuin melko liukkaalha kelillä;  en oli tilastollisesti merkitsevä  (p <  
0.010). 

Kuopion tutkimuskohde  

- liukkaahla kehillä  ajettiin  3.9 km/h - 4.6 km/h  hitaammin kuin muilla 
keleihlä; erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä  (p < 0.001) 

- keskinopeuksien  erot melko tiukkaan, melko pitävän  ja  pitävän 
kehien välillä olivat pienet eivätkä tilastollisesti merkitseviä  (p > 
0.100)  

Kainuun kohde  

-  100 km/h -nopeusrajoitusalueella  liukkaalla kelillä ajettiin  1 .9 km/h 
 hitaammin kuin melko hiukkaalla kelillä; ero ei ollut tilastollisesti 

merkitsevä (varsianssianalyysi,  p  >0.010)  

Edellä esitetyt tulokset viiden koekohteen nopeustarkasteluista vahvistavat 
 jo  aikaisemmin saatuja tuloksia. Ensinnäkin talvinopeusrajoitusaluell  la 
 pidetään  80 km/h -nopeusrajoitusta  vähintään "ohjenopeutena" kehistä 

huolimatta. Toiseksi mitatut ajonopeudet osoittivat, etteivät autoilijat tun-
nista  kelin liukkautta, sillä hiukkailla keleillä keskinopeudet  olivat osassa 
koekohteita jopa suuremmat kuin melko liukkailla  tai  melko pitävillä 
keleillä. Tässä tutkimuksessa ainoa koekohde, jossa ajonopeudet hiuk-
kaalla kelihlä alenivat  ja  vieläpä merkitsevästi verrattuna pitävämpiin kelei

-hin,  oli rajoitetun suolankäytän kokeilun piiriin kuulunut Kuopion koekohde. 
Keskinopeuksien "epälooginen" vaihtelu liukkaiden  ja  melko liukkaiden 
kehien välillä todettiin myös Oulun yliopiston  LAM-aineistoon pohjautu-
neessa tutkimuksessa  /6/. 

4.3. Talvirenkaiden  kunto  ja  ajonopeudet 

 4.3.1.  Kuljettajien arviot renkaidensa kunnosta 

Autoihijoiden  arviot omista talvirenkaistaan  ja  niiden kunnosta verrattuna 
todettuihin rengaskuntoihin  on  tässä raportissa esitetty  varsin  lyhyesti, 
koska tulokset  on  varsinaisesti raportoitu Tietaitoksen selvityksiä -sarjassa  
45/1993. 
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Tienvarsitutkimusten  yhteydessä pyydettiin henkilö-  ja  pakettiauton kuljet-
tajia arvioimaan ajoneuvossaan olevien talvirenkaiden kuntoa. Ajoneuvo-
jen kuljettajat arvioivat neliluokkaisella arvosteluasteikolla renkaiden  ja 
nastojen  kunnon erikseen (taulukko  5, s. 17).  Samaa arvosteluasteikkoa 
käyttäen luokiteltiin Oulun yliopiston toimesta todelliset  rengas- ja nasta-
kunnot,  joten kuljettajien kuntoarvioita  ja  todettuja  rengas-  sekä nastakun-
toja oli mandollista verrata toisiinsa. Renkaiden  ja nastojen kuntovertailut 

 tehtiin ajoneuvojen etu renkaista. 

Renkaiden kuntovertailussa olivat mukana kaikki nastattomia  tai nastoi-
tettuja talvirenkaita  käyttäneet autoilijat.  Sen  sijaan nastojen kuntovertai

-lussa  olivat mukana  vain nastarenkaalliset ajoneuvot kuljettajineen  (noin 
 95  prosenttia kaikista tutkituista). 

Autoilijoiden tietämys renkaidensa kunnosta oli kokonaisuutena kohtalai-
nen. Tilastollisesti tarkasteltuna kuntoarvioiden  ja  mittaustulosten yhtene-
vyys oli  vain  välttävä  (kappa-arvo  K  = 0.28). 

Talvirenkaidensa  kunnon arvioi mittaustuloksiin nähden oikein hieman yli 
puolet, eli noin  54 %  vastanneista. Annetuista kuntoarvioista noin  41 % 

 erosi mittaustuloksista yhden kuntoluokan verran  ja  noin  5 %  (eli joka  20. 
kuijettajan  arvio) merkitsevästi, eli  2 - 3 kuntoluokkaa mittaustuloksista. 

 Lisäksi, kuten kuvasta  18  voidaan todeta, talvirenkaiden kunnon arvioimi-
nen paremmaksi (positiiviset kuntoluokkaerot) kuin mitä mittaustulokset 
osoittivat oli selvästi yleisempää kuin rengaskunnon arvioiminen mittaus- 
tuloksiin nähden huonommaksi (negatiiviset kuntoluokkaerot). Edelleen 
rengaskunnon arvioinnin todettiin olevan sitä vaikeampaa mitä kuluneem

-mat  renkaat ajoneuvossa oli. Esimerkiksi sakkorenkailla ajaneista kuijetta-
jista lähes puolet piti omia renkaitaan vielä hyvinä  tai  jopa uuden veroisina.  
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Kuva  18.  Rengaskuntoarvioiden  ja  todettujen rengaskuntojen  ero kunto-
luokkina. 
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Tienkäyttäjien arviot renkaidensa  ja nastojensa  kunnosta olivat hyvin 
samanlaiset  (kuva  19),  sillä  yli  90% nastarenkaita käyttäneistä  autoilijoista 
arvioi ajoneuvonsa renkaat  ja nastat samankuntoisiksi.  Kuitenkin mittaus- 
tulokset osoittivat, että nastat olivat yli neljäsosassa tutkituista talviren-
kaista huonommassa kunnossa kuin itse  rengas.  Tilastollisessa tarkaste-
lussa todettiin siis odotetusti, että autoilijoiden tietämys nastojensa kun-
nosta oli vielä huonompi kuin heidän tietämyksensä renkaidensa kunnosta  
(K  = 0.22). 
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MITATTU  NASTAKUNTO-NASTAKUNTOARVIO  

Kuva  19.  Nastakuntoarvioiden  ja  todettujen nastakuntojen  ero kunto-
luokkina. 

Edellä esitettyihin tuloksiin  on  voinut jossakin määrin vaikuttaa  se,  että  osa 
 kuljettajista  on  "poliisin pelossa" ilmoittanut renkaidensa kunnon omaa 

todellista tietämystään paremmaksi, vaikka kuljettajille haastattelun yhtey-
dessä painotettiin, että poliisi  on vain  ohjaamassa liikennettä  ja  ettei polii-
silla tämän tutkimuksen yhteydessä ole "oikeutta" sakottaa. Lisäksi myös 
sosiaalisen hyväksyttävyyden tavoittelu (kuijettajien taipumus kaunistella 
todellisuutta) lienee tutkimuksen luonteen takia jossakin määrin vaikuttanut 
kuljettajien kuntoarvioihin. Edellä todetusta huolimatta kuitenkin pääosa 
selvistä virhearvioista johtunee kuljettajien välinpitämättömyydestä ajoneu-
vonsa  ren kaiden  kuntoa kohtaan.  

4.3.2.  Renkaiden kunnon vaikutus  ajonopeuksiln  

Tarkastelu menetelmät  

Rengaskunnon  vaikutus vapailla nopeuksilla liikkuneiden henkilö-  ja paket-
tiautojen nopeuksiin  selvitettiin tutkimuspäivittäisessä  ja koekohtaisessa 

 tarkastelussa. Tarkasteluista poistettiin koekohteittain niiden ajoneuvojen 
nopeudet, jotka poikkesivat tutkimuspäivän keskinopeudesta enemmän 
kuin kolmen hajonnan (3SD) mitan verran. 
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Tutkimuspäivittäinen  tarkastelu 

Kuljettajien arviot talvirenkaidensa kunnosta  ja  niiden vaikutukset ajono-
peuksiin selvitettiin koekohteittain laskemalla keskinopeudet neljässä 
kuntoluokassa (uusi, hyvä, huono, raakki)  ja vertailemalla keskinopeuksia 

 tilastollisesti toisiinsa (varianssianalyysi  ja  t-testi). Tämän lisäksi vertailtiin 
keskinopeuksia kuntoluokkien raakki  ja  huono sekä hyvä  ja  uusi osalta 
yhdistettyjen luokkien valillä. Tarkastelut tehtiin sekä  rengas-  että nasta-
kuntoarvioiden osalta erikseen. 

Talvirenkaiden  kunnon vaikutukset ajonopeuksiin selvitettin sekä kuljetta-
jien arvioimien että mittauksissa todettujen rengaskuntojen suhteen. 
Todettujen  rengas- ja nastakuntojen  vaikutukset ajonopeu ksiin selvitettiln 
edellä esitetyllä tavalla, eli keskinopeuksia verrattiin tilastollisesti toisiinsa 
sekä kaikkien neljän että kanden yhdistetyn kuntoluokan välillä. 

Tulokset todettujen rengaskuntojen  ja ku Ijettajien arvioimien rengaskunto-
jen  vaikutuksista ajonopeuksiin  on  esitetty taulukoissa  21 -22  (neliluokkai-
nen  tarkastelu)  ja  liitteessä  10  (kaksiluokkainen  tarkastelu). Tulokset todet-
tujen  ja ku Ijettajien  arvioi  mien  nastakuntojen  vaikutuksista mitattuihin 
nopeuksiin  on  sen  sijaan esitetty kokonaisuudessaan liitteessä  10.  

Mukana tarkasteluissa ovat kaikki koekohteet  ja tutkimuspäivät  lukuun-
ottamatta kuljettajien nasta-  ja rengaskuntoarvioita  Kuopion koekohteen 
kolmannnelta tutkimuspäivältä  (9.3.-93).  Nämä jouduttiin jättämään käsit-
telemättä kuntoarvioiden kirjaamisessa esiintyneiden puutteellisuuksien 
johdosta. 
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Taulukko  21.  Todetun rengaskunnon vaikutus ajonopeuksiin. 

KESKINOPEUS  (km/h)  

RENKAAN KUNTO  tilastoll. 
________ _________ ________ _________ merkitsev.  kitka- 

pvm luokka  uusi hyvä huono  raakki  

03.12.92 84.1 	(26) 85.9 (40) 94.5 (22) 89.0 	(2) 0.006 0.36-0.45 

08.12.92 89.6 (33) 89.2 (50) 89.3 	(16) 76.0 	(1) 0.676 -0.25 

09.12.92 87.4 (26) 86.6 (40) 90.8 	(17) 87.0 (3) 0.548 0.45- 

07.01.93 85.4 (28) 89.8 (42) 90.6 	(17) 83.0 (2) 0.329 0.26-0.35 

07.01.93 90.4 (10) 94.2 (36) 88.9 	(12) 88.0 	(3) 0.357 0.36-0.45 

12.01.93 74.5 (22) 79.7 (41) 85.5 	(19) 76.3 (3) 0.011  *  -0.25 

13.01.93 85.1 	(28) 82.5 (56) 75.7 (18) 77.6 	(8) 0.025  *  -0.25 

14.01.93 85.7 (44) 86.2 (63) 84.5 (27) 78.5 (4) 0.550 0.26-0.35 

19.01.93 82.4 (25) 82.3 (68) 83.1 	(30) 79.0 (4) 0.789 0.26-0.35 

20.01.93 79.7 (37) 81.1 	(45) 83.6 (33) 83.8 	(10) 0.192 -0.25 

21 .01 .93 85.2 (34) 83.2 (66) 79.5 (20) 82.0 	(9) 0.312 0.26-0.35 

22.01 .93 82.9 (39) 80.7 (68) 83.6 (29) 77.9 	(7) 0.173 0.26-0.35 

27.01.93 90.1 	(41) 90.0 (77) 91.5 	(38) 84.8 (4) 0.466 0.26-0.35 

03.02.93 76.2 (24) 77.9 (34) 72.8 (20) 75.9 (8) 0.516 0.36-0.45 

04.02.93 82.2 (34) 85.5 (43) 84.6 	(21) 88.2 (5) 0.528 0.36-0.45 

08.02.93 81.7 (54) 81.7 	(91) 81.3 	(41) 76.7 (7) 0.603 0.26-0.35 

09.02.93 85.9 (13) 86.0 (46) 88.4 	(19) 93.5 (2) 0.632 -0.25 

09.02.93 86.9 (34) 85.1 	(51) 84.3 (20) 68.3 	(4) 0.003  **  0.26-0.35 

16.02.93 81.3 	(18) 82.6 (53) 88.1 	(15) 78.8 	(4) 0.045  *  0.45- 

17.02.93 85.6 (37) 84.9(111) 85.4 (45) 84.3 (6) 0.95 0.45- 

04.03.93 85.2 	(31) 83.3 (87) 83.1 	(34) 89.3 (3) 0.553 0.26-0.35 

05.03.93 82.9 (23) 81.5 (74) 80.9 (28) 81.3 	(4) 0.787 -0.25 

09.03.93 84.4 (29) 84.5 (64) 85.6 (37) 87.4 (5) 0.576 0.36-0.45  
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Taulukko  22.  Kulje ttajien rengaskuntoarvioideri vaikutus ajonopeuksiin. 

KESKINOPEUS  (km/h)  

RENGASKUNTOARVIO tilastoll. 
_________ ________ __________________ merkitsev.  kitka- 

uusi hyvä  
] 	huono  raakki  pvm p-arvo luokka  

03.12.92 86.0 	(31) 87.3 (45) 91.7 	(12)  -  0.333 0.36-0.45 
08.12.92 90.3 (53) 87.7 (33) 90.0 	(12) 76.0 	(1) 0.440 -0.25 
09.12.92 87.6 (36) 87.7 (32) 86.0 	(13) 109.5 (2) 0.017  *  0.45- 
07.01.93 87.3 (38) 90.8 (35) 86.5 (13) 86.0 (2) 0.534 0.26-0.35 
07.01.93 89.2 (13) 93.8 (34) 92.0 	(11) 87.5 (2) 0.540 0.36-0.45 
12.01.93 77.8 (25) 78.6 (40) 81.6 	(16) 94.0 (3) 0.076 0 -0.25 
13.01.93 85.3 (34) 80.1 	(45) 81.1 	(27) 77.0 	(1) 0.206 -0.25 
14.01.93 87.6 (45) 84.7 (79) 84.4 (12) 77.0 	(1) 0.421 0.26-0.35 
19.01.93 84.3 (30) 81.5 (64) 83.3 	(21) 83.3 (3) 0.426 0.26-0.35 
20.01.93 80.0 (39) 81.2 	(52) 83.4 (29) 89.5 (4) 0.083 o -0.25 
21 .01 .93 83.8 (43) 82.4 (57) 83.2 (29) 85.0 	(1) 0.936 0.26-0.35 
22.01.93 82.1 	(44) 81.3 	(79) 82.7 (17) 84.3 (3) 0.852 0.26-0.35 
27.01.93 90.4 (60) 89.5 (61) 91.7 	(29) 91.0 	(4) 0.715  -  0.26-0.35 

03.02.93 78.9 	(18) 76.4(44) 72.0 	(19) 80.7 (3) 0.320 0.36-0.45 
04.02.93 84.8 (38) 84.1 	(46) 81.8 	(13) 89.5 (6) 0.574 0.36-0.45 
08.02.93 81.8 (65) 80.6 (104) 83.9 (20) 85.0 (4) 0.426 0.26-0.35 
09.02.93 87.3 	(16) 88.8 (37) 83.3 (20) 84.3 (4) 0.231 -0.25 
09.02.93 86.6 (36) 84.6 (46) 83.8 (20) 80.6 (5) 0.499 0.26-0.35 
16.02.93 82.2 (21) 82.2 (46) 85.4 (23)  -  0.265 0.45- 
17.02.93 85.5 (53) 84.7 (99) 84.9 (36) 86.8 (5) 0.868  -  0.45- 

04.03.93 84.6 (59) 81.9 	(67) 87.8 (24) 82.7 (6) 0.059 o 0.26-0.35 
05.03.93 83.1 	(31) 80.3 (43) 82.7 (23) 85.0 	(1) 0.288 -0.25  

Tarkastelusta saatujen tulosten perusteella autoilijoiden arviot talvirenkai-
densa kun nosta eivät vaikuttaneet käytettyih  in  ajonopeuksiin.  Autoilijat, 
jotka pitivät renkaitaan  tai  nastojaan huonokuntoisina  eivät eri keleillä 
eivätkä eri nopeusrajoitusalueifla merkitsevästi eronneet käyttämiensä ajo-
nopeuksien suhteen muista kuijettajista. 

Todettujen  rengas- ja  nastakuntojen  osalta  tulos  oli sama  ja  myös odo-
tettu, koska autoilijoiden kyky arvioida talvirenkaidensa kunto oli  vain  vält-
tävä. Tämä merkitsee sitä, että talviliikenteessä huonokuntoisilla talviren-
kailla varustetut henkilö-  ja  pakethautot  eivät liukkaiflakaan keleiHä näytä 
ajavan muita hitaammin. 

Koekohtainen  tarkastelu  

Talviren kaiden  kunnon vaikutuksia ajonopeuksiin tarkasteltiin erikseen 
myös niissä koekohteissa, joissa tienvarsitutkimuksja tehtiin  2-3  eri kertaa 
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tutkimustalven  aikana. Taulukossa  23  esitettyjen viiden koekohteen osalta 
aineistot eri tutkitutkimuspäiviltä yhdistettiin, jolloin  rengas- ja nastakun

-non,  eri keli- (liukkaus-) olosuhteiden sekä kyseisten tekijöiden yhdysvai-
kutusten merkitystä ajonopeuksiin oli mandollista selvittää  2-suuntaisella 
varianssianalyysi Ilä.  

Taulukko  23.  Koekohteet  2-ulotteisessa varianssianalyysissä.  

tutkimus-  
kohde  tie  flop.  keli  

todetut  rengas- ja 
nastakuntojakaumat (%) 

uusi 	hyvä huono  raakki 

hav.  
yht.  

Vihanti 3 OuIu Kt86  T80  iukas -melko  26.2 49.1 21.9 2.9 279  
pitävä  15.7 53.7 19.4 11.2 268  

Saarijärvi,  Vt  13 T 80  liukas-melko  24.4 49.5 21.4 4.7 299  
Keski-Suomi  liukas  21.2 51.9 13.8 13.1 283  

Hyrynsalmi,  Vt  5 100  Iiukas-rnelko  28.5 48.8 20.8 1.9 260  
Kainuu liukas  21.9 59.0 10.5 8.6 256  

Alavus,  Vaasa Kt 66 T 80  liukas-melko  26.9 50.0 19.2 3.8 364  
liukas  21.1 54.9 13.7 10.3 350  

Mikka,  Kuopio  Vt  5 T 80  liukas-  20.8 52.9 23.0 3.2 586  
_____ _____  pitävä  16.4 49.8 17.9 15.9 554  

Koekohtaisen  tarkastelun analyysit tehtiin tutki muspäivittäisen tarkastelun 
tapaan sekä todettujen  rengas- ja nastakuntojen  että kuljettajien  rengas- 
ja nastakuntoarvioiden  osalta erikseen. Analyysit tehtiin sekä neliluokkai-
sella rengaskuntoluokituksella (kuntoluokat uusi, hyvä, huono  ja raakki) 

 että kaksiluokkaisella kuntoluokitukseUa (kuntoluokkien uusi  ja  hyvä sekä 
huono  ja raakki  osalta yhdistetyt kuntoluokat). Tulokset analyyseistä  on 

 esitetty liitteessä  10.  

Tutkimusaineiston  2-suuntainen varianssianalyysi  osoitti  ja  vahvisti  sen, 
 ettei talvirenkaiden kunnolla ole vaikutusta ajonopeuksiin. Kaikissa tarkas-

telussa mukana olleissa koekohteissa omasta mielestään uudenveroisilla, 
hyväkuntoisilla, huonokuntoisilla  tai loppuuun  kuluneilla talvirenkailla aja-
neet kuijettajat eivät ajonopeuksien suhteen eronneet tilastollisesti 
merkitsevästi toistaan (Ilitetaulukot  1 7-36:  tekijän kuntoarvio tilastollinen 
merkitsevyys  p  yhtä poikkeusta lukuunottamatta  >0.100).  Myöskään  ren-
gaskuntoarvioiden ja liukkausolosuhteiden yhdysvaikutukset (liitetaulukot: 

 2-ulotteinen  vuorovaikutus) eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, mikä tar-
koittaa, ettei tien liukkausolosuhteissa tapahtuneilla muutoksilla ollut vaiku-
tusta talvirenkaansa eri kuntoisiksi arvioineiden kuljettajien käyttämiin ajo-
nopeuksiin. 

Todettujen rengaskuntojen  osalta  tulos  oli kokonaisuutena edellä esitetyn 
kaltainen (liitetaulukot  37-56).  Eri kuntoisilla talvirenkailla ajaneet kuijetta

-jat  eivät ajonopeuksien suhteen eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisis-
taan (p>0.Ol  0),  vaikkakin lievää "oireilua" todettiin joissakin tarkasteluissa. 
Todettujen rengaskuntojen  ja liu kkausolosuhteiden yhdysvaikutukset  eivät 
kokonaisuutena myöskään olleet tilastollisesti merkitseviä. Muutamassa 
analyysissä tosin yhdysvaikutus todettiin tilastollisesti merkitseväksi  (p < 
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0.010),  mutta nämäkin tapaukset selittynevät lähinnä  p  -arvon tilastollisilla 
ominaisuuksilla eli - sattumalla.  

4.4.  Rengastyyppi  ja  ajonopeudet  

4.4.1.  Nasterenkailla  ja  nastattomifla talvirenkailla ajaneiden 
 kul  jettajaryhmien  vertailu 

Nastarenkailla  ja nastattomilla talvirenkailla ajaneita  kuljettajia sekä heidän 
haastattelujen yhteydessä käyttämiään ajoneuvoja  ja  niiden varustusta 
verrattiin tehdyissä tarkasteluissa toisiinsa. Vertailtavina  mu uttujina  kuljet-
tajaryhmien  kesken olivat kuljettajan sukupuoli, ikä  ja ajokokemus  sekä 
ajoneuvon tyyppi, vuosimalli, jarrujärjestelmä  ja rengaskunto  (taulukko  24).  

Tilastollisessa tarkastelussa nastaren kaita  ja nastattom ia talvirenkaita 
(M+S) ajoneuvossaan  käyttäneet autoilijat erosivat merkitsevästi kuljetta-
jan iän suhteen toisistaan,  sillä nastattomilla talvirenkailla  ajaneet henkilö- 
ja  pakettiauton kuljettajat olivat keskimäärin kolme vuotta nuorempia kuin 
nastarenkaita käyttäneet autoilijat. Usäksi nastattomia talvirenkaita oli 
pakettiautoissa suhteessa merkitsevästi enemmän kuin henkilöautoissa. 

Nastarenkailla  varustetut ajoneuvot olivat keskimäärin taas hieman uu-
dempia kuin nastattomilla talvirenkailla varustetut ajoneuvot. Lisäksi nasta-
renkaallisissa ajoneuvoissa renkaat todettiin rengaskuntomittauksissa ole-
van merkitsevästi paremmassa kunnossa kuin nastattomilla talvirenkailla 
varustettujen ajoneuvojen renkaat. Tämä johtuu siitä että, pääosan ns. 
nastattomien talvirenkaiden ryhmästä muodosti yleensä huonikuntoiset 
alunperin nastoitetut talvirenkaat (nastat poistettu  tai  mittauksissa todettu 
teh ottom iksi). 

Muiden tarkastelussa mukana olleiden tekijöiden, kuten esim. vuosi-  ja tal-
visuoritteiden  osalta (tarkemmat ajosuoritejakaumat liitteessä  11) kuljetta-
jaryhmien  ei todettu eroavan tilastollisesti merkitsevästi toisistaan  (p > 
0.100). 
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Taulukko  24. Kuljettajaryhmien  vertailu. 

nasta- nastaton  
tdast. rengas talvirengas 

merkitsev.  
(N=3178) (N=159)  

SUKUPUOLI, mies  83.4 87.4  
(%)  nainen  16.6 12.6  

KULJETT.  IKÄ, keskiarvo  42.5 39.5  **  

(v)  keskihaj.  13.0 11.8  

VUOSISUORITE,  keskiarvo  35475 37341 
(km)  keskihaj.  24002 24791  

TALVISUORITE,  keskiarvo  16223 16718 
(km)  keskihaj.  11879 12786  

AJON. KÄYTTÖ- pääasiallinen  84.9 85.5  
TAPA, (%) ei pääasiall.  15.1 14.5  

AJON. TYYPPI,  ha 88.9 73.5  
(%)  pa 11.1 26.5  

ABS-JARRUT,  kyllä  5.1 5.4  
henkilöautot,  (%)  ei  94.9 94.6 

(N=2771) (N=111)  

AJON. VUOSI- keskiarvo  86.8 85.0  
MALLI,  (1  9xx) keskihaj.  4.0 4.7  

TODETTU uusi  26.1 15.2  
RENGASKUNTO,  hyvä  49.9 34.8  

(%)  huono  20.6 32.9  
raakki  3.4 17.1  

Kuten edellä esitetystä taulukosta voidaan todeta, oli ero kuljettajaryhmien 
välillä niin ajoneuvon kuin kuljettajan iän suhteen  varsin  pieni, mutta tilas-
tollisessa tarkastelussa kuitenkin merkitsevä. Tämän takia tarkasteltiin 
kyseisiä muuttujia vielä tarkemmin jakamalla nastarenkailla  ja nastattomilla 
talvirenkailla  varustetut henkilö-  ja pakettiajoneuvot  neljään tuokkaan ajo-
neuvon iän (vuosimallin) perusteella  (kuva  20).  Kuljettajien iän jakautu-
mista tarkasteltiin lähemmin viidessä ikäluokassa  (kuva  21). 

Nastattomilla talvirenkailla  varustettujen ajoneuvojen su iteellinen osuus  
kasvoi selvästi ajoneuvon iän myötä. Ikäluokassa  0 -4 vu' otta  oli nastatto-
milla talviren kai  la  varustettujen  hen  kilö- ja pakettiautojen  osuus  vain 2.7 

 prosenttia, mutta luokassa  >16  vuotta osuus oli  jo  11.5  kaikista kysei-
sen  ikäluokan ajoneuvoista Todettu ero oli tilastollisesti  r nyös  merkitsevä 
(khiin neliö -testi, p<0.00l).  

Nastattomilla talvirenkailla  varustettujen ajoneuvojen suhteellinen osuus 
pieneni pääsääntöisesti  sen  sijaan siirryttäessä nuoremmasta kuljettaja- 
ikäluokasta vanhempaan. Erot eri ikäluokkien kesken nastattomia  ren kaita 
käyttäneiden  suhteellisissa osuuksissa olivat kuitenkin pienet,  0.3 - 2.5 %-
yksikköä, eivätkä tilastollisesti merkitsevät (khiin neliö -testi,  p>0.100). 
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Kuva  20.  Nastarenkailla  ja  nastattomila  talvirenkailla varustettujen 
ajoneuvojen osuudet ajoneu  von  eri ikäluokissa. 
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Kuva  21.  Nastarenkailla  ja  nastattomilla talvirenkailla  varustettujen ajo- 
neuvojen suhteelliset osuudet eri kuljettajaikäluokissa.  

4.4.2.  Rengastyypin  vaikutus ajonopeuksiln 

Tarkastelumenetelmät 

Rengastyypin  vaikutusta henkilö-  ja pakettiautojen nopeuksiin  selvitettiin 
tutki muspäivfttäisessä  ja  koe kohtaisessa tarkastelussa. Tehtyih  in tarkas-
teluihin  ei otettu mukaan niitä ajoneuvoja, joiden mitattu ajonopeus erosi 
tutkimuspäivän keskinopeudesta enemmän kuin kolmen hajonnan mitan 
verran. 
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Tutkimuspäivittäiflefl  tarkastelu  

Tienvarsitutkimusten  yhteydessä pysäytettiin kaikkiaan  156 (4.8 %  kaikista 
tutkituista) nastattomilla talviren kai  ha  varustettua ajoneuvoa. Nastattomiksi 
talvirenkaiksi (M+S) huokiteltiin tässä tutkimuksessa kitkarenkaat, nastoitta

-mattomat talvirenkaat ja  alunperin nastoitetut talvirenkaat, kuten edellä  on 
 jo  todettu. Tutkimuspäivittäin nastattomihla talvirenkailla ajaneiden kuijetta-

jien osuus tutkituista vaihtehi yhden  ja  viidentoista prosentin välillä. 

Tauhukossa  25 on tutkimuspäivittäin  vertailtu nastarenkailla  ja nastattomihla 
talvirenkailla (M+S) ajaneiden  kuljettajien keskinopeuksia  (t-testi). 

Taulukko  25.  Nastarenkailla  ja  nastattomilla talvirenkailla (M+S)  va  ru  stet-
tujen  henkilö-  ja  pakettiautojen keskinopeudet tutkimuspäi-
vittäin.  

KESKINOPEUS 	(km/h)  

RENGASTYYPPI  

pvm  tilastoll.  kitka- nasta- nastaton 
rengas talvirengas merkitsev.  luokka  

(M+S)  (p-arvo)  

03.12.92 87.5 	(87) 94.0 	(2) 0.419 0.36-0.45 

08.12.92 89.0 	(99) 108.0 (1) 0.079 0 -0.25 

09.12.92 87.1 	(77) 92.9 	(9) 0.095 0 0.45- 

07.01.93 88.3 	(88) 103.0 (1) 0.212  -  0.26-0.35 

07.01.93 92.3 	(59) 89.0 	(2) 0.660 0.36-0.45 

12.01.93 79.6 	(83) 77.5 	(2) 0.792 -0.25 

13.01.93 82.1 	(105) 73.8 	(5) 0.107 -0.25 

14.01.93 85.4 	(132) 87.7 	(6) 0.617 0.26-0.35 

19.01.93 82.5 	(123) 78.3 	(4) 0.272 0.26-0.35 

20.01.93 81.5 	(123) 82.5 	(2) 0.872 -0.25 

21.01.93 83.2 	(125) 78.5 	(4) 0.392 0.26-0.35 

22.01.93 81.5 	(138) 89.4 	(4) 0.035  *  0.26-0.35 

27.01.93 90.4 	(157) 80.0 	(2) 0.084 o 0.26-0.35 

03.02.93 76.4 	(79) 72.0 	(7) 0.359 0.36-0.45 

04.02.93 83.5 	(86) 89.0 	(17) 0.065 o 0.36-0.45 

08.02.93 81.6 	(182) 79.2 	(11) 0.416 0.26-0.35 

09.02.93 86.7 	(78) 87.5 	(2) 0.912 -0.25 

09.02.93 84.9 	(103) 85.0 	(6) 0.974 0.26-0.35 

16.02.93 83.0 	(87) 85.3 	(3) 0.622 0.45- 

17.02.93 85.1 	(187) 84.9 	(12) 0.918  -  0.45- 

04.03.93 83.6 	(149) 87.0 	(6) 0.389 0.26-0.35 

05.03.93 81.5 	(122) 82.7 	(7) 0.664 -0.25 

09.03.93 84.7 	(129) 88.4 	(7) 0.096 o 0.36-0.45  
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Kuten edellä esitetystä taulukosta voidaan todeta eri rengastyypeillä 
varustettujen henkilö-  ja pakettiautojen keskinopeudet  eivät tilastollisesti 
muutamia koekohteita lukuunottamatta eronneet merkitsevästi toisistaan. 

 Vain  kuudessa koekohteessa keskinopeuksien erolla oli jonkinlaista tilas-
tollista merkitsevyyttä  (p< 0.100).  Näistäkin  vain  yksi oli tilastollisesti mel-
kein merkitsevä  (p=0.035)  ja  loput viisi tilastollisesti oireellisia (0.065 ^p^ 

 0.096).  

Koekohtainen  tarkastelu 

Koska nastattomilla talvirenkailla varustettujen ajoneuvojen määrä oli  var-
sin  pieni, yhdistettiin tutkimusaineistot niissä koekohteissa, joissa tienvarsi-
tutkimuksia tehtiin  2  -  3  eri kertaa talvikauden  1992-93  aikana. Edellytyk-
senä aineistojen yhdistämiselle oli kuitenkin, että yhdistetyssä tutkimusai-
neistossa  oli sekä riittävä määrä nastattomia talvirenkaita käyttäneitä kul-
jettajia, että riittävä määrä havaintoja eri keleiltä (vähintään kandesta eri 
liukkausluokasta). Tutkimusaineistojen yhdistäminen oli mandollista neljän 
koekohteen osalta (taulukko  26).  

Taulukko  26. Koekoh  teet  2-ulotteisessa varianssIanalyysissä.  

tutkimus-  
kohde  

tie  

__1  ___________ 

nasta- 
renkaallisial 

[nastattomia 
(M+S) 

yht.  

Vihariti,  Kt 86 T 80  Hukas - melko  268 10 278 
Oulu  pitävä 

Saarijärvi,  Vt  13 T 80  liukas-melko  284 14 298  
Keski-Suomi  liukas 

Alavus,  Kt 66 T 80  liukas-melko  355 14 369 
Vaasa  liukas 

Mikka,  Vt  5 T 80  liukas-pitävä  552 33 585  
Kuopio  _______ _____________ 

Tutkimusaineistot  analysoitiin  2-suuntaisella varianssianalyysillä (hierarkki-
nen  metodi). Analyysin tarkoituksena oli selvittää rengastyypin  ja  vallin-
neen  kelin  (eri liukkausolosuhteiden) sekä näiden yhdysvaikutusten merki-
tys ajonopeuksiin. Ennen tarkasteluja tarkistettiin, ettei ajonopeuksissa eri 
ajoneuvotyyppien  (ha, pa)  välillä ollut tilastollisesti merkitseviä eroja  (vari-
anssianalyysi,  p> 0.050).  Analyysin tulokset  on  esitetty liitteessä  12.  

Vaasan, Keski-Suomen  ja  Oulun koekohteissa ajonopeuksien välillä eri 
keleillä (liitetaulukot57 -60  tekijän kitkaluokka tilastollinen merkitsevyys  p> 
0.100)  ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. Analyysin mukaan rengastyy-
pilläkään ei ollut vaikutusta ajonopeuksiin (tekijä rengastyyppi:  p>0.100). 

 Näin tekijöiden yhdysvaikutuksetkaan eivät olleet tilastollisesti merkitseviä 
 (p >0.100),  eli  kelin  muutos ei vaikuttanut nastarenkailla  ja nastattomilla 

talvirenkailla ajaneiden  kuljettajien ajonopeuksiin. 

Kuopion koekohteessa keskinopeuksien välillä eri keleillä oli tilastollisesti 
erittäin merkitseviä eroja  (p<0.001),  kuten aikaisemmin  on  jo  todettu.  Sen 

 sijaan rengastyypillä ei analyysissä todettu olevan vaikutusta ajonopeuk- 
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sun (p  >0.1 00).  Myöskään tarkasteltujen tekijöiden yhdysvaikutukset eivät 
näin olleet tilastollisesti merkitseviä  (p > 0.050).  

Edellä esitettyjen tulosten perusteella nastarenkaita  tai nastattomia  talvi- 
renkaita käyttäneet kuljettajat eivät eronneet merkitsevästi toisistaan ajo-
nopeuksien suhteen eri keleillä  ja nopeusrajoitusalueilla.  Tulosten tulkin-
nassa  on  huomioitava, että nastattomilla talvirenkailla  (sis. kitkarenkaat, 
nastattomat talvirenkaat ja  alunperin nastoitetut talvirenkaat) ajaneiden 
kuijettajien osuus oli pieni  (4.8 %  kaikista tutkituista). Osuus kuvaa hyvin 
todellista tilannetta talviliikenteessä  /7/.  Muita tuloksia nastarenkaita  tai 
nastattomia talvirenkaita  (eritoten kitkaren kaita) käyttäneiden kuljettajien 
eroavaisuuksista ajokäyttäytymisessä  on  saatu  mm. VTT:n  Talvi  ja tielii-
kenne -projektiin liittyvistä tutkimuksista.  

4.5. Kul  jettajan ajonopeuden  valintaan vaikuttavista tekijöistä 

 4.5.1.  Yleistä 

Kuljettajien nopeuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä selvitettiin tässä 
tutkimuksessa kandella eri tavalla: kuljettajaryhmävertailulla  ja  nopeus- 
käyttäytymistä kuvaavien  mallien  avulla. Kuljettajaryhmävertailussa erityi-
nen mielenkiinto kohdistui liukkailla  ja  melko liukkailla talvikeleillä poikkea-
van lujaa  tai  poikkeavan hiljaa ajaneiden kuljettajien taustojen  ja  heidän 
käyttämiensä ajoneuvojen sekä niiden varustuksen selvittämiseen. Mal-
leilla pyrittiin löytämään tutkimusaineistosta puolestaan ne tekijät, joilla 
nopeuskäyttäytymistä voidaan tilastollisesti kuvata  ja  joilla  on  myös tilastol-
lisesti merkitsevä vaikutus ajonopeuksiin.  

4.5.2.  Kuljettajaryhmävertailu 

Kuljettajaryhmät  

Tutkimuksessa  15% hitaimmin  ajaneista henkilö-  ja pakettiautojen  kuljetta-
jista luokiteltiin muuhun kevytajoneuvoliikenteeseen nähden selvästi hiljaa 
ajaneiksi  ja  vastaavasti  15 %  nopeimmin ajaneista autoilijoista selvästi 
lujaa ajaneiksi kuljettajiksi. Loput  70 %  muodostivat kuljettajaryhmävertai

-lussa  'normaalisti" ajaneiden ryhmän  (kuva  22). 
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V15 	 ajonopeus 

Kuva  22. Kuljettajaryhmät 1 -3 mitattujen ajonopeuksien  perusteella luo-
kiteltuna. 

Kuljettajien  ryh mittely eri kuljettajaryhmiin tehtiin tutkimuspäivittäin nopeuk-
sien  v15  (nopeus, jonka  15 % liikennevirrasta  auttaa)  ja  v  (nopeus, jonka 

 85 % liikennevirrasta  auttaa) perusteella.  15 %:n  ja  85 %:n  nopeudet las-
kettiin kaikkien tutkimuskohteen ohittaneiden henkilö-  ja  pakettiautojen 
nopeuksien  perusteella. Laskelmissa olivat mukana myös ne ajoneuvot, 
joita ei pysäytetty tutkimuksiin, mutta joiden nopeudet kuitenkin mitattiin. 
Tästä syystä selvästi lujaa ajaneiden kuljettajaryhmä  (3))  oli kooltaan jon-
kin verran suurempi kuin selvästi hiljaa ajaneiden kuljettajien muodostama 
ryhmä  (()).  

Tutkittava aineisto  

Kuljettajaryh mävertail uun  otettiin tutkimusaineistosta mukaan  vain liu k-
kailla  ja  melko liukkailla keleillä (kitka ^  0.35)  ajaneet kuljettajat. Kuljettaja-
ryhmiä verrattiin keskenään kuljettaja-, ajoneuvo-  ja  rengastekijöiden  suh-
teen. Kuljettajatekijöiden osalta tarkastelussa olivat mukana ikä, sukupuoli, 
vuosi-  ja  talvisuorite, rengaskunto-, nastakunto-  ja  keliarviot,  matkan  tar-
koitus, tien tuntemus, ajoneuvon omistussuhde  ja  käyttötapa. Ajoneuvote-
kijöistä  tarkastelussa mukana olivat ajoneuvon tyyppi, käyttövoima, voi-
mansiirtotapa, moottoritilavuus, oma-  ja  kokonaispaino, jarrujärjestelmä  ja 

 vuosimalli  sekä rengastekijöistä rengastyyppi  ja  mittauksissa todettu  ren-
gas-  ja  nastakunto.  

Vertailun tulokset 

Liukkailla  ja  melko liukkailla keleillä kuljettajarymät erosivat merkitsevästi 
toisistaan taulukoissa  27  ja  28  esitettyjen tekijöiden suhteen (khiin neliö-  ja 

 t-testi,  p  <0.010). 
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Taulukko  27.  Kuljettajaryhmä vertailu liukkailla  ja  melko liukkailla keleillä 
(kulje ttajatekijät). 

KULJETrAJATEKIJÄT  1 2 3 
(N=314) (N1573) (N=448)  

SUKUPUOLI, 	mies  73.9 84.7 89.5  
(%) 	 nainen  26.1 15.3 10.5  _______  
KULJETTAJAN 	<25vuotta  6.1 6.5 11.9  
IKAJAKAUMA, 	25  -  34 15.2 24.7 28.4  
(%) 	 35  -  44 22.6 27.5 30.4 

45-54 26.1 21.1 18.2 
55  -  64 14.8 13.4 9.0  
>  64  vuotta  15.2 6.8 2.0  

keski-ikä  (v) 46.6 42.7 38.9  

VUOSISUORITE- 	-5  000km  5.6 2.5 1.3  
JAKAUMA, 	5-15000 26.1 17.2 8.8  

(%) 	 15-25000 26.1 25.4 17.5 

25  -  40000 25.2 28.4 34.4  
>40000km  17.0 26.5 38.0  ______ 

TALVISUORITE- 	-2  000km  5.9 2.4 1.4  
JAKAUMA, 	2-6000 24.5 15.7 8.3  

(%) 	 6-10000 28.1 26.9 18.7 
10 -20000 30.1 33.4 40.5  
>20000km  11.4 21.5 31.1  ______  

AJON. OMISTUS- 	työsuhdeauto  1.6 4.6 9.6  
SUHDE,  (%) 	muu  98.4 95.4 90.4  
MATKAN 	työ/asiaJostos  53.6 45.4 39.7  
TARKOITUS, 	muu työ*)  18.2 26.8 36.1  

(%) 	 loma/vapaa-aika  28.1 27.8 24.2  

)  työn vuoksi tehty matka 

Selvästi lujaa ajaneiden ryhmässä  (3))  oli merkitsevästi enemmän miehiä, 
 alle  44 -vuotiaita  ja  yli  25000 km  vuodessa ajavia (talvisuoritteen osalta yli 

 10000 km)  kuljettajia kuin "normaalisti'  ja  selvästi hiljaa ajaneiden kuijet-
tajien ryhmässä (taulukko  27).  Myös työsuhdeautolla ajaneiden  ja  työn 
vuoksi matkalla olleiden kuljettajien osuus oli selvästi lujaa ajaneiden ryh-
mässä merkitsevästi suurempi kuin kandessa muussa kuljettajaryhmässä.  

Em.  tekijöiden osalta muutokset kuljettajaryhmien välillä olivat myös hyvin 
loogiset, kuten taulukosta voidaan todeta. Esim. miesten  ja  työn vuoksi 
matkalla olleiden autoilijoiden osuus ryhmän sisällä oli sitä suurempi mitä 
nopeammin ajaneesta ku ljettajaryh mästä oli kysymys. Vastaavasti esim. 

 nuorten,  keski-ikäisten  ja alle  15 000 km  vuodessa ajavien kuljettajien 
osuus pieneni kuljettajaryhmästä  3)  lähtien aina kuljettajaryhmään  D 

 saakka. 
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Rengaskuntomittauksissa  todetun rengaskunnon, ajoneuvon ikäjakauman, 
keskimääräisen moottoritilavuuden  ja  kokonaispainon osalta kuljettajaryh

-mien  välillä oli myös tilastollisesti merkitseviä eroja (taulukko  28).  

Taulukko  28.  Kuljettajaryhmä vertailu liukkailla  ja  melko liukkailla keleillä 
(ajoneuvo-  ja ren  gastekijät).  

AJONEUVO-  JA 1 2 3  tu.  

RENGASTEKIJAT  me 	I S. 
(N14) (N1574) (N448) 

RENGASKUNTO, 	uusi  24.8 25.1 29.4  
(todettu), 	hyvä  45.9 51.2 43.5  
(%) 	 huono  21.0 20.5 23.5  

raakki  8.3 3.2 3.6  
AJONEUVON 	-  4  vuotta  30.1 40.3 40.9  
IKAJAKAUMA, 	5  -  10 50.0 44.4 47.0  
(%) 	 11 -15 15.7 12.5 9.4  

** 

>  15  vuotta  4.2 2.7 2.7  
AJON. MOOTT. 	ka  1.7 1.8 1.9  
TILAV. (cm3) 	haj  0.75 0.69 0.57  

**  

AJON.  KOK. 	ka  1515 1598 1632  
PAINO  (kg) 	haj  407.9 479.0 483.5  

Selvästi hiljaa ajaneiden ryhmässä  (ED)  loppuun kuluneiden eli  sakkoren
-kaiden  osuus oli merkitsevästi suurempi kuin kandessa nopeammin ajanei

-den  kuljettajien muodostamassa ryhmässä (©  ja  Vastaavasti uusien 
 ja  hyväkuntoisten talvirenkaiden osuus selvästi hiljaa ajaneiden kuljettaja- 

ryhmässä oli merkitsevästi pienempi kuin selvästi lujaa ajaneiden ryh-
mässä. 

Ajoneuvon iän (vuosimallin) suhteen todettin merkitsevä ero selvästi hiljaa 
 ja  selvästi lujaa ajaneiden kuljettajaryhmien välillä; selvästi lujaa ajaneiden 

ryhmässä  (3) uudehkojen,  korkeintaan  4  vuotta vanhojen ajoneuvojen 
osuus oli merkitsevästi suurempi kuin selvästi hiljaa ajaneiden ryhmässä. 
Vastaavasti yli  10  vuotta vanhojen henkilö-  ja  pakettiautojen  osuus selvästi 
hiljaa ajaneiden ryhmässä oli merkitsevästi suurempi kuin selvästi lujaa 
ajaneista kuljettajista koostuvassa ryhmässä. 

Ajoneuvojen kokonaispainon suhteen selvästi hiljaa ajaneiden ryhmä (ka 
 1515 kg)  erosi merkitsevästi muista nopeammin ajaneista ryhmistä (ka 
 1598 - 1632 kg).  Myös keskimääräinen moottoritilavuus oli ryhmän osalta 

"normaalisti" (®)  ja  selvästi lujaa ajaneita kuljettajaryhmiä pienempi  (0.1 - 
0.2 cm3).  Tilastollisesti ero moottoritilavuuksissa oli tosin merkitsevä  vain 

 selvästi lujaa ajaneiden ryhmään nähden. 
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4.5.3.  Nopeuskäyttäytymistä  kuvaavat mallit 

Kuljettajien nopeuskäyttäytymistä pyrittiin selittämään tilastollisella mallilla. 
 Mallina  käytettiin lineaarista regressioanalyysiä, jossa nopeuskäyttäytymi

-sen (tutkanopeuden) selittäjinä  olivat jatkuvat  ja dikotomiset  (2-luokkaiset) 
 muuttujat. 

Nopeuskäyttäytymisen selittäjinä  mallissa olivat  mm.  kuljettajan taustateki-
jät (ikä, sukupuoli, ajokokemus, tietoisuuus rengaskunnosta, tien tunte-
mus,  matkan  tarkoitus  ja  tietoisuus tien nopeusrajoituksesta). Muina  mallin 
nopeuskäyttäytymisen selittäjinä  olivat ajoneuvotiedot (tyyppi, jarru-  ja  voi-
mansiirtojärjestelmä, moottoritilavuus, oma-  ja  kokonaispaino, vuosimalli, 
moottorin käyttövoima, ajoneuvon omistussuhde sekä käyttötapa), kelite-
kijät (kitka  ja  tien peitteisyys)  ja rengastekijät  (tyyppi  ja  mittauksissa todettu 
rengasku  nto). 

Nopeuskäyttäytymistä  kuvaava malli muodostettiin aluksi  koko tutkimusai-
neistosta.  Tämän jälkeen saatua mallia soveilettiin koekohtaiseen  ja  tutki-
muspäivittäiseen tarkastel uu  n. Koekohtaisessa  tarkastelussa mukana oli-
vat kuusi koekohdetta, joissa tienvarsitutkimuksia tutkimustalvena tehtiin 
kandesta kolmeen eri kertaa. Kyseisten koekohteiden osalta aineistot eri 
tutkimuspäiviltä yhdistettiin. Tutkimupäivittäisessä tarkastelussa mukana 
olivat puolestaan kaikki  22  eri tutkimuspäivää.  

Koko  aineistoa koskeva malli  

Koko tutkimusaineistossa  kuljettajien nopeuskäyttäytym  isen parhaimmiksi 
selittäjiksi  osoittautuivat taulukossa  29  esitetyt tekijät. Tekijällä, joka mal-
lissa sai positiivisen regressiokertoimen  (B>0),  oli ajonopeutta lisäävä vai-
kutus. Vastaavasti negatiivisen regressiokertoimen  (B <0) omaavalla  teki-
jällä oli ajonopeutta vähentävä vaikutus. Merkitsevyysraja, PIN(p), analyy-
sissä oli  0.050,  eli malliin hyväksyttiin tarkastelluista tekijöistä mukaan  vain 

 ne tekijät, jotka nopeuskäyttäytymisen selittäjinä olivat tilastollisesti merkit-
seviä.  

Koko tutkimusaineistoa  koskevan  mallin  mukaan kuljettajan vuosisuorit
-teen  määrän, tien  pinnan kitkan ja  ajoneuvon omapainon kasvulla sekä 

ajoneuvon voimansiirtotavalla (etuvetoiset ajoneuvot)  ja vuosimallilla (vuo-
simallit  1985 -)  oli ajonopeutta lisäävä vaikutus.  Mallin  mukaan  100 km/h 
nopeusrajoituksen ajonopeutta liäsävä  vaikutus oli noin  6 km/h  verrattuna 
pysyvään  80 km/h nopeusrajoitukseen tai 80 km/h - talvinopeusrajoituk-
seen.  

Lineaarisessa mallissa ajonopeutta vähentävä vaikutus oli kuljettajan iällä 
 ja sukupuolella,  tien tuntemuksella (useita kertoja viikossa talvella tietä 

käyttävät),  matkan  tarkoituksella (työ-, asia-  tai ostosmatkat)  ja  tien peit-
teisyydellä (tien peitteisyys >  80 %).  Myös ajoneuvon tyypillä (pakettiau-
tot), rengaskunnolla (raakki- eli sakkorenkaat)  ja voimansiirtotavalla (neli-
vetoiset  ajoneuvoja) oli ajonopeutta vähentävä vaikutus. 
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Taulukko  29.  Nopeuskäyttäytymisen  selittäjät  (B  = regressiokerroin,  SE B 
 =  B:n  keskivirhe,  Beta  =  kerroin selittäjien keskinäiseen ver-

tailuun). 

selittäjä  X, B1 J 	SE B Beta p-arvo  
1  nop.rajoitus  (100 km/h) 5.9294 .5268 .2020 0.0000 
2  kuljettajan ikä  -.1518 .0141 -.1986 0.0000 
3  vuosisuorite  .04488 .0079 .1104 0.0000 
4  tien tuntemus (hyvä)  -1 .8512 .3885 -.0879 0.0000 
5  ajoneuvotyyppi  (pa) -4.5056 .6486 -.1424 0.0000 
6  sukupuoli (nainen)  -3.3039 .5061 -.1212 0.0000 
7  tien  peitteisyys  (80  % -) -2.3497 .4370 -.0972 0.0000 
8  kitka  8.7721 2.2244 .0696 0.0001 
9  omapaino  .0042 .0009 .1130 0.0000 

10  rengaskunto (raakki)  -2.7479 .8697 -.0558 0.0016 
11  voimansiirto (etuveto)  .8156 .4614 .0396 0.0472 
12  työ-/asia-/ostosmatka  -.8603 .3704 -.04.31 0.0203 
13  ajoneuvon  vm  1985  -  89 1 .4593 .4362 .0737 0.0008 
14  ajoneuvon  vm  1990  -  1.2576 .5230 .0554 0.01 62 
15  voimansiirto  (4-veto) -2.0369 1.0341 -.0386 0.0490  

vakio  81.8680 1.5363  -  0.0000 

R' =01802 

selittajan  X 1  vertailuryhmä: 80 kmíh - nopeusrajoitusaJueet  (pysyvä  ja  talvi) 
selittäjän  X2  mittayksikkö: 1 v 
selittäjän  X3  mittayksikkö: 1000 x km 
selittäjän  X4  vertailuryhmä:  muut kuljettajat (tien tuntemus tyydyttävä  tai  huono) 
selittäjän  X5  vertailuryhmä:  henkilöautot 
selittajan  X6  vertailuryhma:  miehet 
selittajan  X7 vertailuryhmä: polarineluokka 0- 
selittäjärr  X8  mittayksikkö: 0.01 kitkayksikköä 
selittäjän Xg mittayksikkö:  1 kg 
selittajan  X 10  vertailuryhmä:  muut rengaskuntoluokat (uusi, hyvä  ja  huono) 
selittajän  X 11  vertailuryhmä:  muut ajoneuvot  (taka- ja  4-vetoiset) 
selittäjän  X12 vertailuryhmä:  muilla matkalla olleet kuijettajat 
selittäjän  X 13  vertailuryhmä:  muut vuosimallit (vm:t  90-  ja  -84) 
selittäjän  X 1 3 vertailuryhmä:  muut vuosimallit (vm:t  -89)  
selittajän  X 15  vertailuryhmä:  muut ajoneuvot (etu-  ja  takavetoiset)  

Tien  nopeusrajoitus  ja  kuijettajan  ikä olivat tilastollisesti muita  mer-
kitsevämpiä nopeuskäyttäytymisen  selittäjiä  (I Beta 0.2).  Näiden jälkeen 
seuraavaksi parhaat ajonopeuden vaihtelua selittävät tekijät olivat ajoneu-
von tyyppi  ja  omapaino,  kuljettajan sukupuoli sekä vuosisuoritteen määrä 

 (0.11 <IBetaI<0.1 5). 

Koko tutkimusaineistoa  koskevalla mallilla kyethin selittämään  vain  noin 
viideosa mitattujen ajonopeuksien vaihteluista  (R2= 0.1802).  Suuri  osa, 

 noin neljä viidesosaa, ajonopeuksien vaihtelusta jäi siis tutkimuksessa 
mitatuilla  tai määritellyillä  tekijöillä selittämättä. Pääosa tästä selittämät- 
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tömästä ajonopeuksien  vaihtelusta voitaneen katsoa johtuvan eri koekoh-
teista sekä myös kuljettajista itsestään; ajonopeuden valintaan vaikuttavat 
monet inhimilliset tekijät (esimerkiksi tunnetila, vireystila  tai  persoonal-
lisuus), joita käytännön tutkimuksissa ei pystytä luotettavasti mittaamaan 
saati sitten ottamaan laskelmissa huomioon. 

Koekohtaiset  ja  tutkimuspäivittäiset  mallit  

Koekohteisessa  ja tutkimuspäivittäisessä  tarkastelussa parhaiksi nopeus- 
käyttäytymistä selittäviksi muuttujiksi osoittautuivat kuljettajan ikä  ja  vuosi-
suoritteen määrä. Kuijettajan ikääntyminen vaikutti kaikissa todetuissa 
tapauksissa ajonopeutta vähentävästi  ja  vuodessa ajettujen kilometrien 
määrän kasvu puolestaan ajonopeutta lisäävästi, eli kyseisillä tekijöillä oli 
samansuuntainen vaikutus ajonopeuteen kuin  koko  aineistoa kuvaavassa 
mallissa (taulukot  30  ja  31). 

Koekohtaisessa  ja tutkimuspäivittäisessä  mallissa nopeusrajoitus ei ollut 
muuttujana, koska  se  oli vakio näissä tarkasteluissa.  Sen  sijaan malleihin 
otettiin mukaan muuttujaksi  ABS - jarrujärjestelmä,  joka  koko tutkimusai-
neistoa  koskevassa tarkastelussa jäi niukasti  mallin  ulkopuolelle. 

Taulukko  30.  Tekijät, joilla yhdistetyissä koekohteissa todettiin olevan 
merkitsevä vaikutus kuijettajien nopeuskäyttäytymiseen  (1  + 
= muuttujalla ajonopeutta  lisäävä vaikutus,  1-  = muuttujalla 
ajonopeutta  vähentävä vaikutus).  

muuttuja/kohde  
E > 	a 

:e 	-  
I  <&)  1  >  

E  

a) 

ABS-jerrujärjestelmä  0  

AJONEUVOTVYPPI  (pa) 1- 	1- 2  

KITKA  1+ 1  

KULJETTAJAN IKÄ  1- 1-  i-i- i - 

TYÖ-  /ASIA-KSTOSMATKA  1- 	.1  -  2  

AJON.  OMAPAINO  1+ 1  

RENGASKUNTO (raakki) —  1  

SUKUPUOL  I  (nainen)  1- 1  

TIEN TUNTEMUS (hyvä)  1- 1  

TIEN TUNTEMUS (huono)  I  + 	I  +  2  
VOIM  SIIRTO  (4-veto) 0  

VOIM  SIIRTO (etu)  0  

VUOSIMALLI  (90-)  : 
VUOSIMALLI  (85-89) 0  

VUOSISUORITE  1+1+1+1+. 5 

sehtyaste (%)  
fl 	CO 	C  

c' 	ri 	c' 	- 

Tutkimuspäivittäisessä  tarkastelussa kuljettajan iän  ja vuosisuoritteen 
 määrän lisäksi myös tien tuntemus  ja  kuljettajan sukupuoli olivat muita 
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merkitsevämpiä nopeuskäyttäytymisen selittäjinä;  useita kertoja viikossa 
talvella tietä ajavat kuijettajat sekä naiset ajoivat muita hitaammin. 

Taulukko  31.  Tek,jät,  joilla  tutkimuspäivittäisessä  tarkastelussa todettiin 
olevan merkitsevä vaikutus  kuijettajien nopeuskäyttäytymi

-seen (1+  = muuttujalla ajonopeutta ilsäävä  vaikutus,  1-  = 
muuttujalla ajonopeutta  vähentävä vaikutus).  

muÅ1ua/tutkmus  älv'  
c) 	C') 	C) 	C) 	C) 	() 	 )  0) 	0) 	0) 	C') 	0) 	0) 	0) 	0) 	0)0) 	0) 	0) 	C') 	C') 	C') 	C') 	0) 	0) 	0) 	C') 	C') 	C')  0)C0)0) 	O) CO) CO) 	0) 	0) CC) CO) :0) :0) :0) :0) :0) 	:0)  :0)O).0)Q)  :0) 

5 

C')C)O) '- ',- 	,- ',- 	- 'N'CN  '(N 	(NC')  -.  :0)0) 	—::(N 	'CJ)'C)  
C)  

ABS-jarrujärjesenä  1+ 	 1+ 2 
AJONEUVOTYYPPI  (pa) : 	 1- 	1- 2 

'l- 	 1+, 2  
KULJETTAJAN IKÄ  i- 	'i., 	i-•i- 	'1- 1- i.i-  i.  6j  
yö-/asia-Iotosmatka  1- 	 1- 	1+ 1+ 	1- 5  

AJON.  OMAPAIO 
'  C  

NGASKLJTO (raakki)  1- 	1- 2 
SUKUPUOLI(nanen)  1- 	 i- 	i- i- 	i: 	1- 6  
TIEN TUNTEMUS (hyvä)  1- 	1- 	1- 1- 	 : 	

- 5  
TIEN TUNTEMUS (huono)  : 	 +  1 
VOIM  SIIRTO  (4-veto) 0 
VOU4  SIIRTO (etu)  :  0 
VUOSIM.ALLI  (90-) 1- 
VUOSIMALLI  (85-89) 0 
VUOSISIXRITE  1+ 	1+1 ^ 1+1+ 	1+C1+,1+I1+ 	- 	 1i- 	i+ -  i  
sefttysaste(%)  '- 	 )C')C') 

0) 	co co 	M) 	C) C')  (N 	 r— 

Selittävien tekijöiden toimivuus nopeuskäyttäytymisen selittäjinä koe-
ko htaisessa ja  tutki muspäivittäisessä tarkastelussa oli vaihteleva. Par-
haimmillaan  mallin selittäjiUä  voitiin ajonopeuksien vaihteluista selittää 
lähes kolmannes, mutta joidenkin tarkastelujen osalta selitysaste jäi hyvin-
kin vaatimattomaksi. Nopeuskäyttäytymiseen vaikuttavien tekijöiden selvit-
tämiseksi tarvitaan vielä lisätutkimuksia, joissa aineistoa voisi analysoida 
esimerkiksi  glim  -  tilastollisella mallintamisohjelmalla.  

4.6.  Pysähtymismatkatarkastelu 

Tarkastelumenetelmä  

Henkilö-  ja  pakettiauton kuljettajien eri keleillä käyttämät ajonopeudet kyt-
kettiin liikennneturvallisuusnäkökohtjjn laskemalla kullekin tienvarsitutki-
mukseen osallistuneelle ajoneuvolle teoreettinen pysähtymismatka, eli  se  
kokonaismatka,  jonka ajoneuvo mittauspisteessä mitatulla nopeudella,  val-
litsevissa keliolosuhteissa ja rengasku ntomittauksissa todetulla rengaskun-
nolla  olisi teoriassa kulkenut,  jos  ajoneuvon kuljettaja olisi suorittanut luk-
kojarrutuksen. Pysähtym ismatkaan lasketaan jarrutusmatkan lisäksi mu-
kaan myös ajoneuvon kuljettajan reaktioaikana kulkema matka  (kuva  23).  
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Reaktioaika  on  aika, joka kuljettajalta kuluu jalan nostoon kaasupolkimelta 
(havaintoaika)  ja  siirtymiseen jarrupolkimelle (suoritusaika). 

reaktio- 	 jarrutusmatka 
matka 

PYSÄHTYM ISMATKA  

Kuva  23. Pysähtymismatkan  pituus. 

Pysähtymismatkatarkastelu rajattiin  koskemaan  vain 80 km/h -talvinopeus-
rajoitusal uetta. Tarkastel uun  otettiin mukaan kaikki  ko.  nopeusrajoitus- 
alueella tienvarsitutkimuksiin osallistuneet henkilö-  ja  pakettiautot, joiden 
nopeus  ja rengaskunto  mitattiin. Pysyvän  80 km/h -  ja  100 km/h -  nopeus-
rajoituksen alueilla tutkimusaineistot eivät  sen  sijaan riittäneet tarkastelun 
tekemiseen. 

Teoreettinen  pysähtym ismatka  

Teoreettinen pysähtymismatka laskettiin tehdyissä tarkasteluissa erikseen 
kullekin tienvarsitutkimukseen pysäytetylle ajoneuvolle mitatun nopeuden, 
kuljettajan keskimääräisen reaktioajan  ja  laskennallisen kitka-arvon perus-
teella seuraavasti  

v 2  
S = trV + 	 ;missa 	 (1) 

(2 g - 

S =  teoreettinen pysähtymismatka  (m) 

tr =  keskimääräinen reaktioaika  (1 .5 s) 

v =  tarkasteltavan ajoneuvon nopeus  (m/s)  

g =  maan vetovoima aiheuttama kiihtyvyys  (9.81 m/s2 )  

p. =  tarkasteltavan ajoneuvon laskennallinen kitka-arvo 

Laskelmissa kunkin kuijettajan reaktioaikana käytettiin  1 .5 s.  Tämä aika 
vastannee takana-ajavan keskimääräistä jarrutusreaktioaikaa liikenteessä, 
kun edellä olevan ajoneuvon kuljettaja yllättäen jarruttaa  /8/.  Ajoneuvon  ja 

 tien  pinnan  välisenä kitkana käytettiin ns. laskennallista kitka-arvoa, joka 
määritettiin kullekin ajoneuvolle erikseen Digislope - mittalaitteen antaman 
kitka-arvon, tarkasteltavan ajoneuvon rengastyypin  ja rengaskun  non 

 perusteella  (kuva  24).  
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Laskennallinen kitka-arvo määritettiin eturenkaan kunnon perusteella. Lop-
puun kuluneiden renkaiden laskennallinen kitka-arvo määritettiin kuvasta 

 24 kesärengasta  esittävän kuvaajan (suoran)  ja mitatun  kitka-arvon perus-
teella. Vastaavasti uudeksi  tai  uuden veroisiksi todettujen renkaiden las-
kennallinen kitka-arvo määritettiin  ko. rengastyyppiä  esittävien suorien  ja 
mitatun  kitka-arvon perusteella.  

Kuva  24.  Nastoituksen  antama pitolisäys eri kitkaoloissa eri  ren gastyy-
peillä  /9t  

Rengaskuntomittauksissa  keskimääräistä paremmiksi  ja  keskimääräistä 
huonommaksi todettujen nastarenkaiden  ja nastattomien talvirenkaiden 

 laskennallisen kitka-arvon oletettiin määräytyvän taas seuraavasti: mita-
tusta kitka-arvosta arvioitiin menetetyn  25 % (keskim.  parempi  rengas- 
kunto)  tai 50 % (keskim.  huonompi rengaskunto)  ko. rengastyypin ja  kesä- 
renkaan välisestä kitkaerosta lasketulla kitka-arvoDa. 

Tarkastelun tulokset 

Kuvassa  25 on  esitetty tienvarsitutkimuksiin osallistuneille henkilö-  ja 
pakettiautoille  teoreettisesti laskettujen pysähtymismatkojen jakaumat eri 
keleillä  80 km/h - talvinopeusrajoitusalueella.  Kuten kuvasta voidaan tode-
ta, kitkan pienentyessä ajoneuvojen pysähtymismatkat pitenivät  ja  niiden 
hajonta kasvoi selvästi. Tilastollisesti erot keskimääräisissä pysähtymis-
matkoissa eri kelien välillä olivat erittäin merkitsevät  (t  -testi,  p < 0.001). 

 Kuvan  'box plot" -  kuvaajan merkinnät  on  selitetty liitteessä  13.  

Tarkastelun laskelmat osoittavat selvästi, että ajoneuvojen nopeuksissa ei 
tapahtunut riittävän suuria muutoksia (alenemia)  kelin huonontuessa.  Liuk-
kaalla keliltä esimerkiksi tutkimuksiin osallistuneiden henkilö-  ja  paketti- 
autojen keskimääräinen jarrutusmatka  (1 70 m)  oli jopa neljänneksen  (26 
%)  pitempi kuin melko liukkaalla kelillä  (135 m)  ja  eroa pitävään keliin  (96 
m)  verrattuna oli peräti  77 %. 
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p 1200  ___  ______________  
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100  ______  

0 
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keskim. pys.matka 	170 m 	 135 m 	 112 m 	 96 m  
keskinopeu8 	82.6  km,h 	 83.1  kmki 	85.2  kmh 	 85.2  kmlh  

-0.25 	 0.26  -  0.35 	0.36- 0.45 	046  - 
kitkaluokka  

Kuva  25.  Tutkimusaineistosta  laskettu teoreettisten pysähtymismatkojen 
jakauma, keskimäärinen pysähtymismatka  ja  keskinopeus  en 

 keleilä  (80 km/h  - talvinopeusrajoitusalue).  

Liikenneturvallisuuden kannalta  on  huolestuttavaa, että liukkaalla  ja  melko 
liukkaalla keliilä ero kuljettajakäyttäytymisessä oli mitattujen ajonopeuksien 
osalta pieni (keskinopeuksien ero tässä tarkastelussa  vain 0.5 km/h). 

 Nopeuden alentamisen tarvehan kasvaa  kelin huonontuessa  nopeasti, 
koska pienetkin muutokset kitkassa vaikuttavat voimakkaasti pysähtymis

-matkan  pituuteen (kuva26). Lisäksi liukkailla keleillä myös renkaiden kunto 
korostuu. Kun laskelmissa huomioitiin ajoneuvon renkaiden kunto  ja ren-
gastyyppi,  liukkailla keleillä (kitka ^ 0.25) pysähtymismatkat olivat  10-13% 

 ja  erittäin liukkailla keleillä (kitka ^ 0.20)  15-20% pidemmät  kuin laskelmis-
sa, joissa renkaiden kuntoa  tai rengastyyppiä  ei huomioida lainkaan (las-
kennallisen kitka-arvon sijasta käytetty tutkimusajoneuvolla mitattua kitka- 
arvoa). 

Liukkaan  ja  melko liukkan  kelin  välinen ero  on liikenneturvallisuusnäkökoh-
dista  katsottuna hyvin ongelmallinen. Tutkimuksen mukaan autoilijat eivät 
selvästikään totea keliolosuhteissa tapahtuvia muutoksia  ja  niiden ajono-
peuksiin vaatimia muutoksia  (osa  autoilijoista ei todennäköisesti  vain  välitä 
muuttaa ajonopeuttaan), vaan pyrkivät ajamaan  80 km/h -talvinopeusrajoi-
tusalueilla ohjenopeutta kelistä  huolimatta. Lisäksi autoilijoiden tietämys 
talvirenkaidensa kunnosta todettiin kokonaisuutena  vain välttäväksi.  Kui-
tenkin tutkimus osoitti ajoneuvojen pysähtymismatkojen pidentyvän keski-
määrin jopa neljänneksellä  (26  %),  kun keli muuttui melko liukkaasta liuk-
kaaseen. 

Tulosten perusteella näyttää siltä, että vaikka autoilijat olisivat olleet 
paremmin tietoisia vallitsevan  kelin liukkausolosuhteista ja talvirenkaiden-
sa  kunnosta,  he  eivät välttämättä olisi kuitenkaan liukkailla keleillä  alen-
taneet  nopeutta liikenneturvallisuuden kannalta riittävästi. 
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Kuva  26.  Teoreettinen pysähtymismatka ajonopeuden  ja  kitkan  funktiona 
(reaktioaika  1.5 s).  
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5.  KYSELYTUTKIMUKSEN  TULOKSET 

 5.1.  Yleistä  

Postikyselytutkimuksella  haluttiin selvittää henkilö-  ja  pakettiauton ku Ijetta-
jien suhtautumista mandollisiin nastarenkaiden käyttöä koskeviin kieltoihin, 
käyttölupamaksuihin  ja  alueellisiin käyttörajoituksiin sekä selvittää autoili-
joiden mielipiteitä nastarenkaiden tarpeellisuudesta talviajan tieliiken-
teessä. Lisäksi kuljettajilta kysyttiin, minkätyyppiset talvirenkaat (nastaren-
kaat  I  kitkarenkaat) he  todennäköisesti seuraavaksi hankkisivat,  jos nasta-
ja kitkarenkaiden  hinta olisi sama,  tai  jos kitkarenkaiden  hinta olisi puolet 
nastarenkaiden hankintahinnasta. 

Kyselylomakkeen palautti kaikista tienvarsitutkimuksiin osallistuneista  78% 
 eli  2 578  kuljettajaa. Postikyselyihin osallistuneet eivät eronneet tutkittujen 

kuljettajatekijöiden (sukupuoli, ikä, vuosi-  ja talvisuorite), ajoneuvotekijöi
-den  (tyyppi, voimansiirtotapa, moottorin käyttövoima, jarrujärjestelmä) 

eivätkä ajoneuvon rengastyypin suhteen merkitsevästi kaikkien tienvarsi-
tutkimuksiin osallistuneiden kuljettajien vastaavista jakaumista  (lute 14). 

5.2.  Tulosten esittäminen  

Postikyselyyn vastan  fleet ku Ijettajat ryh miteltiin  neljään  osa-alueeseen 
saatujen  tai  arvioitujen asuinpaikkatietojen perusteella  (kuva  27).  

Kuva  27.  Kyselytutkimuksen  osa  -aluejako  ja  tutkimukseen osaiistunei
-den  kuijettajien  osuudet  osa  -alueittain.  

Osa-alueeseen  A  (Pohjois-Suomi)  kuuluivat  Lapin  ja  Oulun läänin,  osa- 
alueeseen  B  (Länsi -Suomi)  Turun  ja  Porin sekä Vaasan läänin,  osa- 
alueeseen  C (Sisä-Suomi)  Hämeen, Keski-Suomen, Kuopion, Mikkelin, 



Kelin  kokemisen,  rengaskunnon  ja  rengastyypin  vaikutus  nopeuskäyttaytymiseen 	69 
KYSELYTUTKIMUKSEN  TULOKSET 

Pohjois-Karjalan läänin sekä  osa-alueeseen  D  (Etelä-Suomi)  Uudenmaan 
 ja  Kymen läänin alueella asuvat kuljettajat. 

Kyselytutkimuksen  tulokset  on  esitetty sekä  koko  maata että maan eri osia 
 (osa-alueet  A - D) koskevina mielipidejakaumina  (tulokset esitetty koottuna 

 ja  yksityiskohtaisemmin liitteessä  15). Koko  maata koskevat tulokset las-
kettiin tehdyissä tarkasteluissa painotettuina, koska vastausmäärät poikke-
sivat  osa-alueittain  varsin  selvästi toisistaan. Painokertoimena käytettiin 
tiepiirien vuoden  1992  liikennesuoritteita  /10/.  Näin  koko  maata (yhdeksää 
tutkimuksessa mukana ollutta tiepiiriä) esittävä  tulos  kuvaa paremmin 
myös laajem  man autoilijakunnan  mielipidettä.  

Koko  maata  ja  eri  osa-alueita koskevien tulosten lisäksi  on  tutkimuksessa 
tarkasteltu erikseen Kuopion läänin tienkäyttäjien, eli talvikaudella  1992-
1993  rajoitetun suolankäytön alueella asuneiden kuljettajien mielipiteitä. 
Tulokset tästä erillistarkastelusta  on  esitetty liitteessä  15.  

Tutkimuksessa  on  lisäksi verrattu kyselylomakkeissa esitettyihin kysymyk-
siin täysin vastakkaisesti vastanneita, esim. nastarenkaiden käyttökieltoa 

 kan nattavia ja  vastustavia autoilijoita keskenään. Tämän mandollisti haas-
tatteluaineiston yhdistäminen kyselytutkimuksesta saatuun aineistoon. 
Kuljettajaryh mävertailussa tarkasteltavina tekijöinä olivat kuljettajan suku-
puoli, ikä,  ja vuosisuorite  sekä ajoneuvon tyyppi, voimansiirtotapa, käyttö-
voima, jarrujärjestelmä  ja rengastyyppi.  

5.3. Nastarenkaiden tarpeel lisuus talviliikenteessä 

Nastarenkaiden  tarpeellisuutta koskeva kysymys esitettiin kyselylomak-
keen kysymyksellä: "Mitä mieltä olette nastoitettujen talvirenkaiden tar-
peellisuudesta talviliikenteessä?". Vastausvaihtoehdot olivat 

ehdottoman tarpeelliset  

2 	melko tarpeelliset  

3 	vaikea arvioida /  en  osaa sanoa  
4 	melko tarpeettomat  

5 	täysin tarpeettomat. 

Tulokset osoittivat, että nastarenkailla  on  vankka kannattajakuntansa Suo-
messa; kaikista kyselylomakkeen palauttaneista valtaosa, eli  86 %  piti 
nastarenkaita joko ehdottoman  tai  melko tarpeellisina. Melko  tai  täysin  tar-
peeftomiksi nastoitetut talvirenkaat talviliikenteessä  arvioi noin  11 %  vas-
tanneista. Kolme prosenttia tutkimukseen osallistuneista ei osannut sanoa 
kantaansa asiaan (taulukko  32).  

Maan eri osissa nastarenkaita tarpeellisina pitäneiden kuljettajien osuudet 
vaihtelivat välillä  81 - 93 %  siten, että osuus pieneni siirryttäessä maantie-
teellisesti pohjoisesta etelään. Nastarenkaiden vankin kannattajakunta oli 
Pohjois-Suomen lumi-  ja jääpeitteisillä  teillä ajamaan tottuneiden tienkäyt- 
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täjien  keskuudessa. Länsi-Suomessa  (osa-alue  B)  kannatus oli jotakuinkin 
samaa suuruusluokkaa kuin Pohjois-Suomessa  (89 %),  mutta Sisä-Suo-
messa  (osa-alue  C)  ja  Etelä-Suomessa  (osa-alue  D)  osuus oli  81 - 83 % 

 vastanneista. 

Taulukko  32.  Tienkäyttäjien mielipiteet  nastarenkaiden  tarpeellisuudesta 
 talviliikenteessä.  

koko 
maa *)  

osa-alue  
A 

osa-alue  
B 

osa-alue  
C 

osa-alue 
D  

ehdott.  tai  melko tarpeelliset  86.1  %  92.6% 89.2% 83.1  %  81.1  % 
melkotaitäysintarpeettomat  10.8% 5.1% 9.0% 12.4% 15.8%  
ei osaa sanoa  3.1  %  2.3  %  1.8  %  4.5  %  3.1  %  

yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastanneita  2547 791 568 822 401  

)  painotettu keskiarvo 

Kokonaisuuten  edellä esitetyt nastarenkaita tarpeell isina  ja tarpeettomina 
pitäneiden  kuljettajien osuudet olivat hyvin samarisuuntaiset VTT:n onnet-
tomuuksia koskevan kyselytutkimuksen /11/tulosten kanssa. Kyseisessä 
Talvi  ja tieliikenne -  projektiin liittyvässä tutkimuksessa nastarenkaita ehdot-
toman  tai  melko tarpeellisiksi arvioineiden kuljettajien osuus oli  80 - 90 % 

 (tämä tutkimus  81 -93 %)  ja  melko  tai ehdottomiksi arvioineiden  osuus  11 - 
14 % (5-16%)  kyselyyn vastanneista. 

Oulun  ja  Lapin  läänin alueella asuvat tienkäyttäjät pitivät nastarenkaita sel-
västi muita autoilijoita välttämättämimpinä  (kuva  28). 

•  koko  maa 	osa-alue  A 	osa-alue  B  EI  osa-alue  C 	osa-alue  D 

ehdottoman 	melko 	melko 	täysin 	ei osaa 
tarpeelliset 	tarpeelliset tarpeettomat tarpeettomat 	sanoa 

Kuva  28.  Kuljettajien mielipiteet  nastarenkaiden  tarpeellisuudesta  ta/vi/II-
ken  teessä.  

Pohjois-Suomessa nastoitetut talvirenkaat ehdottoman tarpeellisiksi talvi- 
ajan tieliikenteessä arvioi  65 %,  eli lähes  2/3  kyselylomakkeen palautta- 
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neista.  Osa-alueella  B  vastaava osuus oli hieman yli puolet  (53 %)  sekä 
 osa-alueilla  C  ja  D  selvästi  alle  puolet vastanneista  (38-41 %).  

Muiden vastausvaihtoehtojen osuudet nastarenkaita ehdottoman  tai  melko 
tarpeellisina pitäneisiin nähden olivat selvästi pienemmät.  4 - 13 %  kyse-
lyyn vastanneista kuljettajista arvioi nastoitetut talvirenkaat melko tarpeet-
tomiksi. Nastarenkaita täysin tarpeettomina pitäneiden osuus oli pieni, 

 osa-alueesta riippuen  1 %:n  ja  3 %:n  välillä. Kantansa asiaan ilmoittamatta 
jättäneiden osuudet vaihtelivat taas  2 %:n  ja  5 %:n  välillä. 

Talviajan tieli ikenteessä nastarenkaat  tarpeettomiksi katsoneiden ku Ijetta-
jien ryhmässä oli suhteellisesti enemmän miehiä  ja  yli  25000 km  vuodessa 
ajavia kuljettajia kuin nastarenkaat tarpeellisiksi arvioineiden ryhmässä 
(taulukko  33).  Kuljettajan sukupuolen  ja vuosisuoritejakauman  osalta  kul-
jettajaryhmien  väliset erot olivat tilastollisesti merkitsevät (khiin nelilö - testi, 

 p.<0.010).  

Taulukko  33. Nastarenkaat talviliikenteesä  tarpeellisiksi  ja  tarpeettomiksi 
arvioineiden kuljettajaryhmien vertailu. 

nastarenkaat nastarenkaat  
tarpeellisiksi tarpeettomiksi tilastoll.  

arvioineet kuljett. arviolneet kuljett. merkits. 
______________________  (N=2219) (N=24.6 

 )  

SUKUPUOLI, 	mies  83.5 94.3  
(%) 	 nainen  16.5 5.7  
VUOSISUORITE-  <5 000 km 2.4 2.0  
JAKAUMA, 	5-15000 18.1 11.8  
(%) 	 15-25000 25.8 18.7  

**  

25-40000 28.6 36.2  
>40000km  25.1 31.3  

AJONEUVO-JA 	ha,  bensa  73.5 61.3  
MOOTTORI-, 	ha, diesel 15.9 24.3  
TYYPPI, 	pa,  bensa  1.3 2.1  

** 

(%) 	 pa, diesel 9.3 12.3  
VOIMANSIIRTO- 	etuveto  65.4 56.9  
TAPA, 	takaveto.  30.7 33.3  
(%) 	 neliveto  3.9 9.8  
RENGASTYYPPI, nastarengas  97.4 80.9  
(%) 	 nastaton talvir.  2.6 19.1  

Nastoitetut talvirenkaat  tarpeettomiksi arvioineiden kuljettajien ryhmässä 
todettiin olevan myös merkitsevästi enemmän ns. nastoittamattomilla talvi-
renkailla (M+S) varustettuja ajoneuvoja kuin nastaren kaat tarpeellisiksi 
arvioineiden ryhmässä. Lisäksi  taka- ja nelivetoisten  sekä  diesel -mootto-
rilla varustettujen ajoneuvojen osuus tarpeettomiksi arvioineiden ryhmässä 
oli merkitsevästi suurempi kuin nastarenkaat tarpeellisiksi arvioineiden 
ku ljettajaryh mässä. 
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Muiden tarkastelussa mukana olleiden tekijöiden, kuten kuljettajien ikäja-
kauman  ja  ajoneuvon jarrujärjestelmän osalta kuljettajaryhmien välillä ei 
todettu tilastollisesti merkitseviä eroja.  

5.4.  Nastarenkaiden käyttölupamaksu 

Tienvarsitutki muksiin  osallistuneiden kuljettajien suhtautuminen nastojen 
käyttöön olkeuttavaan lupamaksuun selvitettiin kyselylomakkeessa seu-
raavasti:  'Jos  Suomessa nastarenkaiden käyttäjille määrättäisiin erityinen 
nastarenkaiden vuotuinen käyttölupamaksu, niin. 

= 	vastustaisin  ehdottomasti käyttölupamaksua  

2 	= 	vastustaisin  todennäköisesti käyttölupamaksua  

3 	= 	olisi minulle samantekevää  

4 	= 	en  osaa sanoa  

5 	= 	kannattaisin todennäköisesti käyttölupamaksua  

6 	= 	kannattaisin ehdottomasti käyttölupamaksua 

Suomalaisilta tienkäyttäjiltä nastojen käyttölupamaksu sai  selvän  kielteisen 
vastaanoton,  sillä  lähes  80 %  kaikista vastanneista vastusti nastarenkaita 
käyttäviltä autoilijoilta mandollisesti perittävää uutta lupamaksua. Lupa- 
maksua kannattaneiden osuus oli  vain 10 %  vastanneista. Lähes yhtä 
suuri  osa  autoilijoista  (11 %)  ei osannut sanoa mielipidettä asiaan lainkaan 

 tai kyseisille tienkäyttäjille lupamaksun voimaantulo  oli samantekevää (tau-
lukko  34).  

Taulukko  34.  Kuljettajien suhtautuminen nastojen vuotuiseen käyttölupa-
maksuun.  

koko 
maa)  

osa-alue  
A 

osa-alue  
B 

osa-alue  
C 

osa-alue 
D  

vastustaisi ehdottomasti  tai 78.6% 86.1% 76.5% 76.2% 74.9%  
todennäköisesti 

olisi samantekevää  7.2  %  4.9  %  6.9  %  8.9  %  7.5  %  

kannattaisi todennäköisesti  10.1% 5.8% 10.4% 10.7% 13.6% 
tai  ehdottomasti 
ei osaa sanoa  4.1  %  3.2  %  6.2  %  4.2  %  4.0  %  

yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastanneita  2536 788 567 816 227  

)  painotettu keskiarvo 

Alueellisesti suurin vastustus uutta mandollista käyttölupamaksua kohtaan 
oli Pohjois-Suomessa,  sillä  86 %  vastanneista vastusti nastojen käytön 
oikeuttavaa lupamaksua. Muualla maassa  (osa-alueet  B - D) lupamaksua 

 vastustavien kuljettajien osuus vaihteli välillä  75-77 %. 
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Suurin vuotuista lupamaksua kannattaneiden osuus, noin  14 %,  oli taas 
eteläsuomalaisten tienkäyttäjien keskuudessa. Muualla maassa  (osa-alu-
eet  A, B  ja  C)  vastaava osuus vaihteli  6 %:n  ja  11 %:n  välillä. 

Yleisesti nastojen käyttölupamaksuun suhtauduttiin ehdottoman kieltei-
sesti  (kuva  29).  Kyseisten kuljettajien osuus oli kaksinkertainen lupamak-
sua todennäköisesti vastustaneisi  in  nähden. Vastaavasti lupamaksua  kan-
nattaneista  oli pääosa niitä kuljettajia, jotka kannattaisivat nastojen vuo-
tuista käyttölupamaksuakin  vain  todennäköisesti. Ehdottomasti lupamak-
sua kannattaneita oli prosentuasalisesti kaikista vastanneista murto -osa, 
osa-alueesta riippuen  1 -3 %. 

•  koko  maa  l  osa-alue  A 	osa-alue  B 	osa-alue  C 	osa-alu 

________________________________________  
10.0% 

0.0% 	,L  F:I 	I  k_._r-!- 

	

vastustaisi 	 olisi 	 kannattaisi ei osaa 

	

ehdottomasti 	samantekevää 	ehdottomasti sanoa 
vastustaisi 	 kannattaisi 

	

todennaköisesti 	todennäköisesti  

Kuva  29.  Kuljettajien mielipiteet nastarenkaiden vuotuisesta käyttölupa-
maksusta. 

Nastojen käyttölupamaksua  vastustaneet kuljettajat olivat keski-iältään 
viisi vuotta nuorempia kuin lupamaksua kannattaneet kuljettajat (taulukko 

 35).  Ero oli tilastollisesti merkitsevä  (t -  testi,  p < 0.001).  

Alle  45 - vuotiaiden  autoilijoiden osuus oli lupamaksua vastustaneiden ryh-
mässä myös suurempi kuin vastaava osuus lupamaksua kannattaneiden 
kuljettajaryhmässä. Lisäksi nastarenkailla varustetulla  ja etuvetoisella  ajo-
neuvolla ajaneiden osuus oli nastojen lupamaksua vastustavien ryhmässä 
suurempi kuin vuosimaksua kannattaneiden kuljettajien ryhmässä. Edellä 
esitettyjen tekijöiden osalta kuljettajaryhmien väliset erot olivat myös 
tilastollisesti merkitsevät (khiin neliö-testi,  p <0.010).  Muiden tarkasteltujen 
tekijöiden osalta ei merkitseviä eroja kuljettajaryhmien välillä todettu. 
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Taulukko  35. Nastojen  vuotuista käyttölupamaksua vastusta vien  ja  kan-
nattavien kuljettajaryhmien vertailu. 

lupamaksua lupamaksua  
vastustavat  kuljett.  kannattavat kuljett. tilastoll.  

(N =1963  ) (N =225  ) merkits.  

KULJETTAJIEN 	<25vuotta  7.5 1.8  
IKAJAKAUMA, 	25-34 24.6 14.7  
(%) 	 35  -  44 27.1 26.7 

45-54 21.0 27.1 
55-64 13.1 20.9 

64  vuotta  6.7 8.9  

keski-ikä  (v) 42.3 47.3  

VOIMANSIIRTO- 	etuveto  65.5 57.0  
TAPA, 	takaveto.  30.5 35.7  
(%) 	 neliveto  4.0 7.2  ________ 

RENGASTYYPPI, nastarengas  97.0 86.4  
(%) 	 nastaton talvir.  3.0 13.6 

5.5. Nastojen käyttäkielto 

Kyselytutkim ukseen vastan neiden  tienkäyttäjien suhtautuminen  koko 
 maata kattavaan nastojen käyttökieltoon selvitettiin postikyselylomakkeen 

kysymyksellä:  "Jos  Suomessa siirryttäisiin talviliikenteessä käyttämään 
nastattomia kitkarenkaita (nastakielto), niin...'. Lomakkeessa esitetyt  vas-
tausvaihtoehdot  olivat  

1 	= 	vastustaisin  ehdottomasti nastakieltoa  

2 	= 	vastustaisin  todennäköisesti nastakieltoa  

3 	= 	olisi minulle samantekevää  

4 	= 	enosaasanoa 

5 	= 	kannattaisin todennäköisesti nastakieltoa  

6 	= 	kannattaisin ehdottomasti nastakieltoa 

Hieman yli puolet  (57 %)  kaikista postikyselyyn vastanneista henkilö-  ja 
 pakettiauton kuljettajista suhtautui kielteisesti nastojen käytön kieltämiseen 

talviliikenteessä. Nastakieltoa kannattaneiden osuus oli  23 %,  eli lähes 
joka neljäs vastanneista. Noin  20 %  vastanneista ei osannut sanoa mielipi-
dettä asiaan lainkaan  tai  heille nastakiellon voimaantulo oli yhdentekevää 
(taulukko  36). 
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Taulukko  36.  Kuljettajien suhtautuminen nastojen käyttökieltoon ta/vi/ii-
kenteessä.  

koko 
maa*)  

osa-alue  
A 

osa-alue  
B 

osa-alue  
C 

osa-alue 
D  

vastustaisi ehdottomasti  tai 57.2  %  66.3  %  57.4  %  53.4  %  51.9  %  
todennäköisesti  
olisisamantekevää  11.9% 11.3% 13.9% 15.0% 8.4%  

kannattaisi todennäköisesti  23.1% 15.0% 21.3% 24.4% 30.4% 
tai  ehdottomasti 
ei osaa sanoa  7.9  %  7.4  %  7.4% 7.2  %  9.3  %  

yhteensä  100.0  %  100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastanneita  2534 787 567 815 227  

*)  painotettu keskiarvo 

Suurin vastustus nastakieltoa kohtaan oli Pohjois-Suomessa asuvien tien-
käyttäjien keskuudessa- nastakieltoa vastusti  66%  ja  kannatti  vain 15 % 

 kyselyyn vastanneista. Vastaavasti suurin kannatus nastojen kieltämiselle 
talviajan tieliikenteessä oli Etelä-Suomessa, jossa joka  kolmas  kuljettaja 

 (30 %)  kannatti nastojen kieltämistä. Kuitenkin hieman yli puolet eteläsuo-
malaisista autoilijoista vastusti nastakieltoa. Länsi-  ja  Sisä-Suomessa  (osa- 
alueet  B  ja  C) nastakieltoa kannattaneiden  osuus vaihteli välillä  53 - 57 % 

 ja  vastustaneiden  välillä  21 -24 %. 

Nastakieltoa  ehdottomasti  tai  todennäköisesti vastustaneista tienkäyttä-
jistä pohjoissuomalaisia autoilijoita lukuunottamatta oli enemmistö kuljet-
tajia, jotka ilmoittivat todennäköisesti vastustavansa mandollista nasta-
kieltoa. Nastakieltoa kannattaneista taas selvä enemmistö ilmoitti toden-
näköisesti kannattavansa nastakiellon voimaantulemista  (kuva  30). 

•  koko  maa  .  osa-alue  A  LII  osa-alue  B 	osa-alue  C 	osa-alue  D 

vastuslaisi 	 olisi 	 kannattaisi ei osaa 
ehdottomasti 	samantekevaa 	ehdottomasti sanoa vastustaisi 	 kannattaisi 

todennäköisesti 	todennäköisesti 

Kuva  30.  Kuljettajien suhtautuminen nastarenkaiden käyttökieltoon talvi- 
liikenteessä. 
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Kuljettajaryhmävertailu  osoitti, että nastojen käytön kieltoa vastustavista 
kuljettajista oli merkitsevästi enemmän naisia,  alle  35  -  vuotiaita  ja  nasta-
renkailla ajaneita  kuljettajia kuin nastakieltoa kannattavien ryhmässä (khiin 
neliö - testi,  p  <  0.010).  Myös noin kanden vuoden ikäero kuljettajaryhmien 
keski-ikien välillä oli tilastollisesti merkitsevä  (t -testi,  p<0.010).  Muilta osin 
kuljettajaryhmien ei todettu eroavan merkitsevästi toisistaan (taulukko  37).  

Taulukko  37. Nastakieltoa  vastustavien  ja  kannattavien kuljettajaryhmien 
vertailu. 

nastakieltoa nastakieltoa  
vastustavat  kuljett.  kannattavat  kuljett. tilastoll.  

(N  =  1481  )  (N 	539  ) merkits.  

SUKUPUOLI, 	mies  83.3 90.9  
(%) 	 nainen  16.7 9.1  
KULJETTAJAN 	<25  vuotta  7.7 3.5  
IKAJAKAUMA, 	25 -34 23.9 19.8  
(%) 	 35  -  44 25.7 28.7 

45-54 22.6 24.1  
**  

55-64 13.7 16.0  
>  64  vuotta  6.3 7.9  

keski-ikä  (v) 42.6 44.9  ** 

RENGASTYYPPI, nastarengas  97.9 90.0  
(%) 	 nastaton talvir.  2.1 10.0 

5.6. Nastojen  alueellinen käyttäolkeus 

Tienvarsitutkimuksiin  osallistuneiden henkilö-  ja  pakettiauton ku Ijettajien 
arviot nastojen tarpeellisuudesta maan eri osissa selvitettiin tutkimuksessa 
seuraavasti:  "Jos  Suomessa siirryttäisiin käyttämään talviliikenteessä nas-
tattomia kitkaren kaita (osittainen nastakielto), niin nastarenkaiden käyttö- 
oikeus tulisi säilyttää kuitenkin.....  

1  =  alueella  A 

2  =  alueella  B 

3=  alueella  C 

4  =  alueella  D 

5  =  koko  maassa (alueet 
A+B+C+D)  

6  =  ei missään osassa 
Suomea  

7  =  vaikea sanoa / 
arvioida 
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Vastausvaihtoehdojsta  1 -4  oli mandollista valita yksi  tai  useampi kohta, eli 
kaikki ne  osa-alueet, joilla kyselyyn osallistuneen mielestä nastojen käyttö 
tulisi olla sallittua. 

Nastojen  käytän talvirenkaissa ainakin jossakin osassa Suomea sallisi  83 
%  ja koko  maassa  1 7 %  kaikista vastanneista.  Koko  maata koskevaa 
nastakieltoa kannattaisi puolestaan  9 %  kyselylomakkeen palauttaneista. 
Kandeksan prosentia tienkäyttäjistä ei osannut sanoa kantaansa asiaan. 

 Koko  maassa  ja osa-alueilla  A, B, C tai 0 nastojen  käyttöoikeutta kannat-
taneiden kuijettajien osuudet laskettiin yhteen suoritetuissa tarkasteluissa. 

Nastojen käyttöoikeuden  halusi Pohjois-Suomessa säilyttää  75 %  kaikista 
vastanneista  (kuva  31).  Osa-alueittain käyttöoikeutta kannattavien osuudet 
vaihtelivat välillä  71 -84 %,  eli nastojen käyttöoikeuden säilyttäminen Poh-
jois-Suomessa miellettiin tärkeäksi  koko  maassa. Muualla maassa nasto-
jen tarpeellisuus talviliikenteessä arvioitiin paljon pienemmäksi kuin Poh-
jois-Suomessa; Länsi-  ja  Etelä-Suomen alueella nastojen käyttöoikeutta 
kannattavia oli keskimäärin  23 - 30 %  ja Sisä-Suomessa  48 %  eri  osa- 
alueilla kyselytutkimukseen vastanneista kuljettajista.  

U  koko  maa  .  osa-alue  A 	osa-alue  B E  osa-alue  C 	osa-alue  D  

alueella  A  alueella  B  aiueella  C  alueella  D 	ei 	ei osaa 
millään 	sanoa 
alueella  

NASTOJEN KÄYTTÖOIKEUS TUUSI SALUA...  

Kuva  31.  KuljettajIen  mielipiteet oikeudesta käyttää  talvirenkaissa nas-
toja  eri osassa maata. 

Yhteinen piirre maan eri osissa asuneiden tienkäyttäjien mielipiteissä oli 
 se,  että kuljettajat pitivät nastojen käyttöoikeuden sallimista omalla asuin- 

alueellaan tärkeämpänä kuin muualla maassa. Lisäksi, kuten kuvasta  32 
 voidaan todeta, naiset olivat pääsääntöisesti miehiä myötämielisempiä 

nastojen käytön sallimiselle.  Ja koko  maata kattavaa nastakieltoa naiset 
kannattivat selvästi miehiä vähemmän. 
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Kuva  32.  Kuljettajien suhtautuminen nastojen käytön sallimiseen maan 
eri osissa (miesA=osa-alueella  A  asuvat mieskuijettajat, nai-
nenA=osa-alueella  A  asuvat naiskuijettajat,..., jne.).  

5.7.  Seuraavien talvirenkaiden hankinta  

5.7.1. Nasta-  ja  kitkarenkaiden  hankintahinta sama 

Tienvarsitutki  mu ksiin  osallistu neiden kuljettajien arviot seuraavaksi hankki-
miensa talvirenkaiden todennäköisestä rengastyypistä (nastarengas / kitka - 
rengas)  nykyisin vallitsevassa tilanteessa selvitettiin seuraavasti: "Tarvit-
sette autoonne uudet talvirenkaat. Nastoitettujen talvirenkaiden  ja  nastoit-
tamattomien kitkarenkaiden  hankkiminen maksaisi Teille yhtä paljon. Valit-
sisitteko.  

1 	= 	ehdottomasti nastarenkaat  

2 	= 	melko varmasti nastarenkaat  

3 	= 	enosaasanoa 

4 	= 	melko varmasti nastattomat kitkarenkaat  

5 	= 	ehdottomasti nastattomat kitkarenkaat 

Kaikista kyselyyn vastanneista valtaosa, noin  82 %,  ilmoitti hankkivansa 
seuraavaksi nastarenkaat  ja  15 % kitkarenkaat. 4 %  kyselylomakkeen  pa-
lauttaneista  ei osannut sanoa omaa kantaansa rengastyypin valintaa kos-
kevaan kysymykseen (taulukko  38). 

Pohjoissuomalaisista  autoilijoista  88 %  ilmoitti hankkivansa seuraavaksi 
ehdottomasti  tai  melko varmasti nastarenkaat. Eteläsuomalaisistakin autoi- 
lijoista  77 %  hankkisi nastarenkaat. Länsi-  ja  Sisä-Suomessa vastaavat 
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osuudet vaihtelivat välillä  79 - 83 %. 19 %  eteläsuomalaisista autoilijoista 
puolestaan ilmoitti ostavansa seuraaviksi talvirenkaikseen kitkarenkaat. 
Pohjois-Suomessa kitkarenkaat hankkisi  9 %  ja  Länsi- sekä Sisä-Suo-
messa  13-1 7 %  kyselyyn vastanneista. 

Taulukko  38.  Kuljettajien seuraavaksi hankkimien talvirenkaiden todennä-
köinen rengastyyppi.  

_________________maa)  
koko osa-alue  

A 
osa-alue  

B 
osa-alue  

C 
osa-alue 

D  

ehdottomasti  tai  melko  81.5% 87.6  %  83.4% 79.2% 76.7%  
varmasti nastarenkaat 

melko varmasti  tai  ehdotto-  14.7% 9.1% 12.7% 17.1% 18.5%  
masti kitkarenkaat  
ei osaa sanoa  3.8  %  3.3  %  3.9  %  3.7% 4.8  %  

yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastanneita  2534 785 567 817 227  

*)  painotettu keskiarvo 

Pohjois-  ja  Länsi-Suomessa nastaren kaiden hankkimista pidettiin selvästi 
muuta maata tärkeämpänä - pohjoissuomalaisista autoilijoista  53 %  ja län-
sisuomalaisista  autoilijoista  46 %  ilmoitti valitsevansa seuraaviksi talviren-
kaikseen ehdottomasti nastarenkaat. Sisä-  ja  Etelä-Suomessa vastaava 
osuus oli  38 - 41 %  (kuva  33). 

Kitkarenkaat valinneista kuijettajista  oli taas pääosa niitä kuljettajia, jotka 
ilmoittivat ostavansa ne seuraaviksi talvirenkaikseen melko varmasti  (7-15 
%  kaikista tutkimukseen osallistuneista).  Vain 2-4 %  kyselyyn vastanneis-
ta kuljettajista aikoi ostaa ehdottomasti kitkarenkaat. 

•  koko  maa 	osa-alue  A  LI  osa-alue  B  EjJ  osa-alue  C 	osa-alue  D 

ehdottomasti 	 melko varmasti 	 ei osaa 
nastarenkaat 	 kitkarenkaat 	 sanoa 

	

melko varmasti 	 ehdottomasti 

	

nasturenkaat 	 kitkarenkaat  

Kuva  33. Kuljetfajien  seuraavat talvirenkaat,  jos  nasta-  ja  kitkarenkaiden 
 hankintahinta  on  sama. 



80 	 Kelin  kokemisen,  rengaskunnon  ja  rengastyypin  vaikutus  nopeuskyttäytymiseen 

KYSELYTUTKIMUKSEN  TULOKSET 

Eri rengastyypin valinneiden kuljettajaryhmien välillä todettiin merkitseviä 
eroja kuijettajan sukupuolen, ajoneuvon tyypin  ja käyttövoiman, voimansiir-
totavan  sekä rengastuksen suhteen (taulukko  39, khiin  neljä - testi,  p < 
0.010).  

Taulukko  39.  Eri rengastyypin valinneiden kuljettajaryhmien vertailu 

nastarenkaat kitkarenkaat  
valinneet kuljett. valinneet kuljett. tilastoll. 

merkits.  
(N=2089) (N=351  )  

SUKUPUOLI, 	mies  84.0 90.9  
(%) 	 nainen  16.0 9.1  _______  
AJONEUVO-  JA 	ha,  bensa  73.3 63.0  
MOOTTORI-, 	ha, diesel 16.2 23.7  
TYYPPI, 	pa,  bensa lA  2.1  
(%) 	 pa, diesel 9.1 11.2  _______ 

VOIMANSIIRTO- 	etuveto  65.9 57.8  
TAPA, 	takaveto  30.2 33.9  
henkilöautot, 	neliveto  3.9 8.3  
(%)  (N  =  1842) (N  =  293)  ______ 

RENGASTYYPPI, nastarengas  97.7 82.9  
(%) 	 nastaton talvir.  2.3 17.1  

Nastarenkaat  seuraaviksi talvirenkaikseen valinneiden autoilijoiden ryh-
mässä oli merkitsevästi enemmän naisia  ja nastarenkailla  itse ajaneita kul-
jettajia kuin nastattomat kitkarenkaat valinneiden kuljettajien ryhmässä. 
Lisäksi bensakäyttöisten  ja etuvetoisten  henkilöautojen osuus oli nastaren-
kaat valinneiden kuljettajaryhmässä merkitsevästi suurempi kuin kitka- 
renkaat valinneiden tienkäyttäjien ryhmässä. 

Kitkarenkaat talvirenkaikseen valinneista  oli edellä todetun perusteella siis 
merkitsevästi enemmän ns. nastattomilla talvirenkailla (M+S) ajaneita kul-
jettajia. Pidemmälle menevien johtopäätösten tekeminen ei tässä suh-
teessa kuitenkaan ole suotavaa, koska tässä tutkimuksessa nastattomilla 
talvirenkailla ajaneista  vain  noin joka neljäs ajoi varsinaisilla kitkarenkailla. 
Loput  3/4 ns. nastattomilla talvirenkailla  ajaneista tienkäyttäjistä ajoi 
nastarenkailla, joiden nastat oli joko poistettu  tai  todettu mittauksissa 
tehottomiksi  tai  renkaita ei oltu alunperin nastoitettu lainkaan.  

5.7.2.  Kitkarenkaat  puolet nastarenkaiden hankintahinnasta 

Kyselytutkimukseen osallistuneilta kuljettajilta  tiedusteltiin myös heidän 
halukkuuttaan hankkia nastattomat kitkarenkaat,  jos  ne saisi puolet hal-
vemmalla kuin nastarenkaat. Tätä selvitettiin kyselylomakkeen jatkokysy-
myksellä: "Entä  jos saisitte  mandollisuuden hankkia nastattomat kitkaren-
kaat puolta halvemmalla kuin nastarenkaat. Valitsisitteko tällöin...". 
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= 	ehdottomasti nastarenkaat  

2 	= 	melko varmasti nastarenkaat  

3 	= 	harkitsisin  asiaa huolella /  en  osaa sanoa  
4 	= 	melko varmasti nastattomat kitkarenkaat  

5 	= 	ehdottomasti nastattomat kitkarenkaat 

Kaikista kyselyyn vastanneista hieman  alle  puolet  (46 0/)  hankkisi seuraa-
viksi talvirenkaikseen nastarenkaat  ja  joka  kolmas  (33 %) kitkarenkaat. 

 Huomattavan suuri  osa  kuijettajista,  noin  22 %,  ei osannut sanoa kan-
taansa asiaan (taulukko  40).  

Taulukko  40.  Kulje ttajien seuraavaksi hankkimien talvirenkaiden todennä-
köinen  ren  gastyyppi.  

koko 
maa *)  

osa-alue  
A 

osa-alue  
B 

osa-alue  
C 

osa-alue 
D  

ehdottomasti  tai  melko  45.6  %  50.8  %  49.7  %  44.6  %  39.7  %  
varmasti nastarenkaat 

melko varmasti  tai  ehdotto-  32.8  %  27.3  %  29.3  %  36.8  %  37.4  % 
masti kitkarenkaat  
ei osaa sanoa  21.6  %  21.9  %  21.0  %  18.6  %  22.9  %  

yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastanneha  2536 787 567 817 227  

)  painotettu keskiarvo  

Jos kitkarenkaat  olisivat nastarenkaita puolet edullisemmat, pohjois-  ja län- 
sisu  omalaista  autoilijoista joka toinen  (50 - 51 %)  valitsisi ehdottomasti  tai 

 melko varmasti nastarenkaat seuraaviksi talvirenkaikseen  ja  noin joka 
neljäs  (27-29 %) kitkarenkaat. Sisä-  ja  Etelä-Suomessa nastarenkaat eh-
dottomasti  tai  melko varmasti ostaisi hieman  alle  puolet  (40 - 45 %)  ja  kit-
karenkaat  noin kolmannes  (37 %)  kuljettajista. 

Joka neljäs  (25 %)  autoilijoista valitsi seuraaviksi talvirenkaikseen ehdotto-
masti nastarenkaat. Melko varmasti nastarenkaat ostaisi  21 %  ja  yhtä 
moni  (20 %)  melko varmasti kitkarenkaat.  22 %  kyselyyn vastanneista ei 
osannut sanoa kantaansa asiaan. Vähemmistö  (13 %  kuljettajista) ostaisi 
seu raaviksi talvirenkaikseen ehdottomasti kitkarenkaat  (kuva  34). 
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U  koko  maa 	:  osa-alue  A  LII  osa-alue  B  LI  osa-alue  C 	osa-alue  D 

ehdottomasti 	 melko varmasti 	 ei osaa  
nastarerikaat 	 kitkarerikaat 	 sanoa 

	

melko varmasti 	 ehdottomasti  

	

riastarenkaat 	 kitkarenkaat 

Kuva  34.  Kuljettajien seuraava  rengastyyppi  jos  kitkarenkaiden  hinta 
olisi puolet  nastarenkaiden hankintahinnasta.  

Naisten  ja  vähän ajavien  (vuosisuorite  alle  15 000 km)  kuljettajien osuudet 
 nastarenkaat valinneiden kuijettajien  ryhmässä olivat merkitsevästi suu-

remmat kuin  kitkarenkaat valinneiden  tienkäyttäjien ryhmässä  (khiin  neliö  - 
 testi,  p  <  0.010).  Myös  nastarenkailla ajaneiden  kuljettajien osuus  nasta

-renkaat  valinneiden  autoilijoiden ryhmässä oli merkitsevästi suurempi kuin 
 kitkarenkaat valinneiden  autoilijoiden ryhmässä (taulukko  41).  

Taulukko  41.  Kuljettajaryhmävertailu nastarenkaat  ja  kitkarenkaat va/in-
neiden  tienkäyttäjien kesken.  

nastarenkaat kitkarenkaat  
valinneet  kuljett.  valinneet  kuljett. tilastoll. 

merkits.  
(N=1187) (N=817)  

SUKUPUOLI, 	mies  83.1 90.7  
(%) 	 nainen  16.9 9.3  ________ 

VUOSISUORITE- 	<5000km  2.4 2.1  
JAKAUMA, 	5-15000 18.7 14.4  
(%) 	 15-25000 24.5 25.8 

25-40 000 26.3 32.4  
>  40 000 km 28.1 25.4  

RENGASIVYPPI, nastarengas  98.0 90.6  
(%) 	 nastaton talvir.  2.0 9.4  

Rengastyypin  valintaa koskevien tulosten mukaan  nastarenkailla  on  vank-
ka  kannattajakunta  suomalaisten tienkäyttäjien keskuudessa (taulukko 

 42).  Kustannuksista huolimatta ainakin neljäsosa  (25.6  +  0.5 26.1  %)  tai 
 mandollisesti lähes jopa puolet  (25.6  +  0.5  +  8.9  +  11 .7  =  46.7  %)  henkilö-  ja 

 pakettlauton ku ljettajista  val  itsisi  seuraavaksi  rengastyypiksee  n  nastaren-
kaat,  vaikka  kitkarenkaat  saisi puolta halvemmalla. 
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Taulukko  42.  Tienkäyttäjien vastausten jakauma kahteen  rengastyypin  
valintaa koskevaan kysymykseen  (rengasvalinta 1=nasta-  ja  
kitkarenkaat samanhintaiset, rengasvalinta  2= kitkarenkaat  
puolta  edulilsemmat  kuin  nastarenkaat).  

Jos kitkarenkaat  olisivat puolta edullisemmat kuin nastarenkaat, joka vii-
des  ((94 + 24 + 262 +  49)1(1162+ 934) =20.5 %)  kuljettaja, joka normaalisti 
ostaisi ehdottomasti  tai  melko varmasti nastarenkaat, ostaisikin kustannus-
syistä nastarenkaiden sijasta kitkarenkaat. Näiden kuijettajien osuus kai-
kista vastanneista oli noin  17 % (= 3.7% + 0.9% + 10.3% + 1.9 %).  Vastaa-
vasti noin joka neljäs  ((166+313)/(1162+934)=22.9 %) nastarenkaat  seu-
raaviksi talvirenkaikseen valinneista kuijettajista ei osannut sanoa mitkä 
talvirenkaat hankkisivat,  jos  kitkarenkaiden  hinta olisikin  vain  puolet nasta-
renkaiden hankintahinnasta (noin  19%  tutkimukseen osallistuneista kuijet-
tajista). 
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Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  laboratorion tekemän tutkimuksen 
päätarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin autoilijat tiedostivat erilaisilla 
talvikeleillä  kelin  liukkauden  ja  mikä vaikutus kuijettajien keli-  ja rengaskun-
toarvioilla,  ajoneuvon rengaskuntomittauksissa todetulla rengaskunnolla  ja 
rengastyypillä (nastarengas / nastaton talvirengas)  on  jonon ulkopuolella 
ajavien henkilö-  ja pakethauton  kuljettajien käyttämiin ajonopeuksiin. Tutki-
mukseen liittyi myös useita erillistarkasteluja, joissa selvitettiin kuljettaja- 
käyttäytymiseen liittyviä taustatekijöitä. Lisäksi tutkimuksen yhteyteen liitet-
tiin postikyselytutkimus, joka kohdistettiin kaikille tienvarsitutkimuksiin  osat-
listuneille kuijettajille.  

Tutkimus perustui tienvarsihaastatteluihin, joita tehtiin talvikauden  1992 - 
93  aikana vaihtelevissa keliolosuhteissa yhdeksän tiepiirin alueella 15:ssä 
valta-,  kanta ja  maanteillä sijainneessa koekohteessa yhteensä  22  eri 
kertaa. Pääosa tutkimuskohteista sijaitsi  80 km/h - talvinopeusrajoitusalu-
eella,  mutta tienvarsitutkimuksia tehtiin myös pysyvän  80 km/h  ja  100 km/h 
nopeusrajoituksen alaisilia  teillä. Tienvarsitutkimusten yhteydessä tutki-
mukseen osallistuneiden ajoneuvojen nopeudet mitattiin, kuljettajat haas-
tateltiin  ja  ajoneuvojen renkaiden kunto tutkittiin. Lisäksi kaikille tienvarsi-
tutkimuksiin osallistuneille kuljettajille jaettiin postikyselylomake myöhem-
min täytettäväksi  ja  palautettavaksi. Kaikkiaan tutkimustalven aikana mit-
tauksia  ja  haastatteluja varten pysäytettiin noin  3350  henkilö-  ja  pakettiau-
ton kuljettajaa. 

Tienvarsitutkimuksiin  valittiin henkilö-  ja pakettiautojen  kuljettajat satu  n-
naisotannalla  ei -jonossa ajaneista. Tässä tutkimuksessa jonossa ajavaksi 
katsottiin ajoneuvo, jonka etäisyys edellä kulkeneeseen ajoneuvoon oli 
enintään neljä sekuntia. Haastatteluihin  ja  renkaiden kuntomittauksiin vali-
tut kuljettajat edustivat arkipäivisin  ja  päiväsaikaan päätiestöllä (valta-, 

 kanta- ja  maanteillä) ljikkuneita tienkäyttäjiä. 

Nastarenkaita  ja nastattomia talvirenkaita  käyttäneet autoilijat  

Tienvarstutkimuksiin pysäytetyistä ajoneuvoista  95.1 %:lla  oli nastaren-
kaat,  4.8 %:lla nastoittamattomat talvirenkaat (M+S)  ja  0.1 %:lla kesären-
kaat. Nastattomilla talvirenkailla  tarkoitettiin tässä tutkimuksessa sekä  kit- 
karen kaita,  n astoitetu ksi  tarkoitettuja talviren kaita (ei kuitenkaan nastoi-
tettu) että alunperin nastoitettuja talvirenkaita (nastat poistettu  tai  mittauk-
sissa todettu tehottomiksi). Varsinaisia kitkarenkaita ns. nastattomista talvi- 
ren  kaista oli noin joka neljäs  ja  kaikista tutkituista  vain  noin  1 - 1 .5 %,  mikä 
kuvasi myös niiden todellista määrää talviliikenteessä  /7/. 

Nastarenkailla  ja nastattomilla talvirenkailla ajaneiden kuljettajaryhmien 
 vertailussa todettiin, että nastarenkaalliset ajoneuvot olivat vuosimalliltaan 

hieman nuorempia (keskimäärin noin kaksi vuotta) kuin nastattomilla talvi-
renkailla varustetut ajoneuvot. Nastarenkaallisten ajoneuvojen osuus pie-
neni selvästi ajoneuvon iän (vuosimallin) myötä; uusista autoista (ajo-
neuvon ikä  0-4  vuotta) nastarenkaallisia oli  97.3 %  ja  vanhoista (>  15 
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vuotta) enää  88.5  %.  Mittausten perusteella nastarenkaiden todettin ole-
van myös paremmasssa kunnossa kuin nastattornat talvirenkaat. Tähän 

 on  selvä syy-yhteys  se,  että pääosan, noin  2/3, ns. nastattomien  talvi- 
ren kaiden  ryhmästä muodosti alunperin nastoitetut talvirenkaat (nastat 
poistettu  tai  mittauksissa tehottomiksi todettu), joiden rengaskunto usein 
oli huono. 

Nastattomilla talvirenkailla  ajavien osuus oli suurin  alle  35-vuotiaiden  kul-
jettajien keskuudessa  (5.3  -  5.9 %  tutkituista talvirenkaista)  ja  pienin  55 

 vuotta täyttäneiden kuljettajien keskuudessa  (3.4  %).  Keski-iältään nastat-
tornia talvirenkaita käyttäneet olivat kolme vuotta nuorempia kuin nasta-
renkailla ajaneet kuljettajat.  

Tien  liukkausolosuhteiden  tunnistaminen 

Tutkimuksessa  kelin liu kkaus  jaettiin tehtyjen kitkam ittausten perusteella 
neljään luokkaan: pitävä (kitka>  0.45),  melko pitävä  (0.35  <  kitka  ^  0.45), 

 melko liukas  (0.25  <  kitka  ^  0.35)  ja  liukas (kitka  ^  0.25).  Autoilijat arvioivat 
 kelin  liukkauden samaa neliluokkaista asteikkoa  käyttäen (pitävä  -  liukas) 

tietämättä kuitenkaan tutkimusajoneuvolla mitatuista kitka-arvoista.  Tien-
varsitutkirnukset  tehtiin valoisan aikana, mikä edusti  kelin  liukkauden arvi-
oimisen kannalta optimiolosuhteita. 

Autoilijoiden tietämyksen arviointi eri kelien liukkaudesta  tai  pitävyydestä ei 
ollut ongelmatonta. Jokaisella tienkäyttäjällä  on  oma käsityksensä siitä, 
mikä keli  on  pitävä  ja  mikä liukas keli. Kuljettajien keliarvioiden osalta ei 
ole olemassa mitään absoluuttista luokkaperustetta pitävän, melko pitä-
vän, melko liukkan  ja  hukkaan  kelin erottamiseksi  toisistaan toisin taas kuin 
kitkamittauksiin perustuvassa keliluokituksessa. Lisäksi kuljettajien keliarvi-
oiden  ja todettujen liukkausolosuhteiden yhtäpitävyyden  arviointi riippuu 

 raja-arvoi na  käytettävistä kitka-arvoista (tutkimusajoneuvolla mitatut), joilla 
todettu keli luokitellaan eri liukkausasteisiin (pitävä, melko pitävä, melko 
liukas  ja  liukas). Edelleen autoilijoiden kuntoarvioihin lienee jossakin mää-
rin vaikuttanut myös poliisin läsnäolo tutkimuskohteessa. Tämän vaikutus 
keliarvioihin pyrittiin minimoimaan  sillä,  että autoilijoille kerrottiin haastat-
telujen yhteydessä poliisin osallistuvan tutkimukseen  vain  liikennettä 
ohjaamalla, ei sakotustarkoituksessa  ja  että poliisit pysyttelivät mandolli-
simman etäällä haastateltavista. 

Tässä tutkimuksessa autoilijoiden keliarvioita verrattiin eri yhteyksissä ylei-
semminkin käytettyihin liukkautta kuvaaviin kitka-arvoihin. Luokitteluperus

-te  pohjautuu tielaitoksen talvihoitotason kuntoluokitukseen  ja  siinä tien 
kuntoluokan määräytymiseen liukkauden perusteella. Kuvan  27  mukaan 
huomattava  osa tienvarsitutki muksiin osahlistuneista  kuljettajista mielsi 
samoilla kitka-arvoilla tien hiukkausolosuhteissa tapahtuvan  selvän  muutok-
sen kuin käytetyt luokkarajat hiukkausluokituksessa olivat (vrt.  kelin  oikein 

 (0)  ja  todettua yhtä luokkaa liukkaammaksi  (+1) arvioineiden yhteisosuuk
-sia  eri kitkaluokissa). Ainoastaan pitävän  ja  melko pitävän kehin välillä kul-

jettajat mielsivät eron kelioloissa käytetystä hiukkausluokituksesta poiketen 
 jo  kitka-arvon  0.42  jälkeen (hiukkausluokitus  0.45).  Useissa tapauksissa kit-

ka-arvo  0.42  vastaa käytännössä  jo  pitävää keliä. 
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Kuva  27.  Kuljettajien keliarvioiden  ja  todetun  kelin  vertailu eri kitkaluo
-kissa  (-2  = kuijettajat  arvioivat kein todettuun nähden  2  luokkaa 

pitävämmäksi,...  0  = kuijettajien  arvio todettuun nähden täysin 
oikein,...  ,  +2  = kuijettajat  arvioivat keiTh todettuun nähden  2 

 luokkaa liukkaamaksi). 

Tilastol lisissa tarkasteluissa kuijettajien liu kkausarvioilla  ja  todetulla  kelin 
 liukkaudella  todettiin huono yhtenevyys. Vallitsevat keliolosuhteet arvioi 

oikein  vain  noin joka  kolmas  (30 %)  haastatelluista kuljettajista. Merkitse-
västi väärin  (2  -  3 liukkausluokkaa)  vallitsevan  kelin  arvioi taas joka neljäs 

 (27  %)  haastatelluista. Miesten  ja  naisten tietämyksessä tien vallitsevista 
liukkausolosuhteista ei kokonaisuutena todettu merkitsevää eroa.  

Kelin  arvioiminen todettuun (kitkamittauksiln perustuva liukkausluokitus) 
nähden pitävämmäksi oli selvästi yleisempää kuin  kelin  arvioiminen todet-
tua huonommaksi. Lisäksi kuljettajien arviot tien liukkaudesta poikkesivat 
todetuista sitä enemmän mitä liukkaampi  tie  oli. Esim. liukkaalla kelillä yli 
puolet  (55  %)  autoilijoista arvioi vallitsevan  kelin  pitäväksi  tai  melko pitä-
väksi  ja  noin joka  kolmas  kuljettaja  (31 %)  piti ajouria sulina, vaikka todel-
lisuudessa ajouria peittikin liukas jääkalvo. Tulokset erillistarkastelusta erit-
täin liukkaalla kelillä (kitka  ^  0.20)  olivat huolestuttavia,  sillä  tutkituista jopa 
joka  8.  kuljettaja  (13 %)  piti keliä pitävänä. Lisäksi kuljettajista  vain  noin  17 
%  piti erittäin liukasta keliä liukkaana, liukkaaksi  tai  melko liukkaaksi  kelin 

 arvioi kokonaisuutenakin  vain  hieman yli puolet  (52 %)  haastatelluista. 
Lisäksi joka neljäs kuljettaja  (26 %)  piti jäisiä ajouria sulina. 

Naisilla  ja  loppuun kuluneilla renkailla (sakkorenkailla) ajaneilla kuljettajilla 
todennäköisyys arvioida keli merkitsevästi todettua pitävämmäksi oli muita 
tienkäyttäjiä pienempi; naisten todennäköisyys (riski) oli noin puolta pie-
nempi kuin miesten  ja  sakkorenkailla ajaneilla  noin  60 %  pienempi kuin 
parempikuntoisilla talvirenkailla ajaneilla kuljettajilla. Uusilla  tai uudenveroi-
silla renkailla ajaneilla  ja  55  vuotta täyttäneillä kuijettajilla todennäköisyys 
arvioida keli merkitsevästi todettua pitävämmäksi oli puolestaan muita 
autoilijoita suurempi; uusilla talvirenkailla ajaneilla noin  1 .4  - kertainen mui- 
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hin  verrattuna  ja  55  vuotta täyttäneillä kuljettajiUa taas lähes kaksinker-
tainen iältään nuorempiin kuljettajlin verrattuna. 

Liikenneturvallisuuden kannalta saadut tutkimustulokset olivat hyvin huo-
lestuttavia. Tulosten mukaan eritoten liukkailla keleillä autoil joiden kyky 
arvioida tien todellisia liukkausolosuhteita oli huono.  Tien liukkaustason 

 tunnistamisen  ja  tiedostamisen todettiin jäisellä tien pinnaHla olevan sitä 
vaikeampaa, mitä "kesäisempiä" kelejä (tien polanteisuuden osalta) olot 
tiellä muistuttavat. Esim. liukkaalla, mutta vähäpolanteisella  tai  täysin peit-
teettömällä tiellä ajaneilla kuljettajilla riski (todennäköisyys) arvioida keli 
merkitsevästi väärin oli lähes  2.5 - kertainen peitteisimmillä keleillä ajanei-
sun kuljettajiin  verrattuna. 

Kuljettajan ajokokemuksella  tai  tien tuntemuksella (tuttuudella) ei tarkaste-
luissa todettu olevan merkitsevää vaikutusta kuijettajan kykyyn arvioida 
tien todellisia liukkausolosuhteita. Paljon ajavat (yli  40 000 km  vuodessa) 

 tai  tietä useita kertoja viikossa talvella ajavat kuljettajat eivät osanneet 
arvioida tien todellisia liukkausolosuhteita  sen  paremmin kuin muutkaan 
kuljettajat. 

Kuljettajien arviot talvi  renkaidensa  kunnosta  

Tienvarsitutkimusten  yhteydessä pyydettiin tutkimukseen osallistuneita 
kuljettajia arvioimaan ajoneuvossaan olevien talvirenkaiden kuntoa. Henki-
lö-  ja  pakettiauton kuijettajat arvioivat neliluokkaisella arvosteluasteikolta 
renkaiden  ja nastojen  kunnon erikseen. Samaa asteikkoa käyttäen luoki-
tettiin rengaskuntomittauksissa todelliset  rengas- ja nastakunnot,  joten kul-
jettajien kuntoarviolta  ja  mittauksissa todettuja  rengas-  sekä nastakuntoja 
oli mandollista verrata toisiinsa. 

Kuijettajilta  pyrittiin saamaan selville heidän todellinen tietämyksensä  ren-
kaidensa  kunnosta. Haastattelujen yhteydessä kuljettajille kerrottiin, että 
poliisi osallistuu tutkimukseen  vain  liikennettä ohjaamalla, ei sakotustarkoi-
tuksessa. Lisäksi liikennettä ohjaavat poliisit pysyttelivät koekohteissa "tur-
vallisen"  matkan  päässä haastateltavista.  Em. varotoimista  huolimatta 
osaan autoilijoiden rengaskuntoarvioista lienee kuitenkin tutkimuksen 
luonteen takia jossakin määrin vaikuttanut "poliisin pelko"  ja  se,  että haas-
tateltavilla  on  yleensäkin pyrkimys kaunistella totuutta (sosiaalisen hyväk-
syttävyyden tavoittelu) ilmoittamalla esim, tässä yhteydessä renkaidensa 
kun noksi omaa tietämystään paremman rengaskunnon. Kaikesta huoli-
matta saatuja tuloksia voidaan pitää  varsin  luotettavina. 

Autoil ijoiden  tietämys renkaidensa ku nnosta oli tilastollisesti tarkasteltuna 
 vain  välttävä. Talvirenkaidensa kunnon arvioi mittaustuloksiin nähden 

oikein hieman yli puolet  (54 %)  vastanneista. Autoilijoiden kuntoarvioista 
noin  41 %  erosi mittaustuloksista yhden kuntoluokan verran, noin  5 % 

 (joka  20.  kuljettajan arvio) erosi mittaustuloksista merkitsevästi, eli  2 - 3 
kuntoluokan  verran.  2 %  autoilijoista (joka  50.  kuljettaja) ei osannut arvioi-
da ajoneuvonsa renkaiden kuntoa lainkaan. 
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Talvirenkaiden  kunnon arvioiminen paremmaksi kuin mitä mittaustulokset 
osoittivat oli selvästi yleisempää kuin rengaskunnon arvioiminen mittaustu-
loksiin nähden huonommaksi. Lisäksi talvirenkaiden kuluminen vaikutti 
selvästi kuljettajien kuntoarvioihin,  sillä rengaskunnon  arvioinnin todettiin 
olevan sitä vaikeampaa mitä kuluneemmat renkaat ajoneuvossa oli. Esi-
merkiksi uusilla  tai  uuden veroisilla talvirenkailla ajaneista kuljettajista noin 

 68 %  tiesi renkaidensa todellisen kunnon, mutta loppuun kuluneilla  ren-
kaifla  ajaneista enää  vain 15 %.  Lisäksi loppuun kuluneilla, eli  sakkoren-
kailla,  ajaneista autoilijoista lähes puolet (joka  50.  tutkimukseen osallistu-
neista kuljettajista) arvioi omat renkaansa hyväkuntoisiksi  tai  jopa uuden 
veroisiksi. 

Tienkäyttäjien arviot renkaidensa  ja nastojensa  kunnosta olivat hyvin 
samanlaiset; yli  90 % nastarenkaita käyttäneistä  autoilijoista arvioi ajoneu-
vonsa renkaat  ja nastat samankuntoisiksi.  Kuljettajien tietämys nastojen 
kunnosta oli kokonaisuutena jonkin verran huonompi kuin renkaiden kun-
nosta, koska mittaustulokset osoittivat, että nastat olivat yli neljäsosassa 
tutkituista talvirenkaista huonommassa kunnossa kuin itse  rengas. 

Talvirenkaidensa  kunnon arvioi todettuun nähden muita huonommin 
vähän  (alle  10 000 km)  ja  paljon (yli  65 000 km)  vuodessa ajavat autoilijat. 
Ajoneuvon pääasialliset käyttäjät olivat hieman paremmin tietoisia renkai-
densa kunnosta kuin ajoneuvoa satunnaisesti käyttävät kuljettajat. Miesten 

 ja  naisten rengaskuntoarviot olivat kokonaisuutena hyvin samanlaiset. 

Keliarvioiden, rengaskunnon  ja rengastyypin  vaikutus ajonopeuksiin 

Tutkimuksessa autoil ijoiden mielipiteet tien  Ii ukkaudesta  eivät vaikuttaneet 
heidän käyttämiinsä ajonopeuksiin. Autoilijat, jotka pitivät vallitsevia keli- 
oloja liukkaana  tai  melko liukkaana eivät tilastollisissa tarkasteluissa 
merkitsevästi eronneet mitattujen ajonopeu ksien suhteen muista kuljetta-
jista. Tulosta voidaan pitää hyvin yllättävänä,  sillä  nimenomaan kuijettajien 
keliarvioilla odotettiin olevan merkitsevä vaikutus heidän käyttämiinsä ajo-
nopeuksiin. 

Myöskään tienvarsitutkimuksiin osallistuneiden henkilö-  ja pakettiautojen 
 kuljettajien arviot omien talvirenkaidensa kunnosta eivät vaikuttaneet hei-

dän ajonopeuksiinsa. Tilastolliset tarkastelut osoittivat, etteivät autoilijat, 
jotka pitivät talvirenkaitaan huonokuntoisina eri keleillä eivätkä eri nopeus-
rajoitusaluellla kokonaisuutena merkitsevästi eronneet käyttämiensä ajo-
nopeuksien suhteen muista kuljettajista. Rengaskuntomittauksissa todettu-
jen  rengas- ja nastakuntojen  osalta  tulos  oli sama, eli huononkuntoislia 
talvirenkailla varustetuilla ajoneuvoilla ajaneet henkilö-  ja  pakettiauton kul-
jettajat eivät ajonopeuksien suhteen eronneet muista parempikuntoisilla 
renkailla ajaneista kuljettajista. Siten talviliikenteessä huonokuntoisilla  tal-
virenkailla  varustetut henkilö-  ja pakettlautot  eivät tulosten mukaan liukkail-
lakaan keleillä aja muita merkitsevästi hitaammin. 

Talvirenkaan  tyypillä ei tehdyissä tarkasteluissa todettu olevan merkit-
sevää vaikutusta ajonopeuksiin,  sillä nastarenkailla  tai nastattomilla  talvi-
renkailla ajaneet kuljettajat eivät tilastollisissa tarkasteluissa eronneet  mer- 
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kitsevästi  toisistaan ajonopeuksien suhteen eri keleillä  ja  nopeusrajoitus- 
alueilla. Tulosten tulkinnassa  on  kuitenkin huomioitava, että  nastattomilla 
talvirenkailla ajaneiden kuljettajien osuus oli  vain  noin  5 %  kaikista tutki-
tuista  ja  että  nastattomiksi talvirenkaiksi luokiteltiin kitkarenkaiden lisäksi 
myös nastoittamattomat  ja  alunperin nastoitetut talvirenkaat. Tämän tar-
kastelun osalta pitemmälle menevien johtopäätösten tekeminen ei ole 
mandollista, vaan tarvittaisiin lisätutkirnuksia, jotta nastarenkaita  ja  nastat

-tornia talviren kaita (eritoten kitkarenkaita) käyttävien autoilijoiden eroavai-
suuksia ajokäyttäytymisessä kyettäisiin selvittämään. Kitkarenkaita koske-
via tutkimuksia vaikeuttaa kuitenkin  se,  että Suomessa talviajan tieliiken-
teessä kitkarenkailla varustettujen ajoneuvojen osuus  on  vielä hyvin pieni; 
esim. talvikausina  1992-93  ja  1993-94 kitkarenkaat  Oulun yliopiston teke-
missä rengastutkimuksissa todettiin  vain  noin  1  -  1 .5 %:ssa  tutkituista hen-
kilö-  ja  pakettiautoista.  

Mitatut  ajonopeudet  ja  autoilijoiden mielipiteet turvallisista  ajono-
peuksista 

Ajonopeuksia  koskevissa tuloksissa tulee kiinnittää huomio eri keleillä 
mitattujen ajonopeuksien välisiin eroihin. Tärkeintä eivät ole absoluuttiset 
nopeusarvot, koska saadut tulokset riippuvat oleellisesti tutkimuksiin 
valituista mittauspisteistä (jokaisella mittauspisteellä oma nopeustasonsa). 
Tästä syystä myös eri tutkimuksista saadut tulokset pääsääntöisesti 
poikkeavat toisistaan, eli tuloksia ei voida suoraan verrata toisiinsa, vaan 
muita tutkimustuloksia tulee tulkita  vain  suuntaa-antavina tuloksina. 

Tutkimustulosten mukaan  kelin  liukkaus ei merkitsevästi näyttänyt vaikut-
tavan autoilijoiden käyttämiin ajonopeuksiin.  80 km/h  - talvinopeusrajoitus

-alueilla sijainneissa koekohteissa kohteiden keskinopeudeksi mitattiin pitä-
välIä kelillä  86.4 km/h,  melko pitävällä kelillä  85.6 km/h,  melko liukkaalla 
kelillä  82.9 km/h,  liukkaalla kelillä  82.4 km/h  ja  erittäin liukkaallakin kelillä 
(kitka ^  0.20) 81.2 km/h.  Suurin muutos (lievä"hyppäys") keskinopeuksissa 
todettiin melko hukkaan  ja  melko pitävän kehin välillä (keskinopeuksien ero 

 2.7 km/h).  Muilta osin tien liukkausolosuhteissa tapahtuneilla muutoksilla 
todettiin olevan ajonopeuksiin  vain  vähäinen vaikutus, esim. keskinopeuk-
sien ero tiukkaan  ja  melko tiukkaan  kelin  välillä oli  vain 0.5 km/h.  

Autoilijat pitivät  80 km/h  - talvinopeusrajoitusalueel  ta  liukkaallakin kelihlä  no-
peusrajoitusta  vähintään "ohjenopeutena  ja  myös turvallisena nopeutena; 
noin  61 %  kuljettajista piti turvallisena ajonopeutena nopeusrajoitusta  80 
km/h:ssa, nopeusrajoitusta  suuremman ajonopeuden olisi mieltänyt turval-
liseksi noin joka  kolmas  (32 %)  ja  nopeusrajoitusta  80 km/h  pienemmän 
ajonopeuden  vain  noin  6 %  haastatelluista. 

Ympärivuotisella  100 km/h  - nopeusrajoitusalueilla ajonopeudet  olivat puo-
lestaan kauttaaltaan suuremmat kuin  80 km/h  - talvinopeusrajoitusalueilla. 
Koekohteiden keskinopeudeksi  mitattiin melko pitävällä kelillä  92.2 km/h, 

 melko liukkaalla kelihlä  89.6 km/h  ja  liukkaahla  kelillä  89.2 km/h,  eli erot kes-
kinopeuksissa eri kehien välillä olivat pienet  (0.4-1.5 km/h). 
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Pysyvän  100 km/h  - nopeusrajoitusalueella  autoilijoiden mielipide turvalli-
sesta ajonopeudesta  (95.0 km/h)  oli liukkaallakin kelillä keskimäärin sel-
västi suurempi kuin  80 km/h  - talvinopeusrajoitusalueilla (84.2 km/h).  Liuk-
kaalla kelillä  5 %  haastatelluista kuljettajista piti turvallisena ajonopeutena 

 80 km/h:ssa, 44 % 90 km/h:ssa tai  enemmän  ja  vain 1 %  haastatelluista 
piti turvallisena nopeutena  alle  80 km/h.  Merkillepantavaa tehdyissä  tar-
kasteluissa  oli myös  se,  että erittäin liukkailla (kitka  ^  0.20)  ja  liukkailla (kit-
ka  ^  0.25) keleillä 100 km/h  - nopeusrajoitusalueilla  henkilö-  ja  pakettiauto-
jen kuijettajien todettiin ajavan nopeammin kuin mitä  he  pitivät turvallisena 
kyseisellä kelillä. 

Autoilijoiden ajonopeutta rajoittava tekijänä  80 km/h  - talvinopeusrajoitus
-alueilla liukkailla keleillä oli ensisijaisesti tien nopeusrajoitus eikä tien liuk-

kausolosuhteet. Pysyvän  100 km/h rajoituksen  alaisilla teillä todennäköi-
sesti taas nopeusrajoitus  100 km/h, geometrialtaan  hyvä  tie  ja  suhteellisen 
vähäinen liikenne sekä osaltaan myös väärät keliarviot yhdessä vaikuttivat 
siihen, että kuljettajat ajoivat lujempaa kuin mitä  he  pitivät turvallisena 
nopeutena vallitsevissa keliolosuhteissa. 

Nopeuskäyttäytym iseen  vai kuttavista tekijöistä 

Kuljettajien nopeuskäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin sekä 
kuljettajaryhmävertai luUa että nopeuskäyttäytymistä kuvaavilla tilastollisilla 
malleilla. 

Kuljettajaryhmävertailussa  erityinen mielenkiinto kohdistui liukkailla  ja  mel-
ko liukkailla keleillä poikkeavan lujaa  tai  poikkeavan hiljaa ajaneiden kuljet-
tajien taustojen  ja  heidän käyttämiensä ajoneuvojen sekä niiden varustuk

-sen  selvittämiseen. Vertailussa  15% hitaimmin  ajaneista henkilö-  ja paket-
tiautojen  kuljettajista luokiteltiin muuhun henkilö-  ja pakettijoneuvoliiken-
teeseen  nähden selvästi hiljaa ajaneiksi  ja  vastaavasti  15 %  nopeimmin 
ajaneista autoilijoista selvästi lujaa ajaneiksi kuljettajiksi. Loput  70 %  muo-
dostivat "normaalisti" ajaneiden kuljettajien ryhmän  - 

Vertailut osoittivat, että selvästi lujaa ajaneiden kuijettajien ryhmässä oli 
merkitsevästi enemmän miehiä,  alle  44  -  vuotiaita, yli  25 000 km  vuodessa 
ajavia, työsuhdeautolla ajaneita  ja  työn vuoksi matkalla olleita kuljettajia 
kuin "normaalisti"  ja  selvästi hiljaa ajaneiden kuljettajien ryhmässä.  Se!-
västi  hiljaa ajaneiden ryhmässä puolestaan ajoneuvojen keskimääräinen 
kokonaispaino (ka  1515 kg)  oli merkitsevästi pienempi kuin kandessa 
nopeammin ajaneiden kuljettajien ryhmässä (ka  1598- 1632 kg).  Myös lop-
puun kuluneiden (sakkorenkaiden) osuus selvästi hiljaa ajaneiden ryhmäs-
sä oli merkitsevästi suurempi kuin "normaalisti'  ja  selvästi lujaa ajaneiden 
kuljettajien ryhmässä. 

Selvästi lujaa ajaneiden ryhmässä  uudehkojen (enintään  4  vuotta van-
hojen) ajoneuvojen osuus oli merkitsevästi suurempi  ja  vanhojen (yli  10 

 vuotta vanhojen) ajoneuvojen osuus vastaavasti merkitsevästi pienempi 
kuin selvästi hiljaa ajaneiden kuijettajien ryhmässä, keskimääräinen  moot-
toritilavuus  selvästi lujaa ajaneiden ryhmään kuuluvien ajoneuvojen osalta 
(ka  1 .9 cm3)  oli merkitsevästi suurempi kuin selvästi hiljaa ajaneiden 
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ryhmässä (ka  1 .7 cm3 )  ja  niin ikään myös uusien sekä hyväkuntoisten  tai-
virenkaiden  osuus selvästi lujaa ajaneiden kuijettajien ryhmässä oli merkit-
sevästi suurempi kuin selvästi hiljaa ajaneiden ryhmässä. 

Nopeuskäyttäytymistä  kuvaavien  mallien  avulla pyrittiin löytämään  tut-
kimusaineistosta  ne tekijät, joilla nopeuskäyttäytymistä voitiin tilastollisesti 
kuvata  ja  joilla oli myös tilastollisesti merkitsevä vaikutus ajonopeuksiin.  

Koko tutkimusaineistossa  tien nopeusrajoitus  ja kuijettajan  ikä olivat tilas-
tollisesti muita merkitsevämpiä nopeuskäyttäytymisen selittäjiä. Seuraa-
vaksi parhaat ajonopeuden vaihtelua selittävät tekijät olivat ajoneuvon 
tyyppi  ja omapaino,  kuljettajan sukupuoli sekä vuosisuoritteen määrä.  Mal-
lin  mukaan  100 km/h nopeusrajoituksen ajonopeutta  lisäävä vaikutus oli 
noin  6 km/h  verrattuna pysyvään  80 km/h nopeusrajoitukseen tai 80 km/h - 
talvinopeusrajoitukseen.  Kuljettajan iän, vuosisuoritteen määrän  ja  ajoneu-
von omapainon kasvulla sekä ajoneuvon tyyppillä (pakettiautot) oli mal-
lissa ajonopeutta lisäävä vaikutus  ja kuijettajan sukupuolella  (naiset) taas 
ajonopeutta vähentävä vaikutus.  

Koko tutkimusaineistoa  koskevalla mallilla kyettiin selittämään  vain  noin 
viidesosa mitattujen ajonopeuksien vaihteluista, eli noin  4/5 ajonopeuksien 

 vaihtelusta jäi mitatuilla  tai määritellyillä  tekijöillä selittämättä. Pääosan 
selittämättömästä ajonopeu ksien vaihtelusta voitaneen kuiten  kin  katsoa 
johtuvan eri koekohteista  ja kuijettajista  itsestään; ajonopeuden valintaan 
vaikuttavat monet inhimilliset tekijät, kuten esimerkiksi kuljettajan tunnetila, 
vireystila  tai  persoonallisuus, joita käytännön tutkimuksissa ei juurikaan 
kyetä ottamaan huomioon. 

Postikyselyt 

Kyselytutkimuksella  selvitettiin tienvarsitutkimuksiin osal listuneiden kuljet-
tajien suhtautumista mandollisiin nastarenkaiden käyttöä koskeviin kieltoi

-hin, käyttölupamaksuihin ja  alueellisiin käyttörajoituksiin. Lisäksi tienkäyttä-
jiltä kysyttiin heidän mielipiteitään nastarenkaiden tarpeellisuudesta talvi- 
ajan tieliikenteessä sekä minkätyyppiset talvirenkaat (nastarenkaat / kitka- 
renkaat)  he  todennäköisesti seuraavaksi hankkisivat,  jos nasta- ja  kitka- 
renkaiden hinta olisi sama,  tai  jos nastattomien kitkarenkaiden  hinta olisi 

 vain  puolet nastarenkaiden hankintah  in nasta.  Kyselylomakkeen palautti 
kaikista tienvarsitutkimuksiin osallistuneista  78% (2578  henkilö-  ja  paketti-
auton ku Ij ettaj aa). 

Tuloksissa postikyselyyn vastanneet kuljettajat ryhmiteltiin neljään  osa- 
alueeseen.  Osa-alueet olivat Pohjois-, Länsi-, Sisä-  ja  Etelä-Suomi.  

Tulosten mukaan nastarenkailla  on  vankka kannattajakuntan Suomessa. 
Valtaosa,  86 %  kaikista kyselylomakkeen palauttaneista, piti nastarenkaita 
joko ehdottoman  tai  melko tarpeellisina. Vastaavasti melko  tai  täysin tar-
peettomiksi nastoitetut talvirenkaat talviliikenteessä arvioi noin  11 %  vas-
tanneista. Maan eri osissa nastarenkaita tarpeellisina pitäneiden kuljetta-
jien osuudet vaihtelivat välillä  81 -93 %.  Vankin kannatus nastarenkailla oli 
pohjoissuomalaisten autoilijoiden keskuudessa. 
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Nastojen käyttölupamaksu  sai suomalaisilta autoilijoilta  selvän  kielteisen 
vastaanoton. Lähes  80 %  kaikista vastanneista vastusti nastarenkaita 
käyttäviltä autoilijoilta mandollisesti perittävää uutta lupamaksua. Lupa- 
maksua kannattaneiden osuus oli  10 %  vastanneista, joka oli lähes yhtä 
suuri kuin niiden autoilijoiden osuus  (11 %),  jotka eivät osanneet sanoa 
mielipidettä asiaan lainkaan  tai  joille tienkäyttäjille lupamaksun voimaan- 
tulo  oli samantekevää. Alueellisesti suurin vastustus uutta mandollista 
käyttölupamaksua kohtaan oli Pohjois-Suomessa  (86 %  kuljettajista vas-
tusti lupamaksua). Muualla maassa lupamaksua vastustavien kuljettajien 
osuus vaihteli 75°k.n  ja  77 %:n  välillä.  

57 %  eli hieman yli puolet kyselyyn vastanneista autoilijoista suhtautui kiel-
teisesti nastojen käytön kieltämiseen talviliikenteessä. Nastakieltoa  kan-
nattaneiden  osuus oli  23 %.  Noin  20 %  vastanneista ei osannut sanoa 
mielipidettä asiaan lainkaan  tai  heille nastakiellon voimaantulo olisi yhden-
tekevää. Suurin vastustus nastakieltoa kohtaan oli Pohjois-Suomessa 
(nastakieltoa vastusti  66 %  ja  kannatti  vain 15 %  vastanneista)  ja  suurin 
kannatus nastakiellolle Etelä-Suomessa  (30 %  kuljettajista kannatti nasto-
jen kieltämistä). Eteläsuomalaisista autoilijoista kuiten  kin  hieman yli puolet 
vastusti nastakieltoa. 

Nastojen  käytön talvirenkaissa ainakin jossakin osassa Suomea ilmoitti 
sallivansa  83 %  ja koko  maassa  17 %  kaikista vastanneista.  Koko  maata 
koskevaa nastakieltoa kannattavia oli puolestaan  9 %  kyselyyn osallistu-
neista kuljettajista. Nastojen käyttöoikeuden säilyttäminen Pohjois-Suo-
messa miellettiin tärkeäksi  koko  maassa (käyttöoikeutta kannattavien 
osuudet vaihtelivat maan eri osissa välillä  71 -83 %).  Muualla maassa nas-
tojen tarpeellisuus talviliikenteessä arvioitiin paljon pienemmäksi kuin Poh-
jois-Suomessa; Länsi-  ja  Etelä-Suomen alueella nastojen käyttöoikeutta 
kannattavia oli  23 -30 %  ja Sisä-Suomessa  48 %  kaikista kyselytutkimuk

-seen  vastanneista. 

Valtaosa, noin  82 %  kyselyyn vastanneista, ilmoitti hankkivansa seuraa-
vaksi talvirengastyypikseen nastarenkaat  ja  vain 15 % kitkarenkaat. Poh-
joissuomalaisista  autoilijoista  88 %  ja eteläsuomalaisistakin tienkäyttäjistä 

 77 %  ilmoitti hankkivansa seuraavaksi ehdottomasti  tai  melko varmasti 
nastarenkaat. Vastaavasti  19 %  eteläsuomalaisista  ja  9 % pohjoissuoma-
laisista  autoilijoista ilmoitti ostavansa seuraaviksi talvirenkaikseen kitka- 
renkaat. Länsi-  ja Sisä-Suomessa nastarenkaat valinneiden osuus oli  79 - 
83 %  ja kitkarenkaat valinneiden  osuus  13- 17 %  kyselyyn vastanneista.  

Jos kitkarenkaat  olisivat  vain  puolet nastarenkaiden hankintahinnasta, kai-
kista kyselyyn vastanneista hieman  alle  puolet  (46 %)  hankkisi seuraaviksi 
talvirenkaikseen nastarenkaat  ja  joka  kolmas  (33 %) kitkarenkaat.  Kul-
jettajista noin  22 %  ei osannut sanoa kantaansa asiaan. Pohjois-  ja  länsi- 
suomalaisista autoilijoista joka toinen valitsisi seuraaviksi talvirenkaikseen 
ehdottomasti  tai  melko varmasti nastarenkaat  ja  vain  noin joka neljäs  kit-
karenkaat. Sisä-  ja  Etelä-Suomessa nastarenkaat ehdottomasti  tai  melko 
varmasti ostaisi hieman  alle  puolet  (40-45 %)  ja kitkarenkaat  noin kolman-
nes  (37 %)  kuljettajista. 
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Saadut tulokset viittaavat selvästi siihen, että kitkarenkaat  ja  niiden ajo-  ja 
 pito-ominaisuudet ovat monelle autoilijalle vielä tuntemattomat. Nastaren-

kailla  on  kustannuksista huolimatta vankka kannnattajakunta Suomessa. 
Tulosten mukaan  vain  joka viides autoilija, joka normaalisti ostaisi nasta-
renkaat, valitsisikin nastarenkaiden sijasta kitkarenkaat, mikäli kitkarenkaat 
olisivat puolet edullisemmat. Kaikkiin vastanneisiin suhteutettuna kyseisiä 
autoilijoita oli noin  1 7 %.  

Tutkimustulokset  ja  liikenneturvallisuus  

Tien liukkaudella on  selvä onnettomuuksia lisäävä vaikutus. Viiden viimei-
sen vuoden  (1989 -93)  aikana maassamme  on  vuosittain sattunut keski-
määrin noin  340 tieliikenneonnettomuutta,  joiden yhteydessä joku mootto-
riajoneuvossa olleista  on  kuollut. Näistä onnettomuuksista noin neljäsosa 

 (26 %)  sattui lumisella  tai  jäisellä kelillä. Kyseisillä keleillä kuolemaan joh-
taneet onnettomuudet ovat määrällisesti olleet lievässä nousussa vuo-
desta  1990  lähtien  /12/.  

Tämän tutkimuksen mukaan voidaan olettaa, että liukkaiden kelien yleisty-
essä onnettomuuksien määrä tulee lisääntymään. Ensinnäkin tutkimus 
osoitti, että liukkailla keleillä autoilijoiden kyky arvioida tien todellisia liuk-
kausolosuhteita  on  huono. Lisäksi kuljettajien arviot tien liukkaudesta poik-
kesivat todetuista sitä enemmän mitä liukkaampi  tie  oli. 

Toiseksi autoilijoiden tietämys talvirenkaidensa kunnosta todettiin kokonai-
suutena  vain kohtalaiseksi. Kuijettajilla  oli selvä taipumus arvioida  ren-
kaansa ja nastansa  paremmiksi kuin mitä ne todellisuudessa mittausten 
perusteella olivat. Lisäksi nastarenkailla ajaneiden kuljettajien tietämys 
nastojensa kunnosta oli huonompi kuin heidän tietämyksensä renkaidensa 
kunnosta. Tämä antaisi olettaa myös, että nastojen merkitys pidon lisää-
jänä jäisillä keleillä  on  luultua pienempi. 

Kolmanneksi  ajonopeuksissa ei tässä tutkimuksessa todettu riittävän suu-
ria muutoksia (alenemia)  kelin huonontuessa.  Oletettavaa  on,  että autoili-
jat eivät selvästikään tiedosta ajoneuvon pysähtymiseen tarvittavan  mat-
kan  todellista pituutta liukkaalla kelillä. Liukkaalla kelillä teoreettinen 
pysähtymismatka  (1 70 m)  oli keskimäärin jopa neljänneksen pidempi kuin 
melko liukkaalla kelillä  (135 m)  ja  peräti  77 %  pidempi kuin pitävällä kelillä 

 (96m).  

Neljänneksi autoilijoiden arviot tien liukkaudesta  tai renkaidensa  kunnosta 
eivät vaikuttaneet heidän käyttämiinsä ajonopeuksiin. Autoilijat, jotka piti-
vät renkaidensa kuntoa huonona  tai keliä liukkaana  eivät eronneet ajono-
peuksien suhteen muista kuijettajista. Lisäksi  80 km/h - talvinopeusrajoitus

-alueella tienkäyttäjät pitivät liukkaallakin kelillä nopeusrajoitusta vähintään 
"ohjenopeutena"  ja  tämän lisäksi myös turvallisena nopeutena. 

VIIdenneksi  Kuopion tiepiirin teiden suolauksen vähentämiskokeilun alu-
eella sijaitsevilla  LAM - pisteillä  tehdyistä nopeusmittauksista saadut tulok-
set näyttäisivät alustavasti viittaavan siihen, että ajonopeuksissa ei ylei-
sesti tule tapahtumaan suuria  ja  pysyviä nopeuden alenemia liukkaiden 
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kelien  lisääntymisestä huolimatta. Tulokset saatiin Oulun yliopiston suorit-
tamista  lisätarkasteluista  /13/  (kuvat  28  ja  29).  

Kuopion  tiepiirissä talvinopeusrajoitusalueilla keskinopeuden  muutos kesä
-nopeuteen  verrattuna talvikaudella  1992  -  93  marras  -  helmikuun välisenä 

aikana oli  1 .5-2.8 km/h  suurempi kuin Mikkelin  tiepiirissä  ja  1 .0 -2.1 km/h 
 (tammi-  ja  helmikuun osalta  1 .0  -  1 .6 km/h)  suurempi kuin Keski  -  Suomen 

 tiepiirissä  (kuva  28).  

Kuva  28.  Keskinopeuden  muutos verrattuna kesänopeuteen  marras  - 
 helmikuussa talvikaudella  1992-93 80 km/h  - talvinopeusrajoi-

tusalueilla  Mikkelin, Kuopion  ja  Keski-Suomen tiepiirien  mit-
tauspisteillä  /13/.  

Talvikaudella  1993  -  94  vastaava ero Mikkelin  tiepiiriin  verrattuna oli  0.7  - 
 1 .4 km/h  ja  Keski  -  Suomen  tiepiiriin  verrattuna  0.0  -  0.4 km/h  (vertailukuu

-kaudet tammi-  ja  helmikuu, koska Keski  -  Suomen  alkutalven  tiedot puut-
tuivat tehdyistä  tarkasteluista),  eli Kuopion  tiepiirissä ajonopeudet jälkim-
mäisenä  talvikautena ovat  lähentyneet  Mikkelin  ja  Keski-Suomen  tiepiirien 
ajonopeuksia  (kuva  29).  Talveen  1992-93  verrattuna  keskinopeudet  Kuo-
pion  tiepiirissä  kasvoivat  marras -helmikuussa  0.1 -3.0 km/h,  vaikka  liukkai

-den  kelien  osuus samanaikaisesti hieman kasvoi (kokonaisuutena  keliolot 
 Kuopion tiepiirin  1 -luokan tiestön osalta eivät kahtena  tarkastelutalvena 
 kuitenkaan merkitsevästi eronneet toisistaan)  /14/.  
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Kuva  29.  Kesk/nopeuden  muutos verrattuna kesänopeuteen  marras - 
 helmikuussa talvikaudella  1993-94 80 km/h  - talvinopeusrajoi-

tusalueilla  Mikkelin, Kuopion  ja  Keski-Suomen tiepi/rien 
mitta uspisteillä (Keski-Suomen alkutalven tiedot puuttuvat) 

 /13/.  
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1. Tienvarsitutkimuksen haastattelulomakkeet.  

2. Tienvarsitutkimuksen  sää-  ja keliseurantalomake.  

3. Postikyselytutkimuksen  lomakkeet.  

4. Tienvarsitutkimuksen rengastutkimuslomake.  

5. Rengastutkimuslomakkeen tayttöohjeet  ja  käytetyt 
mittausmenetelmät.  

6. Koekohtaisen nopeustarkastelun  tulokset.  

7. Teiden talvihoitotason kuntoluokitus.  

8. Logistisen regressioanalyysin  perusteet.  

9. Kuljettajien keliarvioiden vaikutus ajonopeuksiin (tulokset 
 2- suuntaisesta varianssianalyysistä). 

10. Renkaiden kunnon  ja kuijettajan rengaskuntoarvioiden 
 vaikutus ajonopeuksiin (tulokset  2-suuntaisesta varianssi 

analyysistä). 

11. NastarenkaiJia  ja nastattomilla talvirenkailla ajaneiden 
 kuljettajien ilmoittamien vuosi-  ja talvisuoritteiden 

jakau  mat. 

12. Rengastyypin  vaikutus ajonopeuksiin (tulokset  2-
suuntaisesta varianssianalyysistä). 

13. "Box plot" -  kuvion merkintöjen selitykset.  

14. Tutkimusaineistojen  vertailu kuljettaja-, ajoneuvo-  ja ren-
gastekijöiden  suhteen.  

15. Kyselytutkimuksen  tulokset. 



LuTE  1/i 

	

Tien varsihaastattelu v. 1.3  KOHDE 
	

SUUNTA __________  PVM 	I  

0.  KOODI 
	

NOPEUS  ____________km/h 

1.  KELLONAIKA:  

2.  REKNRO  

3.  KELIMIELIPITEET  JA  KELIN  TUNTEMUS  

a) minkälainen vaikutelma teille jäi tien liukkaudesta viimeisen kilometrin,  parin  matkalta? 
liukas 	melko liukas 	melko pitävä 	pitävä 	 ei osaa sanoa  
EJ 	EJ 	EJ 	EJ 	 EJ  

b) ajourat  olivat kyseisellä matkalla pääosin (tienpinta oli) 

sulat 	kuuraiset 	jälset 	lumiset /sohjoiset 	 ei osaa sanoa  
EJ 	EJ 	EJ 	EJ 	 EJ  (kuivat  tai  märät)  

4.  TURVALLINEN NOPEUS  JA  KÄYTETTY NOPEUS 	 ei osaa sanoa  
a) mikä olisi mielestänne turvallinen ajonopeus tällä kelillä, ios ___________  km/h 

 saisitte  itse vapaasti valita käyttämänne ajonopeuden? 	 ei osaa sanoa  

b) teiltä mitattiin nopeus noin kilometri ennen haastattelua. 	__________  km/h 	EJ  
mikä  on  oma arvionne käyttämästänne ajonopeudesta noin kilometri ennen haastattelua?  

5.  NASTARENKAAT  JA  NIIDEN KUNTO  

a) tarvitaanko tällä kelillä mielestänne nastoilla varustettuja talvirenkaita? 

ehdottomasti 	 ehkä 	 ei 	 ei osaa sanoa  
EJ 	EJ 	EJ 	 EJ  

b) onko talvirenkaittenne kunto, nastojen  ja  renkaiden kunto erikseen eroteltuna? 
(nastojen  ja  taMrenk. koaiIe merkitaän  vain 1 rash,  jollei kuljettaja nimenomaan itse  haJua  erottaa etu-  ja  takarenkaan  ominaisuuksia erikseen)  

i.iudt  tai 	 lopDuun  
lähes uuden 	keskimäaräistä 	kuluneet  tai 

 veroiset paremmat. huonommat muuten huon 
etu  taRs 	etu  taRs 	etu  haka 	etu  haka 	 ei flastoja 	ei osaa sanoa 

nastat 	LIIIIIJI 	EJ  
etu  haka 	eta  haka 	etu  haka 	eta 	 ei osaa sanoa 

talvirenkaat 	L 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 
6.  TIEN TUNTEMUS  JA  MATKAN  TARKOITUS  

a) kuinka usein ajatte kyseistä tietä talvella? 	EJ  useita kertoja viikossa  

EJ muutamia kertoja kuukaudessa  

[J  harvoin  tai  ei juuri ollenkaan  

b) tämän  matkan  pääasiallinen 
tarkoitus oli ? 

matka töihin  tai  töistä kotiin 
muu työmatka 

oma asiointi-  tai  ostosmatka 

[]  loma-  tai  vapaa-ajan matka  

[J  muu, mikä _____________ 



LUTE 1/2 

7.  AJONEUVOTIEDOT  
a) ajoneuvotyyppi  

b) merkki  ja  malli  

haEJ 

paEJ 

 asu  ntoauto  EJ 

EJ  —c 	peräkärry 

+ 	:j 	r  perävaunu  

EJ  () -  merkki  

esim.  Opel  Vectra  1.8  GLi 

C)  vuosimalli  

d)  moottori 
	

bensa  EJ 	 diesel  

e) ajofleuvon voimansiirtotapa  

f) ABS-jarrut 	kyllä EJ  

etuveto  EJ  
takaveto  EJ  
neliveto  EJ  -->  oliko päällä? 	kyIlÖ 	ei  

EJEJ 
eiEJ  

8.  KULJETTATIEDOT  SEKÄ AUTON KÄYTTÖ  JA  OMISTUS  

a) sukupuoli 	mies  EJ 	nainen  EJ  
b) syntymävuotenne? 	- 

ikäarvio 	alle  25 	25-40  
jos  tarDeen 	EJ 	EJ  

c) paljonko  ajatte  keskimäärin vuodessa? 

josta  talvirenkailla kilometreinä  noin  

d) ajokortti myönnettiin teille ensimmäisen kerran vuonna  

e) oletteko tämän auton pääasiallinen käyttäjä?  

[J  kyllä 	[J en 

f) auto,  jolla nyt  ajatte  on  
EJ oma  
EJ muun perheen  jäsenen  

40-60 	yli  60 v  

EJ 	EJ  
km, 

km  

työnantajan 
muun henkilön (kaverin, sukulaisen, 
ystävän tms.)  

9.  NOPEUSRAJOITUS  

a)  muistatteko mikä oli nopeusrajoitus ennen tätä haastattelua  ja  siihen liittyviä  liikennemerkkejä?  
ei osaa sanoa  

EJ  80 km/h 	vai 	EJ  100  kmfh  

Kiitos  ja  hyvää matkaa!  
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LuTE  3/1  
L' 	OULUN YLIOPISTO 

Rakentamisteknijkan  osasto  
Tie-  ja liikennetekniikan  laboratorio 

Arvoisa  tienkäyttäjä! 

Tielaitoksessa  on  käynnistynyt Talvi  ja  tieliikenne  -projekti.  Projektin  tavoitteena  on  
tietämyksen laajentaminen  ja pennteisten näkökulmien avartaminen talviajan tiellikenteen 

 ongelmista.  

Projektin  tutkimusohjelmassa selvitetään  mm.  kelin ja ajokäyttäytymisen  yhteyttä, 
nastattomien rangasvaihtoehtojen käyttöä sekä ympänstökysymyksia, kuten sudan 
ympänstöhaittoja. Tienkäyttäjien  ja  suuren yleisön kannalta mielenkiintoisimpia  ja  keskeisimpiä Talvi  ja tielilkennetutkimukseen  liittyviä alaprojekteja ovat liikenteen sujuvuus 

 ja  turvallisuus  (mm.  Kuopion suolaamattomuuskokeilu) sekä ympäristöprojektit. 

Talvi  ja tieliikenne -projektin  varsinaisesta toteutuksesta vastaavat pääosin VTT  ja  Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikan  laboratorio. Lisäksi mukana ovat Kuopion  ja Tampereen 
 yliopistot. 

Tämä  haastatteluJomake  liittyy tutkimukseen, jossa selvitetään talvirenkaiden vaikutuksia 
ku Ijettajan  kelin  kokemiseen, turvallisuuden tunteeseen  ja ajomukavuuteen.  Lisäksi 
tutkimuksessa kartoitetaan käytettävien talvirenkaiden kuntoa, niiden käyttöön  ja  käyttö- 
kokemuksiln  liittyviä asioita. Tutkimuksen toteutuksesta vastaa Oulun yliopiston  tie-  ja liikennetekniikari  laboratorio. 

Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan vielä saamiinne postikyselykaavakkeisiin  ja 
 palauttamaan ne vastauskuoressa viikon sisällä (postimaksu maksettu). Liittäkää mukaan 

myös arvontalipuke, jolla osallistutte palki ntojen  arvontaan.  Kyselykaavakkeiden 
palauttaneiden kesken arvotaan maaliskuun  24.  päivänä kolme Nokian NRW 
talvi rengassarjaa sekä viisi ensiapu laukkua. Voittajien  ni  met  julkaistaan Kaleva-lehdessä 

 26.3.1993.  Lisäksi siitä ilmoitetaan voittajille henkilökohtaisesti. 

Kiitos arvokkaasta avustanne,  

Dl Heikki Heinijoki,  tutkija 

Jakeluosoite 	 Kayntiosoite 	 Puhelin 	 Telefax  
FL 191 	 Kaxarmintie 8 	 981-5534011  (keskus) 	 981-5534474 
90101  OULU 	 90100  OULU 	 981-5534465 (H1-Ieinijokj) 
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OULUN YLIOPISTO 
	

TALVI  JA  TIEUIKENNETUTKIMUS 
Rakentamisteknhikan  osasto 	 POS11KYSELY  
Tie-  ja  lukennetekniikan  laboratorio 

Kysymyksiin  nrot  1  ja  2  vastataan muutama kilometri ennen  
haastattelupaikkaa vaHinneiden  olosuhteiden  ja  niiden tuomien 
kokemusten  ja  mielikuvien pohjalta!  

1. Ajomukavuutta  ja  ajoturvallisuutta  heikensivät äsken kyseisellä tarkastelu- 
matkalla  ja  tämänpäiväisellä  kelillä mielestäni seuraavat tekijät 

tien liukkaus 	____________________________________  
tien  lumisuus  
liikenteen vaikutuksesta ilmassa  'pöllyävä' irtolumi  
tien  sohjoisuus / loskaisuus 	____________—_________  
tielle muodostuneet  ajourat /  raiteet 
tien  märkyys 	_________________________  
lumisateesta tms. johtuva huono  näkyväisyys  tai  hämärä keli 

 takanaroikkujan  aiheuttama 'paine' 

muu, mikä  

U. 
U. 
U. 
U. 
R- 
U. 
RU 
RU 

2. Minkälainen vaikutelma jäi ajomukavuudesta  ja  ajoturvallisuudesta  äsken 
kyseisellä tarkastelumatkalla  ja  tämänpäiväiseHä  kelillä? 

	

erittäin huono 	huono 	keskinkertainen 	hyvä 	erittäin hyvä 

Loput kysymykset voitte täyttää myöhemmin!  

3.  Haastattelujen yhteydessä käyttämänne ajoneuvo  
a) merkki  ja  malli 	___________________________________________________ 

esim.  Opel  Vectra  1.8  GL1  

b) vuosimalli  

C)  rekisterinumero  

4.  Mitä mieltä olette nastoitettujen talvirenkaiden tarpeellisuudesta talviliikenteessä? 

ehdottoman tarpeelliset 	 melko  tarpeettomat  

melko tarpeelliset 	 täysin  tarpeettomat  

en  osaa sanoa  /  vaikea arvioida  
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5. Tarvitsette autoonne  uudet  talvirenkaat. Nastoitettujen talvirenkaiden  ja  nastoitta-
mattomien kitkarenkaiden  hankkiminen maksaisi Teille yhtä paljon.  Valitsisitteko  

[J  ehdottomasti nastarenkaat 	 melko varmasti nastattomat kitkarenkaat 

[]  melko varmasti nastarenkaat 	[J  ehdottomasti nastattomat kitkarenkaat 

JJ en  osaa sanoa  

6. Entä  jos  saisitte  mandollisuuden hankkia  nastattomat kitkarenkaat  puolta halvemmalla 
kuin  nastarenkaat. Valitsisitteko  tällöin  

[J  ehdottomasti nastarenkaat 	[] melko varmasti nastattomat kitkarenkaat 

[]  melko varmasti nastarenkaat 	 ehdottomasti nastattomat kitkarenkaat  

EJ harkitsisin  asiaa huolellisesti  tai en  osaa sanoa  

7. Jos  Suomessa siirryttäisiin nyt  talviliikenteessä  käyttämään  nastattomia kitkarenkaita 
(nastakielto) 

vastustaisin  ehdottomasti 	EJ  kannattaisin todennäköisesti 
vastustaisin  todennäköisesti 	EJ  kannattaisin ehdottomasti 

olisi minulle samantekevää  

EJ en  osaa sanoa  

8. Jos  Suomessa siirryttäisiin käyttämään  talviliikenteessä nastattomia kitkarenkaita,  
niin  nastarenkaiden käyttöoikeus  (osittainen  nastakielto)  tulisi säilyttää kuitenkin  

i=i  alueella  A 

[J  alueella  B  

[]  alueella  C  

EJ alueella  D  

JJ koko  Suomessa (alueet A+B+C+D) 

ei missään osassa Suomea  

EJ vaikea sanoa  /  arvioida  

9. Jos  Suomessa  nastarenkaiden  käyttäjille määrättäisiin erityinen  nastarenkaiden  
vuotuinen  käyttölupamaksu 

vastustaisin  ehdottomasti 	EJ  kannattaisin todennäköisesti  

EJ vastustaisin  todennäköisesti 	[J  kannattaisin ehdottomasti 

olisi minulle samantekevää 	 en  osaa sanoa 
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Jos  talvirenkaissanne  ei ole nastoja, siirtykää kysymykseen  12. 

10.  Tiedättekö minkä merkkisillä  ja  tyyppisillä nastoilla talvirenkaanne  on  nastoitettu?  

EJ 	en  tiedä  

kyllä, talvirenkaissa  ovat  (ympyräi  oikea vaihtoehto) 

vanhat teräsnastat  (max.  paino  2.2 g) 
1 Kometa 	 3 ilkka 
2 Nesspike 	 4  muu, mikä  

teräsnastat (max.paino  1.8 g) 
5 Kometa 	 7  Tikka  
6 Nesspike 	 8  muu, mikä  

kevytnastat (max.paino  1.1 /1.4 g) 
9 Kometa (kevytmetalli) 

	
12 Turvanasta 

10 Nesspike (kevytmetalli) 
	

13 Scason (kevytmetalli) 
11  Leijona  Betek (erikoismuovi) 

	
14  muu, mikä  

11. Jos  olette ostaneet  ajoneuvossanne nyt olevat nastarenkaat, niin olitteko tietoinen 
hankkiessanne renkaita minkä tyyppisiHä nastoilla talvirenkaat oli nastoitettu?  

EJ en  ole ostanut  ajoneuvossa  olevia  nastarenkaita 

 en  ollut tietoinen  

EJ 	kyllä,  minulle kerrottiin  kysymättäni nastatyyppiä  koskevat tiedot  

[J 	kyllä,  mutta jouduin itse kysymään  ja  selvittämään  nastatyyppiä  koskevat tiedot  

12. Jos  olette Ostaneet ajoneuvossanne olevat nastarenkaat  tai  nastattomat talvirenkaat, 
 niin milloin hankitte ne? 

(esim.  maaliskuussa  -91) 

13.  Talvirenkaiden hankintapaikka  oli 

[] 	rengasliike 	J  
EJ 	autoliike 	

[] 	muu, mikä  

14.  Milloin talvirenkaat vaihdettiin ajoneuvoonne tätä talvea varten? 

talvirenkaat  vaihdettiin  
(esim.  lokakuussa viikolla  48)  

renkaita ei tarvinnut vaihtaa, koska  renkailla  voi ajaa sekä kesällä että talvella 
 (M+S  merkinnällä varustetut  nastattomat talvirenkaat)  

en  tiedä  
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Seuraavat kysymykset koskevat  UIKENNETIEDOTUSTA.  

15. Mistä lähteistä saatte nykyisin tietoa esimerkiksi  ruuhkasta  tai  kelistä,  ja  otatteko  tiedot 
huomioon  matkan  valmistelussa,  ajotavassa  tai  muuten? 	(vapaa  vastaustapa)  

16. Mitä tietoa  tarvitsette  ja  mitä kanavia tietojen hankkimiseen  käyttäisitte ?  Valitse 
tärkeimmät. 

Mitä tietoa? 

ruuhka 	[=1  keli 

muuta, mitä:  ___________ -  

Mitä kanavia  käyttäisitte?  

televisio 

teksti -TV  

palvelupuhejin  

liikenne-este,  esim.  tietyö 

tie-info  -pääte huoltoasemalla 

tekstinnäyttö  tai  varoitus ajoneuvon  sisäJlä, esim. tienpinnan lämpötilanäyttö 

 radio (sää-,  kelitiedotukset, liikenneohjelmat)  

radion  "tiekanava  (kuuluisi  vain sää-,  keli-  ja  liikennetietoja) 

mikrotietokoneejla tietopalvelusta (esim. Telesampo)  työssä  tai  kotona 
 tienvarressa  oleva  kelinäyttä  tai  -varoitus 

joku muu, mikä:  



LIITE4 
TIENVARSIHAASTATrELUN RENGASTUTKIMUSLOMAKE  

	

1 . 	Rekisteritunnus 	........................................................................................ 

ETURENGAS:  

	

2. 	Merkki  

	

3. 	Koko: 	 i.  12" 
2. 13" 
3. 14" 
4. 15" 
5. Muu, mikä  ...........................  

	

4. 	Tyyppi: 	 i.  Nastarengas  
2. Nastaton talvirengas (M+S)  
3. Muu  

	

5. 	Renkaan  kuluneisuus: 	 1.  Likimain uuden  veroineri (kulutuspintaa  8-1 1 mm) 
2. Ei uuden veroinen, mutta keskimääräistä parempi  (5-8 mm) 
3. Ei loppuun kulunut, mutta keskimääräistä huonompi  (3-5 mm) 
4. Likimain loppuun kulunut  tai  muuten tehoton  (<3 mm)  

Nastarenkaista  kirjataan lisäksi seuraavat  asiat:  

	

6. 	Nastatyyppi 	 1.  Perinteinen  teräsnasta  
2. Ns.  "turvanasta  
3. Kevytnasta (atumiini,muovi),  alle  1,1 g 
4. Ei pystynyt  tunnistamaari  

	

7. 	Nastojen  määrä renkaan  ulkoreunalla  90  asteen  sektorilla:  ................ kpl  

	

8. 	Nastoituksen  kunto: 	 1.  Likimain uuden veroinen  
2. Ei uuden veroinen, mutta keskimääräistä parempi  
3. Ei loppuun kulunut, mutta keskimääräistä huonompi  
4. Likimain loppuun kulunut  tai  muuten tehoton  

TA  KA  R EN GAS 

	

9. 	Renkaan  kuluneisuus 	 1.  Selvästi parempi kuin  eturengas  (enemmän  kulutuspintaa jälj.)  
2. Likimain samanlainen kuin  eturengas  
3. Selvästi  kuluneempi  kuin  eturengas  

	

10. 	Nastoituksen  kunto: 	 1.  Selvästi parempi kuin  eturengas  
2. Likimain samanlainen kuin  eturengas  
3. Selvästi  kuluneempi  kuin  eturengas  
4. Nastoittamaton talvirengas  

MUITA HUOMIOITA:  

	

11. 	Todetut  epäsäännöllisyydet: 	1.  Edessä  nastoitettu,  takana  nastoittamaton  rengas  
2. Edessä  nastoittamaton,  takana  nastoitettu  rengas  
3. Edessä  kesärengas,  takana  M^S  rengas  
4. Edessä  M+S  rengas,  takana  kesärengas  
5. Laittomia (liian suuria)  nastoja  
6. Liian paljon  nastoja  
7. Harva  (50 %:n)  nastoitus  
8. Selvästi  alipaineisia  renkaita  
9. Muu, mikä  ...............................................................  

Huomautuksia ................................................................................................................................................. 

Usälcsi  mitataan  eturenkaan kulutuspinnan uryvyys  ja  nastcen ulkonemat entisefiä laitteelia,  joka  tailentea  tiedot joko  papennauhalle 
 tai  tietokoneen muistiin.  Iemmat  em.  mittaukset tehdään samalta  90 teen  sektoritta  kuin  nastalaskenta  (kysymys  7).  lirasyvyys  

mitataan  4:sta  renkaan kuntoa  mandoIlimman  hyvin  edustavasta  kohdasta  uloimmasta pituussuuntaisesta kulutuspinnan  urasta  
sen  läh syvdtä. Nastaulkonema  mitataan  10  pecälläisestä nastasta  Nämä  fledot yhdistataan  myöhemmin  tailä lomakiceelia kysyt-
tyihin  tietoihin.  
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Havaintolomakkeen täyttäohjeet  ja  käytetyt  mittausmenetel  mät  

Seuraavat tiedot kirjataan etu  renkaasta.  

Tyyppi (lomakkeen kohta  4)  

Kohtaan  'nastaton talvirengas"  merkitään sellainen  rengas,  jossa  nastojen  luku-
määrä  on 900  sektorilta laskettuna  alle  3  kappaletta. 

Renkaan  kuluneisuus  (lomakkeen kohta  5)  
Renkaan  kuluneisuus  arvioidaan  koestintikun  avulla  3 - 4  eri kohdasta.  Koestintik

-kuun  on  merkitty  3, 5  ja  8 mm  kohdat, joten luokittelu tehdään  lomakkeelle  merkitty
-jen urasyvyyksien  perusteella.  

Nastatyyppi  (lomakkeen kohta  6)  
Perinteinen  teräsnasta  ja  alumiinipohjainen kevytnasta  pystytään tunnistamaan Ou-
lun yliopiston  tie-  ja  liikennetekniikan  laboratoriossa kehitetyn  magneettiin  perustu-
van  tunnistusmenetelmän  avulla.  Holkkinastojen  tunnistaminen tapahtuu  silmämää-
räisesti  sekä  koestintikun  avulla.  

Nastojen  määrä renkaan  ulkoreunalla  90  °  sektorilla  (lomakkeen kohta  7)  
Alkuperäinen  nastojen  määrä lasketaan. Kohta täytetään  parkkipaikkamittauksen 

 yhteydessä. Muuten  nastojen  määrä saadaan  ulkonemamittarilla mitattujen nastojen 
 määrästä.  

Nastoituksen  kunnon luokittelu (lomakkeen kohta  8)  
Nastoituksen  kunto luokitellaan  nollanastojen  lukumäärän perusteella.  Eturenkaasta 

 tarkastetaan  900  sektori.  Nollanastaksi  luetaan kaikki  nastat,  joilla ei ole enää vaiku-
tusta  pftokykyyn.  

Tällaisia  nastoja  ovat:  

-  pudonneet  ja  katkenneet  nastat 
- nasta  on  alempana kuin  kulutuspinta, painuneet  piikit  
- nastan  kiinnitys  on  heikko  (nasta  heiluu sormilla  tai  kevyesti  koestintikulla-

koettassa) 
-  epämääräisesti kuluneet  nastat 
- nasta  on "törröllään" 
- nastan  kärki  on  täysin kulunut 

Mikäli  nastan  kärki  on vain  osittain kulunut  tai nasta on  muuten  ns. rajatapaus,  niin 
noin puolet tällaisista  nastoista  luetaan toimiviksi  nastoiksi  ja  noin puolet  nollanas-
toiksi.  

Lopullinen  nastoituksen  kunto saadaan laskemalla suhdeluku: 

 noilanastojen 1ukumäär  

nykyisin sallittu  nastamaara  

Nykyisin sallittu  nastamäärä  on  renkaan koosta  nippuen  11 kpl (12"  ja  13"), 14 kpl 
(14"  ja  15") tai 19 kpl  (yli  15"). 
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Mikäli alkuperäinen nastojen määrä  on  suurempi kuin nykyisin sallitaan, niin jakaja-
na käytetään alkuperäistä nastoitusmäärää. Tällöin  jakaja  merkitään lomakkeelle 
(kohta  7). 

Nastoituksen  kunto luokitellaan suhdeluvun avulla seuraavasti:  

1. likimain uuden veroinen 	 0 % 
2. ei uuden veroinen, mutta keskimääräistä parempi 	0... 25% 
3. ei loppuun kulunut, mutta keskimääräistä huonompi  25... 50 % 
4. likimain loppuun kulunut  tai  muuten tehoton 	yli  50 %  

Luokka likimain uuden veroinen  (1)  tarkoittaa tässä lähinnä seuraavaa; nastan  kär
-kiosa  erottuu selvästi  ja  kärjen  pää on  lähes tasainen. 

Luokittelu perustuu VTT:n tutkimukseen  (M. Sistonen, tutkimusselostus 94/1977) 
/3/,  jossa kitkakerroin jäällä  on nastattomalla  renkaalla  0,12  ja  50 kpl nastamäärällä 
0,14  sekä  100 kpl nastamäärillä 0,16.  Joten karkeasti arvioiden nastoitusasteen, eli 
tässä tapauksessa nastakunnon, vähentyessä noin  25 %,  alenee kitkakerroin jäällä 
noin  0,01  verran. Näin  ollen  nastoituksen  kunto voidaan sitoa renkaan pitokykyyn 
jäällä. 

Takarenkaan kuluneisuus  (lomakkeen kohta  9)  

Rengas  merkitään luokkaan "selvästi parempi kuin eturengas" silloin, kun takaren
-gas on  vähintään kaksi luokkaa parempi kuin eturengas. 

Kysymykseen tulee siis tapaukset, jolloin etu  rengas  on  merkitty  3-luokkaan  ja taka- 
rengas  kuuluisi luokkaan  1  sekä tapaus, jolloin eturengas  on  luokkaa  4  ja  takaren

-gas on  luokkaa  1 tai 2.  

Vastaavasti takarengas merkitään huonommaksi,  jos rengas  on  vähintään kaksi 
luokkaa eturengasta huonompi. 

Takarenkaan nastoituksen  kunto (lomakkeen kohta  10)  

Takarenkaan nastoituksen  kunto arvioidaan samalla periaatteella kuin takarenkaan 
kuluneisuus, eli kunnon tulee olla vähintään kaksi luokkaa parempi kuin eturengas, 
että merkintä  on  'selvästi parempi kuin eturengas". 

Nastaulkoneman  mittaus ulkonemamittarilla 

Nastaulkonema  mitataan renkaan ulkoreunatta  90°  sektorilta.  Jos nastoja  puuttuu, 
tilalle ei oteta uutta nastaa. Mitattuja nastoja tulee olla vähintään kaksi. Nolianastoja 
ei mitata. Nastaulkoneman tulee poiketa  nollasta  vähintään  0,03 mm. 
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LUTE 6/1 

03.12.92  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

nopeusiuoka  

knop  Kk  =  87.4  kmlh 

khaj  jk  =  9.6 km/h  

Njk 	=178  

mthaussuuntia:  1 

knop  poimitut  =  87.4  kflI/h 

khaj  poimitut  =  11.2 km/h 

N  poimi  =90 

06.12.92  

40- 	50- 	50- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130-- 	140- 	150- 

flcu0ca 
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10% 
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knop  kk  =  88.1 km/h 

 khaj ik =  10.9 km/h 

N  ka =  220  

mfttaussuuntia:  1  

poimitut  =  89.0 km/h 

 khaj  poimitut  =  10.8 km/h 

N  poimitut  =  100 



kaikki 	 poirTaut 	 -- 	kiim. surrrTkäyrä  (kaikki)  
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kaikki 	 poinitut 	 ' 	kam.  surrrriaicäyra  (kaikki)  
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LuTE  6/2 

9.12.92  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

ncuoa  

knop  kk  =  88.6 km/h 

 khaj ik =  10.4 km/h  

NIkkj  =84  

mittaussuuntia:  1 

=  89.4 km/h  

khaj 	mjt =  9.4  klfl/h  

N  poimitut 	= 

7.1.93  

40- 	50 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

nceusluokica 

knop  kaikki  =88.6 km/h 

 khaj kki =  10.8 km/h 

N  ikki 	=  450  

mittaussuuntia:  1  

=  89.9 km/h 

 khaj  poimitut  =  11.3 km/h 

N  poimt =  150 



kaikki 	 poirTitut 	 - 	kum. surrrTkäyra (kaikki)  
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kaikki 	EJ  poirtitut 	 ---- kum. surTwlcäyrä  (kaikki)  
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LHTE  6/3 

12.1.93  

40- 	50- 	60 	70- 	80- 	90- 	190- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

ncuoca  

knop  kaikki  =  78.4 km/h 

 khaj  kaikki  =  8.9 km/h 

N  kaikki 	=  356  

mittaussuuntia:  2 

knop  poimitu  t= 78.7 km/h 

 khaj  poimitut  =  9.9 km/h 

N  poimitut 	=135  

13.1.93  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	190- 	110- 	120- 	130- 	140- 	160- 

no ca 

knopkkki =80.6km/h 

khaj  kaikki  =  9.8 km/h 

N  kaikki 	=  239  

mittaussuuntia:  2  

=  81.7 km/h  

khaj poimit 	=  11 .2 km/h  

Npoim itut 	=110 
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kaikki 	 poirrtut 	 -- kum. surrrr1cäyrä  (kaikki)  
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LuTE  6/4 

14.1.93  

40- 	50- 	50- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

ncçuoa  

knop  kk  =  84.2 km/h 

 khaj ik =  10.4 km/h 

N  ikkj 	=  383  

mittaussuuntia:  2 

knop  poimitut  =  85.7 km/h 

 khaj pomitut =  11 .2 km/h 

N  poimitut  =  172  

19.1.93  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

nopeusIu 

knopkk  =81.0 km/h 

 khaj ik =  8.3 km/h 

 NIk  =244  

mittaussuuntia:  1  

poimitut  =  81.8 km/h 

 khaj polmitut =  8.0 km/h 

N  poimitut 	=  140 
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LUTE 6/5 

20.1.93  

kajId 	 LTI] irrutut 	 G 	kuin.  surrnkayra caikki)  
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40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

knop  kk  =  80.1 km/h  

khaj 	=  8.8 km/h  

Njk 	=253  

mittaussuuntia:  2 

=  81.5 km/h 

 khaj  poimitut  =  8.2 km/h  

Npo jm itut  =129  

21.1.93  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

ncuoca 

knop  kk  =  82.6 km/h 

 khaj) 	= 10.7km/h  

N  ik 	=  391  

mittaussuuntia:  2  

=  84.1 km/h 

 khaj  poimitut  =  11.3 km/h 

N  poimitut  =  193 
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kakici 	 pouTut 	 - 	kurn surrrkayrä (kaikJci)  
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LUTE 6/6 

22.1.93  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

ncuokia  

knop  kaikki  =  80.3  kflhlh 

khaj 	=  9.3 km/h 

N 	ik}ci 	= 

mttaussuuntia:  2 

knop  imit =  81.9 km/h 

 khaj  poimitut  =  10.4 km/h 

 Npo im itut  =170  

27.1.93  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

nopeuokica 

knop  kaikki  =  90.0 km/h 

 khaj ikki =  8.6 km/h 

N  ikki 	=  387  

mittaussuuntia:  2  

knop 	=  90.2 km/h  

khaj polmitut =  8.4 km/h 

N  poimltut 	=160 
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LUTE 6/7 

3.2.93  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

ncpeusluokia  

knop  kkki =  74.2 km/h 

 khaj 	=  10.1 km/h 

N  ikki 	=  273  

mthaussuuntia:  2 

=  76.0 km/h  

khaj  poimitut 	11 .6 km/h 

N  poimitut 	=  128  

4.2.93  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

nceusIuokia 

knop  kaikki  =  83.2 km/h 

 khaj) 	=11.0km/h 

N)kki 	=291  

mfttaussuuntia:  2  

knop  poimitut  =  83.6 km/h 

 khajpo jmt  =  11.1 km/h 

N  poimitut  =  130 
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LuTE  6/8 

8.2.93  

40- 	50- 	50- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

ncuoca  

knop  kaikki  =  79.0  kfl1/h 

khaj  kaikki  =  8.5 km/h 

N  kaikki 	=  665  

mittaussuuntia:  2 

knop  poimitut  =  813 km/h 

 khaj  poimitut  =  9.4 km/h 

N  pimt =  191  

9.2.93  

kajkk 	 poulitut 	 ---' 	 kurt surrrrkäyra (kaiktci)]  
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40- 	50- 	50- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

nopeusluokka 

knop  kaikki  =  83.2 km/h 
	

knop  poimitut  =  85.6 km/h  

khaj  kaikki  =  8.9 km/h 
	

khaj  poimitut  =  10.0 km/h  

N  kaikki 	=  522 
	

N po i m i ut 	=189 

mittaussuuntia:  2  
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LUTE 6/9 

1 6.2.93  

40 	50 	60 	70 	60 	60 	100 	110 	120 	130 	140 	150  

uo(a  

knop  kk  =  82.0 km/h  

khaj kd =  8.0 km/h  

Njk  =363  

mthaussuuntia:  2 

=  82.6 km/h  

khaj  mit  =  8.4 km/h 

N  poimitut  =  167  

17.2.93  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

ncpeusIuoa 

knop  kk  =  83.3 km/h  

khaj ik =  7.0 km/h 

N  jk  =  578  

mthaussuuntia:  1  

knop  poimitut  =  85.1 km/h  

khaj  poimitut  =  7.2 km/h 

N  poimitut  =  200 



kaikki 	 poirttut 	 ---- kum. surTTTaäyrä (kak1ci)  
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LuTE  6/10 

4.3-93  

4.3- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

nopouoca  

knop  kaikki  =  83.2  kffl/h 

khaj  jk  =  10.3 km/h 

N  jkki 	=  259  

mittaussuuntia:  2 

knop  poimitut  =  83.5 km/h 

 khaj  poimitut  =  9.4 km/h 

N  poimitut  =181  

5.3.93  

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	100- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

ncçeusluokica 

knop  kaikki  =81.6 km/h 

 khaj ikki =  7.1 km/h 

N  iKki 	=  552  

mittaussuuntia:  1  

knop  poimitut  =  83.1 km/h 

 khaj polmitut =  7.2 km/h 

 Npo im iwt  =199 
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LHTE  6/11 

9.3.93 

40- 	50- 	60- 	70- 	80- 	90- 	1- 	110- 	120- 	130- 	140- 	150- 

napeusIuoa 

knop  kk  =  83.5 km/h 

 khaj 	=  6.3 km/h 

N  ik 	= 

mittaussuuntia:  1  

jmjt =  84.8 km/h 

 khaj jmjt =  6.3 km/h 

N  pomitut 	=  187 



_______  OULU  _______  KUOPIO  _______  LAPPI  _______  K-P  _______  K-S  _______  TURKU  _______  VAASA  ______  KAINUU  
0-1.5S 2 1.0% 89 14.8% 3 2.4% 4 1.5% 12 4.4% 5 3.0% 5 2.9% 4 

______  
1.5% 

l.5-5.OS  20 9.8% 122 20.3% 8 6.3% 33 12.5% 23 8.4% 7 4.2% 6 3.5% 33 12,5%  
>5.OS  182 89.2% 390 64.9% 116 91.3% 227 86.0% 238 87.2% 154 92.8% 160 93.6% 227 86.0%  

_______  204 100.0% 601 100.0% 127 100.0% 264 100.0% 273 100.0% 166 100.0% 171 100.0% 264 100.0% 
0-1.5 S 8 2.5% 37 5.8% 29 8.6% 8 3.5% 17 5.8% 11 5.4% lo 4.6% 8 3.5% 

1.5-5.0 S 26 8,3% 151 23.6% 31 9.2% 12 5.2% 20 6.8% 18 8.9% 10 4.6% 12 5.2%  
>5.OS  280 89.2% 452 70.6% 276 82,1% 209 91.3% 258 87.5% 173 85.6% 197 90.8% 209 91.3%  

_______  314 100.0% 640 100.0% 336 100.0% 229 100.0% 295 100.0% 202 100.0% 217 100.0% 229 100.0% 
O-1.5S 19 5,8%  EI  _______ _______ _______ _______ _______  22 4.8% 15 8.1% 14 6.1%  

1.5-5.OS  59 18.0%  TOIMINNASSA  _______ _______ _______ _______  72 15.7% 10 5.4% 13 5.7%  
______ 
______ 

______  
______  

>5.0 S 249 76.1%  ______ ______ ______ ______ ______ ______  366 79.6% 160 86.5% 201 88.2%  ______ ______ 
_______  327 100.0%  _______ _______ _______ _______ _______ _______  460 100.0% 185 100.0% 228 100.0%  _______ _______ 

_______ oulu _______ _______ kuopio _______ _______  lappi  ______ k.p _______  k-s  _______ _______ ______ ______ _______  
0-1.5 S 0.009804 0.025478 0.058104 0.148087 0.057813  EI  0.023622 0.08631 0.015152 0.034934 0.043956 0.057627 0.047826  ______ _______ 

1.5-SOS 0.098039 0.082803 0.180428 0.202995 0,235938  TOIMIN-  0.062992 0.092262 0.125 0.052402 0.084249 0.067797 0.156522  ______ 
_______  

>5.OS  0.892157 0,89172 0.761468 0.648918 0.70625  MASSA  0.913386 0.821429 0.859848 0.912664 0.871795 0.874576 0.795652  
_______ _______ 

______ _______ _______  

0-1.5 S 3.1%  _______ _______  10.3%  _______ _______  5.5%  ______  2.5%  _______  5.0%  ______ _______ ______ _______  
1.5-5.0 S 12.0%  _______ _______  21.9%  _______ _______  7.8%  ______  8.9%  _______  10.3%  ______ ______ ______ _______ _______ 

>  5.0 S 84.8%  _______ _______  67.8%  _______ _______  86.7%  _______  88.6%  _______  84.7%  _______ _______ _______ _______ _______ 
_____  100.0%  _____ _____  100.0%  _____ _____  100.0%  _____  100.0%  _____  100.0%  _____ _____ _____ _____ _____ 

turku vaasa kainuu  
0-1.5 S 0.03012 0.054455 0.081081 0.02924 0.046083 0.061404 0.015152 0.034934  _______ _______ ka ______ _______ ______ _______ ______  

1.5-5.OS  0.042169 0.089109 0.054054 0.035088 0.046083 0.057018 0,125 0.052402  _______ _______  4.1%  ______ _______ _______ _______ 
>5.OS  0.927711 0,856436 0.864865 0.935673 0.907834 0.881579 0.859848 0.912664  ______ ______  8.4%  ______ ______ ______ ______ ______ 

________ ________ _______ _______ _______ _______ ________ ________ ________ ________ ________  87.5%  ________ ________ ________ ________ _______  
0-1.5 S 5.5%  _______ ______  4.6%  ______ _______  2.5%  _______ _______ _______  100.0%  _______ _______ _______ _______ ______  

1 .5-5.0 S 6.2%  _______ ______  4.6%  ______ _______  8.9%  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ ______ 
> 5.0 S 88.3%  _______ _______  90.8%  _______ ________  88.6%  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 

_______  100.0%  _______ _______  100.0%  _______ ________  100.0%  _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ _______ 
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Kuntoarvo  
Muuttuja 

1 
_________________ 

2 
________________ 

3 
________________ 

4 
________________ 

5  
________________  

LIUKKAUS 

-kItkaarvo  

-  tien  pinnan 
kuvaus 

0.00-015 

pääkallokeli  tal 
 muuten erittäin 

liukas 

0.15-0.25 

kuiva  jää- tai 
 lumipolanne 

0.25-0.30 

karkea  Jää- tai 
 lumipolanne  

pakkasjäällä 

0.30-0.45 

paijas  ja märka 
tai  ajourien  vä- 
lissä polanteet 

0.45- 1.00  

paijas  ja  kuiva 

LUMISUUS 

- pakkaslumj 
- suojalumi 
- sohjo  
- kinostunel- 

 suus 

>  50 mm  
>  40 mm  
>30 mm  

paikoitellen kulku- 
vaikeuksia,  auto 

 voi juuttua kinok-  
seen  kiinni 

^  50 mm  
^  40 mm  
^ 30mm 

kielekkeltä  ulottuu 
tien yli 	tal ajora-  
dan  reunalla  lunta 
kohtalaisesti, ajo- 
nopeutta paikoin 
hiljennettävä 

^  30 mm  
^  25 mm  
^ 20mm 

kielekkeet ulottu- 
vat  siellä täällä yli  
ajokaistan, ajono-  
peutta  voidaan 
joutua hiljenta- 
mään 

^  20 mm  
^  15 mm  
^ 10mm 

kielekkeet ulottu- 
vat  siellä täällä 
1.5 m  etäisyydelle  
reunaviivasta  tai  
paallysteen reu- 
nasta, ajono- 
peutta ei yleensä 
tarvitse hiljentää 

- 

- 

- 

- 

TASAISUUS  

-  uret 
-  muu  epta -  
salsuus 

> 30mm 
polanne  hyvin 
epätasainen,mah- 
dollisesti kynnys-  
mäisiä  kuoppia, 
ajonopeutta hiljen- 
nettävä  ja epäta- 
saisia  kohtia va-
rottava  

^ 30mm 
polanteessa  run- 

 saasti syöpymiä  
tai  häiritsevää 
kuoppaisuutta, 
ajonopeutta  pal- 
koin hiljennettävä 

^ 20mm 
polanne  tasainen,  
mandolliset  epäta -  
saisuudet  eivät 
juuri häiritse ajoa 

^ 10mm 
pol annekaistalei- 
den  paksuus  Iii

-konteen käyttä-
mällä tieosalla 
<10 mm  

- 

- 

I- 

-•1 
m  
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Logistinen regressiomalli  /5/  

Logistisessa regressiomenetelmässä  lasketaan todennäköisyyttä sille, että 
selitettävä muuttuja saa arvon  1.  Todennäköisyys lasketaan kaavasta 

P(selitettävä  saa arvon  1)  = 	 k 	 missä 

-  b0  + 	* Xj  

1±e 	1=1 

x 1 , X 2 ,... X  ovat selittäviä muuttujia,  
b 0 , b  i,...  b k  ovat parametrejä, jotka estimoidaan tutkimusaineis-
tosta  ja  
e on  luonnollinen logaritmi,  nk. Neperin  luku. 

Menetelmä  on  nimeltään "regressio", koska siinä lasketaan selittäjien reg-
ressioyhtälö  b0  +  b 1  x 1  +  b2 x 2  +... bk Xk .  Menetelmä  on  myös "logistinen", 
koska toden näköisyydet lasketaan luonnollisen logaritmi  ii  kautta. 

Selitettävän  muuttujan tulee olla dikotominen eli kaksiluokkainen, mieluim-
min arvot  0  ja  1  saava siten, että ykkösellä  on  merkitty kiinnostuksen koh-
teena olevaa tapahtumaa. Selittäjät voivat olla jatkuvia välimatka-  tai  suhde-
asteikollisia muuttujia  tai  luokitteluasteikollisia.  Jos  luokitteluasteikon  muut- 
tuja  on  useampi kuin kaksiluokkainen, muutetaan  se  usein analyysissä  use

-ammaksi dikotomiseksi muuttujaksi. 
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Logistisessa  mallissa selittävinä tekijöinä käytetyt muuttujat 

- ajoneuvotekijät 

-- vuosimalli, 

-- kokonais-  ja omapaino  sekä mootoritilavuus, 

-- voimansiirtotapa  (etu,  taka- ja  neliveto), 

-- ajoneuvotyyppi  ja  moottorin käyttövoima  (ha, pa,  bensa, 
 diesel)  

-- jarrujärjestelmä  (ABS  I  tavallinen) 

- kuljettajatekijät 

--  vuosi-  ja talvisuorite 

--  ikä  ja  sukupuoli, 

--  ajoneuvon omistus-  ja käyttösuhde  (oma / muun omis- 
tama, pääasiallinen käyttäjä / ei pääasiall. käyttäjä) 

--  matkan  tarkoitus  ja 

--  tien tuntemus 

- rengastekijät 

-- rengastyyppi (nastarengas / nastaton talvirengas) 

--  todettu  rengas- ja nastakunto 

--  kuljettajan arvioima  rengas- ja nastakunto 

-- kuijettajan  tietoisuus talvirenkaidensa kunnosta (todettu 
 vs.  arvio) 

- kelitekijät 

--  kitka 

--  tien polanteisuus 
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Liltetaulukko  1. Tien liukkausolosuhteiden, kujettajien liukkausarvioiden  ja  em. 
 tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Vaasan koekohteessa  3A 

(2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  356  kappaletta. 

varjaatio  neliö- vapaus-  keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paavaikutukset  289.1 4 72.3 0.6 0.672  

liukkausluokitus  208.6 1 208.6 1.7 0.194  
liukkausarvio  (41k) 80.5 3 26.8 0.2 0.884 

2-ulofleinen  4581 3 152.7 1.2 0.294  vuorovaikutus 

selitetty  747.1 7 106.7 0.9 0.532  

residuaaii  42776.7 348 122.9  

yhteensa  43523.9 355 122.6  

Liitetaulukko  2. Tien liukkausolosuhteiden, kuijettajien liukkausarvioiden  ja  em. 
 tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiln Keski-Suomen koekoh-

teessa  4A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  297 
 kappaletta. 

varlaatio nellö-  vapaus-  keskineliö-  F-arvo  tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paavaikutukset  87.6 4 21.9 0.3 0.899  

liukkausluokitus  30.4 1 30.5 0.4 0.542  
liukkausarvio  (4 1k) 57.1 3 19.0 0.2 0.874 

2-ulotteinen  71.6 3 23.9 0.3 0.832  vuorovaikutus  

setetty  159.2 7 22.7 0.3 0.962  

residuaali  23679.1 289 81.9  

yhteensa  23838.3 296 80.5  

Liitetaulukko  3. Tien liukkausolosuhteiden, kujettajien liukkausarvioiden  ja  em. 
 tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Kainuun koekohteessa  6B 

(2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  260  kappaletta. 

varjaatio  neliö- vapaus-  keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  376.2 4 94.1 1.1 0.378  

liukkausluokitus  67.8 1 67.8 0.7 0.383  
liukkausarvio  (41k) 308.4 3 102.8 1.2 0.327 

2-ulotteineri  97.7 3 32.6 0.4 0.777  vuorovaikutus 

selitetty  473.9 7 67.7 0.8 0.620  

residuaali  22395.9 252 88.9  

yhteensä  22869.8 259 88.3  
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Liitetaulukko  4. Tien liukkausolosuhteiden, kuijettajien liukkausarvioiden  ja  em. 
 tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiln Oulun  ko eko  hteessa  7A 

(2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  257  kappaletta. 

varlaatio nello-  vapaus-  keskineliö-  I 	F-arvo  tilaSt.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paavaikutukset  560.9 5 112.2 11 0.361  

liukkausluokitus  226.5 2 113.3 1.1 o.331  

Iiukkausarvio  (4 1k) 334.3 3 111.4 1.1 0353 

2-ulotteinen  626.2 6 104.4 1.0 0.410  
vuorovaikutus 

selitetty  1187.1 11 107.9 1.1 0.396  

residuaali  24981.8 245 102.0  

yhteensä  26168.9 256 102.2  

Liitetaulukko  5. Tien liukkausolosuhteiden, kuijettajien liukkausarvioiden  ja  em. 
 tekijöiden yhteis vaikutus ajonopeuksiin Kuopion koekohteessa  9A 

(2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  584  kappaletta. 

varlaatio  neliö- vapaus-  keskinelio-  F-ao tflaSt.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  1411.0 6 235.1 5.1 0.000  

liukkausluokitus  1237.5 3 412.5 8.9 0.000  

hukkausarvio  (4 1k) 173.5 3 57.8 1.3 0.289 

2-ulotteinen  629.9 9 70.0 1.5 0.138  
vuorovaikutus 

selitetty  2040.9 15 136.1 3.0 0.000  

residuaali  26187.6 568 46.1  

yhteensa  28228.5 583 48.4  

Liitetaulukko  6. Tien liukkausolosuhteiden, kuijettajien liukkausarvioiden  (kaksi 
liukkausluokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin 
Vaasan koekohteessa  3A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Ha-
vaintoja yht.  383  kappaletta. 

varlaatio  neljä- vapaus-  keskineliö-  F-arvo tilasi.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  209.3 2 104.6 0.9 0.425  

liukkausluokitus  208.6 1 208.6 1.7 0.192  

liukkausarvio  (2 1k) 0.7 1 0.7 0.0 0.941 

2-ulotteinen  393.2 1 393.2 3.2 0.073 o  
vuorovaikutus  

selitetly  602.5 3 200.8 1.6 0.178  

residuaali  42921.4 352 121.9  

yhteensa  43523.8 355 122.6  
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Liltetaulukko  7. Tien  ilukkausolosuhteiden, kuijettajien liukkausarviolden  (kaksi 
liukkausluokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteis vaikutus ajonopeuksiin 
Keski-Suomen koekohteessa  4A (2-suuntainen varianssianalyysi). 

 Havaintoja yht.  297  kappaletta. 

varlaatio  neljä- vapaus-  keskineljö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

pavaikutukset  469 2 23.5 0.3 0.290  

liukkausluokitus  30.5 1 30.5 0.4 0.540  
liukkausarvio  (2 1k) 16.4 1 16.4 0.2 0.653 

2-ulotteinen  50.6 1 50.6 0.6 0.430  vuorovaikutus  

selutetty  97.5 3 32.5 0.4 0.752  

residuaali  23740.8 293 81.0  

yhteensa  23838.3 296 80.5  

Liitetaulukko  8. Tien  liukkausolosuhteiden, kuijettajien liukkausarviolden  (kaksi 
liukkausluokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin 
Kainuun koekohteessa  6B (2-suuntainen varianssianalyysi).  Ha-
vaintoja yht.  260  kappaletta. 

varlaatio  neljä- vapaus-  keskineliä-  F-arvo  tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paävaikutukset  149.8 2 74.9 0.8 0.431  

hukkausluokitus  67.8 1 67.8 0.8 0.383  
liukkausarvio  (2 1k) 82.0 1 82.0 0.9 0.337 

2-ulotteinen  0.2 1 0.2 0.0 0.960  
vuorovaikutus 

selitetty  150.0 3 50.0 0.6 0.640  

residuaali  22719.8 256 88.7  

yhteensa  22869.8 259 88.3  

Liitetaulukko  9. Tien  liukkausolosuhteiden, kuijettajien liukkausarvioiden  (kaksi 
liukkausluokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin 
Oulun koekohteessa  7A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havain-
toja yht.  257  kappaletta. 

varlaatio  neljä- vapaus-  keskinellö- 	1 F-ao tilast.  
summa  asteet  summa 	J  merkitsevyys 

päävaikutukset  4.84.6 3 161.5 1.6 0.193  

liukkausluokitus  226.5 2 113.3 1.1 0.330  
liukkausarvio  (21K) 258.1 1 258.1 2.5 0.113 

2-ulotteineri  123.3 2 61.7 0.6 0.547  vuorovaikutus 

selitetty  607.9 5 121.6 1.2 0.313  

residuaali  25561.0 251 101.8  

yhteensa  26168.9 256 102.2  
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Liltetaulukko  lo. Tien liukkausolosuhteiden, kuijettajien liukkausarvioiden  (kaksi 
liukkausluokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteis vaikutus ajonopeuksiin 
Kuopion koekohteessa  9A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Ha-
vaintoja yht.  584 kappa/etta. 

varlaatio  neliö- vapaus- keskineliö-  F-arvo titast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

paävaikutukset  1368.0 4 342.0 7.3 0.000 

liukkausluokitus  1237.5 3 412.5 8.8 0.000 

Iiuk}causarvio  (2k) 130.5 1 130.5 2.8 0.095 o 

2-uloSeinen 10.4 3 3.5 0.1 0.974  
vuorovaikutus 

selitetty  1378.4 7 196.9 4.2 0.000 

residuaali  26850.1 576 46.6 

yhteensa  28228.5 583 48.4 



LUTE 10/1  

Liitetaulukko  11.  Todetun rengaskunnon vaikutus ajonopeuksiin (havaintomäärä 
merkitty sulkuihin). 

KESKINOPEUS 	(km/h)  

RENKAAN KUNTO  tilasloll. 
merkits.  kitka- 

uusi  tai  huono  tai  luokka 
hyvä  raakki  p -arvo  

0312.92 85.2 (66) 94.0 (24) 0.001 0.36-0.45 

08.12.92 89.3 (83) 88.5 (17) 0.779 -0.25 

09.12.92 86.9 (66) 90.2 (20) 0.195 0.45- 

07.01.93 88.1 	(70) 89.8 	(19) 0.572 0.26-0.35 

07.01.93 93.4 	(46) 88.7 	(15) 0.137 0.36-045 

12.01.93 77.9 	(63) 84.2 	(22) 0.017  *  -0.25 

13.01.93 83.4 	(84) 76.3 	(26) 0.004 -0.25 

14.01.93 86.0 	(107) 83.7 	(31) 0.315 0.26-0.35 

19.01.93 82.3 	(93) 82.6 	(34) 0.837 0.26-0.35 

20.01.93 80.5 	(82) 83.7 	(43) 0.040  *  -0.25 

21.01.93 83.9 	(100) 80.3 	(29) 0.114 0.26-0.35 

22.01.93 81.5 	(107) 82.5 	(36) 0.527 0.26-0.35 

27.01.93 90.0 	(118) 90.8 	(42) 0.604  -  0.26-0.35 

03.02.93 77.2 	(58) 73.6 	(28) 0.202 0.36-0.45 

04.02.93 84.1 	(77) 85.3 	(26) 0.644 0.36-0.45 

08.02.93 81.7 	(145) 80.7 	(48) 0.522 0.26-0.35 

09.02.93 86.0 	(59) 88.9 	(21) 0.259 -0.25 

09.02.93 85.8 	(85) 81.6 	(24) 0.059 o 0.26-0.35 

16.02.93 82.2 	(71) 86.1 	(19) 0.064 o 045- 

17.02.93 85.1 	(148) 85.3 	(51) 0.882  -  0.4.5- 

04.03.93 83.8 	(118) 83.6 	(37) 0.902 0.26-0.35 

05.03.93 81.8 	(97) 81.0 	(32) 0.550 -0.25 

09.03.93 84.5 	(93) 85.8 	(42) 0.216  -  0.36-0.45  
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Liitetaulukko  12.  Kujettajien rengaskuntoarvioiden  vaikutus ajonopeuksiin  (ha-
vaintomäärä  merkitty sulkuthin). 

KESKINOPEUS 	(km/h)  

RENGASKUNTOARVIO tilastoll. 
merkits.  kitka- 

uusi  tai  huono  tai  luokka 
pvm 

hyvä  raakki  p-arvo  = _________  

03.1292 86.8 (76) 91.7 	(12) 0.161 0.36-0.45 

08.12.92 89.3 (86) 88.9 	(13) 0.915 -0.25 

09.12.92 87.6 (68) 89.1 	(15) 0.594 0.45- 

07.01.93 89.0 	(73) 86.5 	(15) 0.444 0.26-0.35 

07.01.93 92.5 	(47) 91.3 	(13) 0.714 0.36-0.45 

12.01.93 78.3 	(65) 83.6 	(19) 0.064 o -0.25 

13.01.93 82.3 	(79) 80.9 	(28) 0.570 -0.25 

14.01.93 85.7 	(124) 839 	(13) 0.560 0.26-0.35 

19.01.93 82.4 	(94) 83.3 	(24) 0.618 0.26-0.35 

20.01 .93 807 	(91) 84.1 	(24) 0.039 -0.25 

21.01.93 83.0 	(100) 83.3 	(30) 0.901 0.26-0.35 

22.01 .93 81.6 	(123) 82.9 	(20) 0.502 0.26-0.35 

27.01.93 90.0 	(121) 91.6 	(33) 0.322 0.26-0.35 

03.02.93 77.1 	(62) 73.2 	(22) 0.194 0.36-0.45 

04.02.93 84.4 	(84) 84.2 	(19) 0.943 0.36-0.45 

08.02.93 81.1 	(169) 84.1 	(24) 0.142 0.26-0.35 

09.02.93 88.3 	(53) 83.5 	(24) 0.044  *  -0.25 

09.02.93 85.5 	(82) 83.2 	(25) 0.293 0.26-0.35 

16.02.93 82.2 	(67) 85.4 	(23) 0.102 0.45- 

17.02.93 85.0 	(152) 85.2 	(41) 0.890 0.45- 

04.03.93 83.2 	(126) 86.7 	(30) 0.065 o 0.26-0.35 

05.03.93 81.5 	(74) 82.8 	(24) 0.414 -0.25  
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Liitetaulukko  13.  Todetun nastakunnon vaikutus ajonopeuksiln (havaintomäärä 
merkitty sulkuihin). 

KESKINOPEUS 	(km/h) 

NASTAKUNTO tilastoll. 
___________ merkitsev.  kitka- 

uusi hyvä huono raakki  pvm p-arvo luokka  

03.12.92 83.1 	(15) 87.4 (44) 89.4 (18) 91.3 	(10) 0.247 0.36-0.45 

08.12.92 88.7 (26) 90.5 (56) 84.4 (9) 84.6 (8) 0.246 -0.25 

09.12.92 84.9 	(13) 87.8 (44) 86.5 	(11) 87.2 	(9) 0.797  -  0.45- 

07.01.93 85.9 	(18) 89.3 (45) 85.2 	(12) 90.8 	(13) 0.476 0.26-0.35 

07.01.93 90.9 	(9) 92.9 (27) 97.9 	(10) 87.9 	(13) 0.153 

12.01.93 73.8 (22) 82.0 (37) 80.7 (12) 82.2 	(11) 0.035  *  -0.25 

13.01.93 82.1 	(18) 82.4 (67) 81.2 	(11) 81.9 	(9) 0.945 -0.25 

14.01.93 86.5 (32) 85.8 (78) 81.0 	(11) 83.8 	(11) 0.506 0.26-0.35 

19.01.93 82.5 	(21) 82.8 	(71) 83.7 (15) 80.1 	(16) 0.555 0.26-0.35 

20.01.93 80.1 	(32) 81.6 	(50) 81.1 	(17) 83.6 (24) 0.473 -0.25 

21.01.93 83.5 (26) 84.3 (64) 78.9 	(20) 83.9 	(15) 0.266 0.26-0.35 

22.01.93 82.2 (24) 81.4 (87) 81.6 	(14) 80.5 (13) 0.951 0.26-0.35 

27.01.93 89.9 	(30) 90.1 	(95) 91.2 	(18) 92.7 (14) 0.691 0.26-0.35 

03.02.93 76.5 (8) 76.5 (49) 76.2 	(13) 76.2 	(9) 1.000 0.36-0.45 

04.02.93 79.6 	(18) 85.4 (49) 81.9 	(14) 85.5 (13) 0.232 0.36-0.45 

08.02.93 83.7 (19) 81.5 108) 82.4 (39) 77.3 	(16) 0.208 0.26-0.35 

09.02.93 80.6 (5) 87.2 (46) 86.7 (19) 87.4 (8) 0.568 -0.25 

09.02.93 87.3 (22) 85.3 (54) 83.5 (15) 80.4 (12) 0.233 0.26-0.35 

16.02.93 77.5 	(8) 83.2 (48) 82.7 (20) 86.3 	(11) 0.143 0.45- 

17.02.93 85.2 (29) 84.7 (95) 86.0 (37) 85.6 (26) 0.800  - o.is- 

04.03.93 86.6 (27) 83.1 	(68) 82.7 (39) 83.1 	(15) 0.320 0.26-0.35 

05.03.93 83.2 	(18) 81.0 	(68) 83.1 	(14) 81.0 	(22) 0.542 -0.25 

09.03.93 84.8 	(14) 85.0 (64) 84.0 (32) 85.1 	(19) 0.858  -  0.36-0.45 
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Liitetaulukko  14.  Todetun nastakunnon vaikutus ajonopeuksiin (havaintomäärä 
merkitty sulkuihin). 

KESKINOPEUS 	(km/h)  

NASTAKUNTO tilastoll. 
merkits.  kitka- 

uusi  tai  huono 	j  luokka 
pvm 

hyvä  raakki  P''°  = _________  

03.12.92 86.3 	(59) 90.1 	(28) 0.137 0.36-0.45 

08.12.92 89.9 	(82) 84.5 	(17) 0.056 o -0.25 

09.12.92 87.2 	(57) 86.8 	(20) 0.878  -  0.45- 

07.01 .93 88.4 	(63) 88.1 	(25) 0.923 0.26-0.35 

07.01.93 92.4 	(36) 92.3 	(23) 0.964 0.36-0.45 

12.01.93 78.9 	(59) 81.4 	(23) 0.365 -0.25 

13.01.93 82.3 	(85) 81.0 	(20) 0.614 -0.25 

14.01 .93 86.0 	(110) 82.4 	(22) 0.168 0.26-0.35 

19.01.93 82.8 	(92) 81.8 	(31) 0.550 0.26-0.35 

20.01.93 81.0 	(82) 82.6 	(41) 0.340 -0.25 

21.01.93 84.1 	(40) 81.0 	(15) 0.156 0.26-0.35 

22.01.93 81.6 	(111) 81.1 	(27) 0.784 0.26-0.35 

27.01.93 90.0 	(125) 91.9 	(32) 0.270 0.26-0.35 

03.02.93 76.5 	(57) 76.2 	(22) 0,936 0.36-0.45 

04.02.93 83.8 	(67) 83.6 	(27) 0.928 0.36-0.45 

08.02.93 81.8 	(127) 80.9 	(55) 0.54.8 0.26-0.35 

09.02.93 86.6 	(51) 86.9 	(27) 0.881 -0.25 

09.02.93 85.8 	(76) 82.1 	(27) 0.086 o 0.26-0.35 

16.02.93 82.4 	(56) 84.0 	(31) 0.400 0.45- 

17.02.93 84.8 	(124) 85.8 	(63) 0.356  -  0.45- 

04.03.93 84.1 	(95) 82.8 	(54) 0.428 0.26-0.35 

05.03.93 81.4 	(86) 81.8 	(36) 0.812 -0.25 

09.03.93 85.0 	(78) 84.4 	(51) 0.588  -  0.36-045  
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Liitetaulukko  15.  Ku/jettajien nastakuntoarvioiden  vaikutus ajonopeuksiin (havainto- 
määrä merkitty sulkuihin). 

KESKINOPEUS 	(km/h) 

NASTAKUNTOARVIO tilastoll. 
__________ ___________ __________ ___________ merkitsev.  kitka- 

uusi 	
] 

hyvä huono  
] 	

r5kki pvm par,o -  luokka  

03.12.92 85.3 (30) 87.0 (44) 91.3 	(11) 96.0 	(1) 0.381 036-0.45 

08.12.92 90.1 	(49) 88.3 (36) 88.5 	(11) 76.0 	(1) 0.557 -0.25 

09.12.92 86.9 (34) 87.8 (26) 86.5 (15) 90.0 	(1) 0.959 0.45- 

07.01 .93 87.3 (39) 90.9 (26) 88.7 (17) 83.4 (5) 0.495  -  0.26-0.35 

07.01.93 88.7 	(12) 93.8 (32) 94.5 (12) 81.7 	(3) 0.134 0.36-0.45 

12.01.93 77.3 (24) 78.9 (30) 81.3 (22) 89.5 (4) 0.191 -0.25 

13.01.93 85.3 (34) 80.2 	(41) 80.4 (28) 83.5 (2) 0.205 -0.25 

14.01.93 87.3 (38) 84.0 (76) 86.7 (13) 88.6 	(5) 0.417 0.26-0.35 

19.01.93 84.5 (29) 82.2 (52) 82.1 	(30) 80.8 	(5) 0.521 0.26-0.35 

20.01 .93 79.8 (37) 80.6 (45) 83.1 	(35) 92.0 	(5) 0.010  **  -0.25 

21.01.93 83.8 (42) 83.1 	(44) 82.5 (37) 85.5 (2) 0.942 0.26-0.35 

22.01 .93 82.0 	(41) 81.6 	(66) 80.9 (25) 79.0 (6) 0.844 0.26-0.35 

27.01 .93 90.6 (58) 89.3 (52) 90.8 (35) 93.8 	(6) 0.586 0.26-0.35 

03.02.93 78.9 	(18) 76.1 	(39) 73.3 (21) 79.6 (5) 0.492 0.36-0.45 

04.02.93 83.5 (35) 83.8 (46) 81.8 	(11) 87.4 (7) 0.762 0.36-0.45 

08.02.93 81.9 	(60) 80.8 	101) 82.8 (23) 86.0 (3) 0.616 0.26-0.35 

09.02.93 88.8 	(16) 87.3 (36) 85.2 	(17) 83.9 	(8) 0.605 -0.25 

09.02.93 86.7 (30) 84.9 (47) 85.5 (21) 79.0 	(7) 0.309 0.26-0.35 

16.02.93 82.2 	(21) 82.2 (37) 85.8 (22) 75.8 (5) 0.069 0 0.45- 

17.02.93 85.2 	(51) 84.6 (91) 86.1 	(44) 86.6 (5) 0.669 0.4.5- 

04.03.93 84.9 	(57) 81.8 	(61) 87.2 (27) 83.1 	(7) 0.073 0 0.26-0.35 

05.03.93 83.3 (28) 80.4 (28) 81.8 	(34) 83.0 	(4) 0.485  -  -0.25  



LuTE  10/6  

Liitetaulukko  16.  Kuljettajien nastakuntoarvioiden vaikutus ajonopeuksiin (havainto- 
määrä merkitty sulkuthin). 

KESKINOPEUS 	(km/h)  

NASTAKUNTOARVIO tilastoll. 
merkits.  kitka- 

uusi  tai  [ 	huono luokka pvm 
hyvä  

j 	
raakki p-arvo  

0312.92 86.3 	(74) 91.7 	(12) 0.115 036-0.45 

08.12.92 89.3 	(85) 87.4 	(12) 0.556 -0.25 

09.12.92 87.3 	(60) 86.7 	(16) 0.827 -  0.45- 

07.01.93 88.7 	(65) 87.5 	(22) 0.672 0.26-0.35 

07.01.93 92.4 	(44) 91.9 	(15) 0.888 0.36-0.45 

12.01.93 78.2 	(54) 82.5 	(26) 0.103 -0.25 

13.01 .93 82.5 	(75) 80.6 	(30) 0.446 -0.25 

14.01.93 85.1 	(114) 87.2 	(18) 0.451 0.26-0.35 

19.01.93 83.0 	(81) 81.9 	(35) 0.488 0.26-0.35 

20.01.93 80.3 	(82) 84.2 	(40) 0.015 *  -0.25 

21.01.93 83.5 	(86) 82.6 	(39) 0.695 0.26-0.35 

22.01.93 81.7 	(107) 80.6 	(31) 0.4.82 0.26-0.35 

27.01.93 90.0 	(110) 91.2 	(41) 0.424 -  0.26-0.35 

03.02.93 77.0 	(57) 74.5 	(26) 0.398 0.36-0.45 

04.02.93 83.7 	(81) 84.0 	(18) 0.913 0.36-0.45 

08.02.93 81.2 	(161) 83.2 	(26) 0.314 0.26-0.35 

09.02.93 87.8 	(52) 84.8 	(25) 0.217 -0.25 

09.02.93 85.6 	(77) 83.9 	(28) 0.438 0.26-0.35 

16.02.93 82.2 	(58) 84.0 	(27) 0.363 0.45- 

17.02.93 84.8 	(142) 86.1 	(49) 0.254 0.45- 

04.03.93 83.3 	(118) 86.4 	(34) 0.096 o 0.26-0.35 

05.03.93 81.8 	(56) 82.0 	(38) 0.923 -  -0.25 
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Liitetaulukko  17. Tien liukkausolosuhteiden, rengaskuntoarvioiden  ja  em.  tekijöiden 
yhteis vaikutus ajonopeuksiin Vaasan koekohteessa  3A (2-suun-
tainen varianssiana/yysi). Havaintoja yht.  355  kappaletta.  

F-arvo  tilast. 
merkitsevyys  

1.3 

1.9 

1.0 

0.287 

0.164 

0.380 

0.7 0.569 

1.0 0.426  

toarvioiden  ja  em.  tekijöiden 
iomen koekohteessa  4A (2-
toja yht. 287 kappa/etta. 

F-arvo  tilast. 
merkitsevyys  

1.1 

0.6 

1.3 

0.347 

0.428 

0.280 

1.9 0.129 

1.5 0.182  

toarvioiden  ja  em.  tekijöiden 
koekohteessa  6B (2-suun-

'ht. 253  kappaletta.  

F-arvo  tilast. 
merkitsevyys  

0.8 

0.8 

0.8 

0.507 

0.368 

0.475 

0.7 0.540 

0.7 0.601  
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Liitetaulukko  20. Tien liukkausolosuhteiden, rengaskuntoarvioiden  ja  em.  tekijöiden 
yhteisvaikutus ajonopeuksiin Oulun koekohteessa  7A (2-suun-
tainen varianssianalyysi).  Hava  intoja yht.  272  kappaletta. 

varsaatio  neljä- vapaus- keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päävaikutukset  512.4 5 102.5 1.0 0.434 

hukkausluokitus  329.3 2 164.7 1.6 0.211 

kuntoarvio  (41k) 183.1 3 61.0 0.6 0.629 

2-ulotteinen 745.7 5 149 1 1.4 0.218  
vuorovaikutus  

selitetly  1258.1 lo 125.8 1.2 0.294 

residuaali  27454.3 261 105.2 

yhteensa  28712.5 271 106.0 

Liltetaulukko  21. Tien ilukkausolosuhteiden, rengaskuntoarvioiden  ja  em.  tekijöiden 
yhteisvaikutus ajonopeuksiin Kuopion koekohteessa  9A (2-suun-
tainen varianssianalyysi). Havaintoja yht.  384  kappaletta. 

varlaatio  neljä- vapaus- keskinellö-  F-arvo tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

paavaikutukset  895.8 6 149.3 3.1 0.005 

liukkausluokitus  791.8 3 263.9 5.5 0.001 

kuntoarvio  (4 1k) 104.0 3 34.7 0.7 0.539 

2-ulotteinen 500.6 9 55.6 1.2 0.319  
vuorovaikutus 

selitetty  1396.5 15 93.1 1.9 0.019 * 

residuaali  17646.2 368 48.0  

yhteensä  19042.7 383 49.7 

Liitetaulukko  22. Tien liukkausolosuhteiden, nastakuntoarvioiden  ja  em.  tekijöiden 
yhteis vaikutus ajonopeuksiin Vaasan koekohteessa  3A (2-suun-
tainen varianssianalyysi). Havaintoja yht.  341  kappaletta. 

varjaatio  neljä- vapaus- keskineliö-  F-arvo tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päävaikutukset  542.0 4 135.5 1.1 0.361 

liukkausluokitus  253.9 1 253.9 2.0 0.154 

kuntoarvio  (4 1k) 288.1 3 96.0 0.8 0.510 

2-ulotteinen 367.1 3 122.4 1.0 0.400  
vuorovaikutus 

selitetty  909.1 7 129.9 1.0 0.399 

residuaali  41378.3 333 124.3  

yhteensä  42287.4 340 124.4 
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Liitetaulukko  23. Tien  liukkausolosuhteiden, nastakuntoarvioiden  ja  em.  tekijöiden 
yhteisvaikutus  ajonopeuksiin  Keski-Suomen  koekohteessa  4A (2= 

 suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja  yht.  272  kappa/etta 

varjaatio  neljä- vapaus- keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paävaikutukset  229.9 4 57.5 0.7 0.607  

liukkausluokitus  75.9 1 75.9 0.9 0.344  

kuritoarvio  (41k) 154.0 3 51.3 0.6 0.611 

2-uloeinen  401.1 3 133.7 1.6 0.194  vuorovaikutus 

selitetty  631.0 7 90.1 1.1 0.386  

residuaali  22327.2 264 84,6  

yhteensä  22958.2 271 84.7  

Liitetaulukko  24. Tien  /iukkauso/osuhteiden, nastakuntoarvioiden  ja  em.  tekifjoiden 
yhteisvaikutus  ajonopeuksiin  Kainuun  koekohteessa  68 (2-suun-
tainen varianssianalyysi).  Havaintoja  yht.  248  kappa/etta. 

varlaatio  neljä- vapaus- keskineliö-  F-arvo tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paavajkutukset  214.7 4 53.7 0.6 0.663  

liukkausluokitus  91.5 1 91.5 1.0 0.313  
kuntoarvio  (4 1k) 123.2 3 41.1 0.5 0.711 

2-ulotteinen  260.0 3 86.7 1.0 0.408  vuorovaikutus 

selitetty  474.8 7 67.8 0.8 0.622  

residuaali  21452.7 240 89.4  

yhteensä  21927.5 247 88.8  

Liitetau/ukko  25. Tien  /iukkauso/osuhteiden, nastakuntoarvioiden  ja  em.  tekijöiden 
 yhteis  vaikutus  ajonopeuksiin  Oulun  koekohteessa  7A (2-suun-

tainen varianssianalyysi).  Havaintoja  yht.  268  kappaletta.  

varjaatio  neljä- vapaus- keskinellö-  F-an,o tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  4.42.2 5 89.6 0.9 0.507  

liukkausluokitus  212.5 2 106.2 1.0 0.361  

kuntoarvio  (4 1k) 235.8 3 78.6 0.8 0.520 

2-ulofleinen  665.0 6 110.8 1.1 0.383  vuorovaikutus 

selitetty  1113.2 11 101.2 0.973 0.471  

residuaali  26617.9 256 104.0  

yhteensä  27731.1 267 103.9  
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Liitetaulukko  26. Tien liukkausolosuhteiden, nastakuntoarvioiden  ja  em.  tekijöiden 
yhteisvaikutus ajonopeuksiin Kuopion koekohteessa  9A (2-suun-
tainen varianssianalyysi) Havaintoja yht.  374  kappaletta. 

varlaalio  neljä- vapaus- keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päävaikutukset  972.6 6 162.1 3.3 0.004  

liukkausluokitus  785.8 3 261.9 5.3 0.001  

kuntoarvio  (41k) 186.8 3 62.3 1.3 0.292 

2-ulotteirien  138.8 8 17.4 0.3 0.946  
vuorovaikutus 

selitetty  1111.5 14 79.4 1.6 0.079 o  

residuaali  17887.4 359 49.8  

yhteensä  18998.9 373 50.9  

Liitetaulukko  27. Tien liukkausolosuhteiden, rengaskuntoarvioiden (2 rengaskunto
-luokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteis vaikutus ajonopeuksiin Vaasan 

koekohteessa  3A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht. 
 355  kappaletta. 

varlaatio  neljä- vapaus- keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  238.4 2 119.2 1.0 0.379  

liukkaustuokitus  238.4 1 238.4 1.9 0.164  

kuntoarvio  (2 1k) 0.0 1 0.0 0.0 0.995 

2-ulotteinen  172.4 1 172.4 1.4 0.237  
vuorovaikutus 

selitetty  410.8 3 136.9 1.1 0.342  

residuaali  43047.6 351 122.6  

yhteensä  4.3458.4 354 122.8  

Liitetaulukko  28. Tien liukkausolosuhteiden, rengaskuntoariioiden (2 rengaskunto
-luokkaa)  ja  em. tekjäiden  yhteisvaikutus ajonopeuksiin Keski- 

Suomen  ko eko  hteessa  4A (2-suuntainen varianssianalyysi). 
 Havaintoja yht.  287  kappaletta. 

variaatio  neljä- vapaus- keskineliä-  F-arvo tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päävakutukset  289.3 2 144.6 1 8 0.176  

liukkausluokitus  51.7 1 51.7 0.6 0.430  

kuntoarvio  (2 1k) 237.5 1 237.5 2.9 0.091 o 

2-ulotteinen  55.6 1 55.6 0.7 0.413  
vuorovaikutus 

selitetty  344.9 3 115.0 1.4 0.246  

residuaali  23383.0 283 82.6  

yhteensä  23727.8 286 83.0  
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Liitetaulukko  29. Tien  liukkausolosuhteiden, rengaskuntoarvioiden  (2  rengaskunto
-luokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Kainuun 

koekohteessa  68 (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht. 
 253  kappaletta. 

varaatio  neliö- [apaus- keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  112.4 2 56.2 0.6 0.533  

liukkausluokitus  72.4 1 72.4 0.8 0.368  

kuntoarvio  (2 1k) 40.1 1 40.1 0.5 0.503 

2-ulotteinen  309 1 30.9 0.3 0.556  
vuorovaikutus 

selitetty  143.4 3 47.8 0.5 0.658  

residuaaii  22179.5 249 89.1  

yhteensä  22322.9 252 88.6  

Liitetaulukko  30. Tien  liukkausolosuhteiden, rengaskuntoarvioiden  (2  rengaskunto
-luokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Oulun koe- 

kohteessa  7A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Hav,  yht.  272  kpl. 

varlaatio nellö-  vapaus- keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  452.0 3 150.7 1.5 0.229  

liukkausluokitus  329.3 2 164.7 1.6 0.207  

kuntoarvio  (21k) 122.7 1 122.7 1.2 0.278 

2-ulotteinen  623.5 2 311.7 3.0 0.051 o  
vuorovaikutus 

selitetty  1075.5 5 215.1 2.1 0.069 o  

residuaali  27637.0 266 103.9  

yhteensä  28712.5 271 106.0  

Liitetaulukko  31. Tien  liukkausolosuhteiden, rengaskuntoarvioiden  (2  rengaskunto
-luokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeukslln Kuopion 

koekohteessa  9A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  
384  kappaletta. 

varlaatio nellö-  vapaus- keskineliö-  F-a,vo tiIst.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  822.9 4 205.7 4.3 0.002  

liukkausluokitus  791,8 3 263.9 5.5 0.001  
kuntoarvio  (21k) 31.2 1 31.2 0.6 0.423 

2-ulofleinen  21,9 3 7.3 0.2 0.929  
vuorovaikutus 

selitetty  844.9 7 120.7 2.5 0.016  

residuaali  18197.9 376 4.8.4  

yhteensä  19042.7 383 49.7  
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Liitetaulukko  32. Tien liukkausolosuhteiden, nastakuntoariioiden  (kaksi nastakunto-
luokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Vaasan 
koekohteessa  3A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht. 

 341  kappaletta. 

varlaatio  neliö- vapaus- keskinelio-  F-ao  F 	tilast. 
summa  asteet  summa j 	merkitsevyys 

päävaikutukset  257.9 2 129.0 1.0 0.356  

liukkausluokitus  253.9 1 253.9 2.0 0.154  

kuntoarvio  (2 1k) 4.0 1 4.0 0.0 0.857 

2-utotteinen  68.5 1 68.5 0.6 0.459  
vuorovaikutus 

selitetty  326.5 3 108.8 0.9 0.455  

residuaali  41961.0 337 124.5  

yhteensä  42287.4 340 124 4  

Liitetaulukko  33. Tien liukkausolosuhteiden, nastakuntoarvioiden  (kaksi nastakunto-
luokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Keski-Suo-
men koekohteessa  4A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havain-
toja yht.  272  kappaletta. 

varjaatio  neliö- vapaus- keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päävaikutukset  186.3 2 93.2 1.1 0.334  

hukkausluokitus  75.9 1 75.9 0.9 0.344  

kuntoarvio  (2 1k) 110.4 1 110.4 1.3 0,254 

2-ulotteinen  106.3 1 106.3 1.3 0.263  
vuorovaikutus 

selitetty  292.6 3 97.5 1.2 0.328  

residuaali  22665.6 268 84.6  

yhteensä  22958.2 271 84.7  

Liitetaulukko  34. Tien liukkausolosuhteiden, nastakuntoarvioiden (2 nastakuntoluok-
kaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Kainuun koe- 
kohteessa  68 (2-suuntainen varianssianalyysi).  Hav,  yht.  248 kpl. 

varlaatio  neliö- vapaus- keskineliö-  F-ao  tulast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  98.7 2 49.4 0.6 0.576  

liukkausluokitus  91.5 1 91.5 1.0 0.312  

kuntoarvio  (2 1k) 7.2 1 7.2 0.1 0.777 

2-ulotteinen  77.5 1 77.5 0.9 0.352  
vuorovaikutus 

selitetty  176.2 3 58.7 0.7 0.578  

residuaali  21751.3 244 89.1  

yhteensä  21927.5 247 88.8  
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Liitetaulukko  35. Tien  liukkausolosuhteiden, nastakuntoarvioiden  (kaksi nastakunto-
luokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Oulun koe- 
kohteessa  7A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  
268 kpl. 

varjaatio  neliö- vapaus- keskineliö-  F-a,o tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

paavaikutukset  230.7 3 76.9 0.7 0.526  

liukkausluokitus  212.5 2 106.2 1.0 0.358  

kuntoarvio  (2k) 18.2 1 18.2 0.2 0.675 

2-ulotteinen  4881 2 244.1 2.4 0.096 0  
vuorovaikutus 

selitetty  718.8 5 143.8 1.4 0.227  

residuaah  27012.3 262 103.1  

yhteensa  27731.1 267 103.9  

Liitetaulukko  36. Tien  liukkausolosuhteiden, nastakuntoarvioiden  (kaksi nastakunto-
luokkaa)  ja  em.  tekijöiden yhteis vaikutus ajonopeuksiin Kuopion 
koekohteessa  9A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht. 

 374  kappaletta. 

varjaatio  neliö- vapaus- keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päävaikutukset  871.2 4 217.8 4.4 0.002  

liukkausluokitus  785.8 3 261.9 5.3 0.001  

kuntoarvio  (21k) 85.4 1 85.4 1.7 0.189 

2-ulotteinen  57.0 3 19.0 0.4 0.764  
vuorovaikutus 

selitetty  928.2 7 132.6 2.7 0.010  

residuaali  18070.6 366 49.4  

yhteensä  18998.9 373 50.9  
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Liitetaulukko  37. Tien  liukkausolosuhteiden, rengaskunnon  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Vaasan koekohteessa  3A (2-suuntainen 
varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  363  kappaletta. 

varlaatio  neliö- vapaus- keskineliö-  I 	F-arvo tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päavaikutukset  887.2 5 177.5 1.4 0.220 

Itukkausluokitus  560.1 2 280.0 2.2 0.109 

tod.  kunto  (4 1k) 327.2 3 1091 0.9 0.458 

2-ulofleinen 351.6 4 87.9 0.7 0.593  
vuorovaikutus 

selitetty  1238.9 9 137.7 1.1 0.366 

residuaat  44405.3 353 125.8  

yhteensä  45644.1 362 126.1 

Liitetaulukko  38. Tien  liukkausolosuhteiden, rengaskunnon  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Keski-Suomen koekohteessa  4A (2-suun-
tainen varianssianalyysi). Havaintoja yht.  299  kappaletta. 

varjaatio  neliö- vapaus- keskineljö-  F-arvo tdaSt.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

paävaikutukset  782.9 4 195.7 2.5 0.044 

liukkausluokitus  44.8 1 44.8 0.6 0.452 

tod.  kunto  (4 1k) 738.1 3 246.0 3.1 0.026 

2-ulotteinen 307.9 3 102.6 1.3 0.274  
vuorovaikutus 

selitetty  1090.7 7 155.8 2.0 0.058 o 

residuaali  22948.6 291 78.9  

yhteensä  24039.3 298 80.7 

Liitetaulukko  39. Tien  liukkausolosuhteiden, rengaskunnon  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Kainuun koekohteessa  68 (2-suuntainen 
varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  260  kappaletta. 

variaatio  neliö- vapaus- keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päävaikutukset  363.4 4 90.9 1.0 0.397 

liukkausluokitus  67.8 1 67.8 0.8 0.384 

tod  kunto  (41k) 295.6 3 98.5 1.1 0.347 

2-ulotteinen 67.8 3 22.6 0.3 0.859  
vuorovaikutus 

selitetty  431.2 7 61.6 0.7 0.679 

residuaali  22438.7 258 89.0  

yhteensä  22869.9 259 88.3 



LIITE  10/15  

Liltetaulukko  40. Tien liukkausolosuhteiden, rengaskunnon  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Oulun koekohteessa  7A (2-suuntainen 
varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  279  kappaletta. 

varlaatio  neliö- vapaus-  keskineliö-  F-arvo  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paavaikutukset  1245.0 5 249.0 2.5 0.030  

liukkausluokitus  377.6 2 188.8 1.9 0.149  

tod.  kunto  (4 1k) 867.5 3 289.2 2.9 0.034 

2-ulotteinen  2029 0 6 338.2 3.4 0.003  
vuorovaikutus 

selitetty  3274.0 11 297.6 3.0 0.001  

residuaali  26304.4 267 98.5  

yhteensä  29578.4 278 106.4  

Liltetaulukko  41. Tien liukkausolosuhteiden, rengaskunnon  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Kuopion koekohteessa  9A (2-suuntainen 
varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  584  kappaletta. 

varlaatio 	1  neliö- vapaus-  keskinellö-  F-arvo  tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  1337.3 6 222.9 4.7 0.000  

liukkausluokitus  1246.3 3 415.4 8.8 0.000  

tod.  kunto  (4 1k) 91.0 3 30.3 0.6 0.588 

2-ulotleinen  157.1 9 17.5 0.4 0.949  vuorovaikutus 

selitetty  1494.4 15 99.6 2.1 0.008  ** 

residuaali  26811.5 568 47.2  

yhteensä  28305.9 583 48.6  

Liitetaulukko  42. Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Vaasan  ko eko  hteessa  3A (2-suuntainen 
varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  349  kappaletta. 

variaatio  neliö- vapaus-  keskineliö-  F-anio tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  1504.2 5 300.8 2.4 0.038  * 

liukkausluokitus  566.8 2 283.4 2.2 0.107  
tod.  kunto  (4 1k) 937.4 3 312.5 2.5 0.061 o 

2-ulotteinen  412.6 6 68.8 0.5 0.774  vuorovaikutus 

selitetty  1916.8 11 174.3 1.4 0.180  

residuaali  42531.7 337 126.2  

yhteensä  44448.5 348 127.7  



LUTE 10/16  

Liitetaulukko  43. Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon  ja  em. tekqöiden  yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Keski-Suomen koekohteessa  4A (2-suun-
tainen varianssianalyysi). Havaintoja yht.  283  kappaletta. 

varjaatio  neliö- vapaus- keskinehö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paävaikutukset  769.6 4 192.4 2.4 0.047  

ltuk.kausluokitus  54.9 1 54.9 0.7 0.404  
tod.  kunto  (4 1k) 714.7 3 238.2 3.0 0.030 

2-ulotteineri  742.7 3 247.6 3.1 0.026  vuorovaikutus 

selitetty  1512.3 7 216.0 2.7 0.009  

residuaali  21644.1 275 78.7  

yhteensä  23156.4 282 82.1  

Liitetaulukko  44. Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Kainuun koekohteessa  GB (2-suuntainen 
varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  256  kappaletta. 

varjaatio nellö-  vapaus-  keskineliö-  F-ao tihist.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  173.1 4 43.3 0.5 0.738  

liukkausluokitus  118.6 1 118.6 1.4 0.244  
tod.  kunto  (4 1k) 54.5 3 18.2 0.2 0.890 

2-ulotteinen  521.6 3 173.9 2.0 0.115  
vuorovaikutus 

selitetty  694.7 7 99.2 1.1 0.338  

residuaali  21564.8 248 87.0  

yhteensä  22259.5 255 87.3  

Liltetaulukko  45. Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Oulun koekohteessa  7A (2-suuntainen  va

-rianssianalyysi).  Havaintoja yht.  268  kappaletta. 

varjaatio  neliö-  
[ 
 vapaus- keskineliö-  F-arvo  tilast.  

summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  419.9 5 84.0 0.8 0.541  

liukkausluokitus  352.8 2 176.4 1.7 0.183  
tod.  kunto  (4 1k) 67.1 3 22.4 0.2 0.885 

2-ulotteinen  1041.5 6 173.6 1.7 0.126  
vuorovaikutus 

selitetty  1461.3 11 132.8 1.3 0.232  

residuaali  26417.9 256 103.2  

yhteensä  27879.2 267 104.4  



LUTE 10/17  

Liitetaulukko  46. Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Kuopion koekohteessa  9A (2-suuntainen 
varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  552  kappaletta. 

varlaatio  neljä- vapaus-  keskinellö-  I 	F-arvo  tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  1450.7 6 241.8 5.1 0000  

liukkausluokitus  1296.7 3 432.2 9.1 0000  

tod.  kunto  (4k) 154.0 3 51.3 1.1 0.355 

2-uloeinen  2643 9 294 0.6 0.780  
vuorovaikutus 

selitetty  1715.0 15 114.3 2.4 0.002  

residuaali  25378.3 536 47.3  

yhteensä  27093.3 551 49.2  

Liitetaulukko  47. Tien liukkausolosuhteiden, rengaskunnon (2 rengaskuntoluokkaa) 
 ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiln Vaasan koe- 

kohteessa  3A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht. 
 363  kappaletta. 

variaatio  neljä- vapaus-  keskineliö-  F-arvo  tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  719.9 3 240.0 1.9 0.125  

Iiukkausluokitus  560.1 2 280.0 2.2 0.107  

tod.  kunto  (2 1k) 159.9 1 159.9 1.3 0.258 

2-ulotteinen  386.5 2 193.3 1.5 0.214  
vuorovaikutus 

selitetty  1106.5 5 221.3 1.8 0.117  

residuaali  44537.7 357 124.8  

yhteensä  45644.1 362 126.1  

Liltetaulukko  48. Tien liukkausolosuhteiden, rengaskunnon (2 rengaskuntoluokkaa) 
 ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Keski-Suomen 

koekohteessa  4A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht. 
 299  kappaletta. 

varlaatio  neljä- vapaus-  keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  210.9 2 105.5 1.3 0.270  

liukkausluokitus  44.8 1 44.8 0.6 0.456  

tod.  kunto  (21k) 166.2 1 166.2 2.1 0.151 

2-ulotteinen  149.0 1 149.0 1.9 0.174  vuorovaikutus 

selitetty  360.0 3 120.0 1.5 0.216  

residuaali  23679.3 295 80.3  

yhteensä  24039.3 298 80.7  



LuTE  10/18  

Liitetaulukko  49. Tien  liukkausolosuhteiden, rengaskunnon  (2  rengaskuntoluokkaa)  
ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiln Kainuun koekoh- 
teessa  68 (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  260  
kappaletta. 

varjaatio nelio-  vapaus-  
[ 	

keskineliö-  F-ao tibst.  
summa  asteet  j 	summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  71.7 2 35.8 0.4 0.669  

iukkausluokitus  67.8 1 67.8 0.8 0.383  

tod.  kunto  (2 1k) 3.8 1 3.8 0.0 0.836 

2-uIoeinen  24.8 1 24.8 0.3 0.598  vuorovaikutus 

selitetty  96.4 3 32.1 0.4 0.781  

residuaali  22773.4 256 89.0  

yhteensä  22869.8 259 88.3  

Liitetaulukko  50. Tien  Jiukkausolosuhteiden, rengaskunnon  (2  rengaskuntoluokkaa) 
 ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Oulun koekohteessa  

7A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Hav,  yht.  279  kpl. 

varjaatio  neliö- vapaus-  keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paävaikutukset  659.2 3 219.7 2.2 0.089 o  

liukkausluokitus  377.6 2 188.8 1.9 0.154  

tod.  kunto  (21k) 281.6 1 281.6 2.8 0.095 o 

2-ulotteinen  1541.3 2 770.6 7.7 0.001  **  
vuorovaikutus 

selitetty  2200.5 5 440.1 4.4 0.001  

residuaali  27377.9 273 100.3  

yhteensä  29578.4 278 106.4  

Liltetaulukko  51. Tien  liukkausolosuhteiden, rengaskunnon  (2  rengaskuntoluokkaa) 
 ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Kuopion koe- 

kohteessa  9A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  
584  kappaletta. 

varjaatio  neliö- vapaus-  keskineliö-  F-arvo  tulast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päavaikutukset  1249.1 4 312.3 6.7 0.000  

liukkausluokitus  1246.3 3 415.4 8.9 0.000  

tod.  kunto  (2 1k) 2.8 1 2.8 0.1 0.809 

2-ulotteinen  67.4 3 22.5 0.5 0.697  vuorovaikutus 

selitetty  1316.5 7 188.1 4.0 0.000  

residuaali  26989.4 576 46.9  

yhteensä  28305.9 583 48.6  



LuTE  10/19  

Liitetaulukko  52. Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon  (kaksi nastakuntoluokkaa)  
ja  em.  tekijöiden yhteis vaikutus ajonopeukslln Vaasan koekoh- 
teessa  3A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  349  
kappaletta.  

var  laatia  nellö-  vapaus-  keskinellö-  F-anio tibst.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paavaikutukset  1003.0 3 334.3 2.7 0048  * 

tiukkausluokitus  566.8 2 283.4 2.3 0.106  

tod.  kunto  (2 1k) 436.2 1 436.2 3.5 0.063 o 

2-ulofleinen  385.6 2 192.8 1.5 0.217  vuorovaikutus 

selitetty  1388.6 5 277.7 2.2 0.053 o  

residuaali  43059.9 343 125.5  

yhteensa  44448.5 348 127.7  

Liitetaulukko  53. Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon  (kaksi nastakuntoluokkaa) 
 ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Keski-Suomen koe- 

kohteessa  4A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht. 
 283  kappaletta. 

variaatio  neliö- vapaus-  keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paavaikutukset  63.5 2 31.7 0.4 0.679  

liukkausluokitus  54.9 1 54.9 0.7 0.414  
tod.  kunto  (21k) 8.6 1 8.6 0.1 0.746 

2-ulotteinen  208.3 1 208.3 2.5 0.112  vuorovaikutus 

selitetty  271.8 3 90.6 1.1 0.348  

residuaali  22884.7 279 82.0  

yhteensa  23156.4 282 82.1  

Liitetaulukko  54. Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon (2 nastakuntoluokkaa)  ja 
 em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Kainuun koekohteessa 
 68 (2-suuntainen varianssianalyysi).  Hav,  yht.  256 kpl. 

variaatio nellö-  vapaus-  keskineliö-  F-arvo  tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paavaikutukset  140.2 2 70.1 0.8 0.443  

liukkausluokitus  118.6 1 118.6 1.4 0.241  
tod.  kunto  (2 1k) 21.6 1 21.6 0.3 0.617 

2-ulotternen  477.0 1 477.0 5.6 0.019  vuorovaikutus 

selitetty  617.2 3 205.7 2.4 0.069 o  

residuaali  21642.3 252 85.9  

yhteensa  22259.5 255 87.3  



LUTE 10/20  

Liitetaulukko  55 Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon  (kaksi nastakuntoluokkaa) 
 ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Oulun koekohteessa 

 7A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  268 kpl. 

variaatio nello-  f  vapaus- keskineliö-  F-arvo tiist.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päävaikutukset  353.0 3 117.7 1.1 0.332 

liukkausluokitus  352.8 2 176.4 17 0.182 
tod.  kunto  (2 1k) 0.2 1 0.2 0.0 0.964 

2-uIoeinen 548.7 2 274.4 2.7 0.072 o  vuorovaikutus 

selitetty  901.7 5 18.0.3 1.8 0.123 

residuaali  26977.5 262 103.0 

yhteensa  27879.2 267 104.4 

Liitetaulukko  56. Tien liukkausolosuhteiden, nastakunnon  (kaksi nastakuntoluokkaa) 
 ja  em.  tekijöiden yhteisvaikutus ajonopeuksiin Kuopion koekoh-

teessa  9A (2-suuntainen varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  552 
 kappaletta. 

variaatio  neljä- vapaus- keskineliö-  F-arvo tilast.  
summa  asteet  summa merkitsevyys 

päävaikutukset  1337.8 4 334.5 7.1 0.000 

liukkausluokitus  1296.7 3 432.2 9.2 0,000 

tod.  kunto  (2 1k) 41.2 1 41.2 0.9 0.351 

2-ulotteinen 68.6 3 22.9 0.5 0.693  vuorovaikutus 

selitetty  1406.5 7 200.9 4.3 0.000 

residuaali  25686,8 544 47.2 

yhteensa  27093.3 551 49.2 



LuTE  11  

Nastarenkailla  ja  nastattomilla talvirenkailla (M+s) ajaneiden  kul-
jettajien  ilmoittamien  vuosi-  ja  talvisuoritteiden jakaumat 

Liitekuva  1. Nastarenkailla  ja  nastattomilla talvirenkailla ajaneiden kuijettajien ilmoit -
ta  mat vuosisuoritteet  (koko  aineisto). 

Liltekuva  2. Nastarenkailla  ja  nastattomilla talvirenkailla ajaneiden kuijettajien  talvi-
suoritteet  (koko  aineisto). 



LuTE  12/1  

Liitetaulukko  57. Tien liukkausolosuhteiden, rengastyypin  ja  em.  tekijöiden yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Vaasan  ko eko  hteessa  3A (2-suuntainen 
varianssianalyysi).  Havaintoja yht  369 kpl. 

variaatio  neljä- vapaus-  keskinehö-  F-arvo  tItaSt.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

päävaikutukset  255.1 2 127.5 1.0 0.356 

kicaluokka  246.0 1 246.0 2.0 0.159 

rengastyyppi  9.1 1 9.1 0.1 0.786 

2-ulofleinen 
vuorovaikutus 

8.5 1 8.5 0.1 0.793  

selitetty  263.5 3 87.8 0.7 0.545 

residuaali  43239.6 351 123.2  

yhteensä  43503.2 354 122.9 

n, rengastyypin  ja  em. teköiden yhteis-
'eski-Suomen koekohteessa  4A (2-suun-
Havaintoja yht.  298 kpl. 

keskineliö-  F-arvo  tilast.  
summa merkitsevyys  

33.5 0.4 0.659 

63.9 0.8 0374 

3.2 0.0 0.842 

0.3 0.0 0.948 

22.5 0.3 0.840 

80.4 

79.8 

?n, rengastyypin  ja  em.  tekijöiden yhteis-
)ulun koekohteessa  7A (2-suuntainen  va

-Dja yht.  278 kpl. 

keskineliö-  F-arvo  tilast.  
summa  merkitsevyys  

141.6 1.3 0.266 

200.7 1.9 0.154 

23.6 0.2 0.639 

30.0 0.3 0.755 

97.0 0.9 0.476 

106,7 

106.5 



LuTE  12/2  

Liitetaulukko  60. Tien liukkausolosuhteiden, rengastyypin  ja  em. tekjöiden  yhteis-
vaikutus ajonopeuksiin Kuopion koekohteessa  9A (2-suunta  Then 
varianssianalyysi).  Havaintoja yht.  585 kpl. 

varjaatio  neliö- vapaus-  keskineliö-  F-ao tilast.  
summa  asteet  summa  merkitsevyys 

paavaikutukset  1257.1 4 314.3 6.8 0.000 

kitkaluokka  1254.7 3 418.2 9.0 0.000 
rengastyyppi  2.4 1 2.4 0.0 0.821 

2-uloeinen 320.0 3 106.7 2.3 0.077 o  vuorovaikutus 

selitetty  1577.1 7 225.3 4.9 0.000 

residuaali  26787.5 577 46.4  

yhteensä  28364.6 584 48.6 



LUTE 13 

"Box-plot"  -  kuvion merkintä jen selitykset  

500 

400 

m 
e 300  

i 	200 

100 

0  

fln.  Vieras  npvaJnip (exTreme) 

 a 	 poikkeava havainto  (outherj  

suurin  a 	joka ei ole  poieava  
havainto  (outlier)  
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pnin  arvo joka ei ole poikkeava 
havainto  (outlier)  



LillE  14  

Tutkimusaineistojen  vertailu kuljettaja-, ajoneuvo-  ja 
 rengasteki  joiden suhteen 

postikyselyn tienvarsitutki- 
aineisto  muksen  aineisto  
(N=2587) (N=3346)  

ABS-JARRUT 	kyllä  4.6 4.7 
(%) 	 ei  95.4 95.3  

AJON. VOIMAN- 	etuveto  64.8 62.7 

SIIRTOTAPA, 	takaveto  30.6 32.6 

(%) 	 4-veto 4.5 4.7 

AJON.TYYPPI  89.1 88.2 
(%) 	 pa 10.9 11.8 

MOOUORI, 	bensa  73.1 71.6 
diesel 26.9 28.4 

RENGASTYYPPI, 	nastarengas  95.6 95.2 

(%) 	 nastaton (M+S)  4.4 4.8  

SUKUPUOLI, 	mies  84.6 83.6 
(%) 	 nainen  15.4 16.4 

KUUEUAJIEN 	<25vuotta  6.9 7.5  
IKÄJAKAUMA, 	25-34 22.7 23.6 

(%) 	 35  -  44 27.4 28.3 

45-54 22.1 21.5 

55-64 13.7 12.4 

>  64  vuotta  7.2 6.6 

VUOSISUORITE- 	- 5000km  2.5 2.5  

JAKAUMA, 	5-15000 17.6 16.6 

(%) 	 15-25000 24.9 24.1 

25-40000 29.4 29.1 

>  40 000km 25.5 27.7  

MATKAN 	 työ/asia/ostos  45.1 44.2  
TARKOITUS, 	muu työ  *)  29.3 30.4 

(%) 	 loma/vapaa-aika  25.6 25.4 
*)  työn vuoksi tehty matka  



Kuijettajien  mielipide nastarenkaiden tarpeellisuudesta talviliikenteessä  
koko  maa  *  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  D  Kuopio  

ehdottomantarpeelliset  51.1% 65.2% 52.8% 44.8% 42.5% 41.5%  
melko tarpeelliset  34.9% 27.4% 36.4% 38.3% 38.6% 40.6%  
melkotarpeettomat  8.7% 4.3% 7.4% 10.1% 12.7% 11.2%  
täysin tarpeettomat  2.1% 0.8% 1.6% 2.3% 3.1% 2.2%  
ei osaa sanoa  3.1% 2.3% 1.8% 4.5% 3.1% 4.5%  
yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastausten 1km  2547 791 568 822 228 401  
*  painotettu keskiarvo 

Kuljettajien suhtautuminen nastarenkaiden käyttökieltoon talviliikenteessä.  
koko  maa  *  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  D  Kuopio 

vastustaisi ehdottomasti  26.0% 34.3% 26.2% 24.0% 21.1% 24.2%  
vastustaisitodennäköisesti  31.2% 32.0% 31.2% 29.4% 30.8% 28.5%  
olisi samantekevää  11 .9% 11.3% 13.9% 15.0% 8.4% 14.6%  
kannattaisi todennäköisesti  17.3% 11.4% 15.3% 19.1% 22.5% 20.4% C  
kannattaisi ehdottomasti  5.9% 3.6% 6.0% 5.3% 7.9% 4.5%  
ei osaa sanoa  7.9% 7.4% 7.4% 7.2% 9.3% 7.8%  
yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastaustenlkm  2534 787 567 815 227 397  
*  painotettu keskiarvo  CA  

Kuijettajien  suhtautuminen nastarenkaiden vuotuiseen käyttölupamaksuun.  
koko  maa  *  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  D  Kuopio 

vastustaisi ehdottomasti  54.5% 64.5% 50.9% 52.1% 50.7% 52.3%  
vastustaisitodennäköisesti  24.1% 21.6% 25.6% 24.1% 24.2% 23.1%  
olisi samantekevää  7.2% 4.9% 6.9% 8.9% 7.5% 10.1%  
kannattaisi todennäköisesti  7.9% 4.7% 7.8% 8.5% 11 .0% 8.5%  
kannattaisi ehdottomasti  2.2% 1.1% 2.6% 2.2% 2.6% 3.0%  
ei osaa sanoa  4.1% 3.2% 6.2% 4.2% 4.0% 3.0%  
yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastausten 1km  2536 788 567 816 227 398  
*  painotettu keskiarvo  -&  

(fl  



Seuraavien talvirenkaiden hankinta (nastarenkaiden  ja  k  itkarenkaiden  hankintahinta sama).  
koko  maa*  osa-alue  A  osa-alue  B  -  osa-alue  C  osa-alue  D  Kuopio 

ehdottomasti nastarenkaat  44.2% 53.1% 46.4% 40.9% 37.9% 37.6%  
todennäköisesti nastarenkaat  37.3% 34.5% 37.0% 38.3% 38.8% 40.9%  
todennäköisesti kitkarenkaat  11.5% 7.4% 9.9% 13.3% 14.5% 14.5%  
ehdottomasti kitkarenkaat  3.2% 1 .7% 2.8% 3.8% 4.0% 3.3%  
ei osaa sanoa  3.8% 3.3% 3.9% 3.7% 4.8% 3.7%  
yhteensä 	 100.0% 	100.0% 	100.0% 	100.0% 	100.0% 	100.0%  
vastausten 1km 	 2534 	785 	567 	817 	227 	399  
*  painotettu keskiarvo 

Seuraavien talvirenkaiden hankinta (kitkarenkaiden hinta puolet nastarenkaiden hankintahinnasta)  
koko  maa  *  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  0  Kuopio 

ehdottomasti nastarenkaat  25.1% 29.5% 29.1% 23.3% 20.3% 22.1%  
todennäköisesti nastarenkaat  20.5% 21.3% 20.6% 21.3% 19.4% 20.1%  
todennäköisesti kitkarenkaat  19.8% 19.2% 18.5% 20.6% 20.7% 21.1%  
ehdottomasti kitkarenkaat  13.0% 8.1% 10.8% 16.2% 16.7% 17.3%  
ei osaa sanoa  21.6% 21.9% 21.0% 18.6% 22.9% 19.4%  
yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastausten 1km  2536 787 567 817 227 399  

painotettu keskiarvo 

Kuljettajien suhtautuminen nastarenkaiden alueelliseen käyttökiettoon (käyttoikeus tulisi säilyttää...) **  

koko  maa  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  D  Kuopio  
alueellaA  75.4% 84.2% 70.5% 74.1% 71.1% 75.9%  
alueella  B 30.1% 16.7% 44.0% 25.8% 36.0% 16.0%  
alueellaC  47.6% 33.1% 51.5% 58.6% 52.6% 54.2%  
alueellaD  23.1% 13.0% 26.4% 19.8% 31.1% 13.8%  
ei missään osassa Suomea  8.5% 5.6% 9.1% 10.1% 10.1% 10.8%  
ei osaa sanoa  8.8% 6.4% 10.8% 7.5% 10.1% 6.2%  
vastausten 1km 	 2531 	787 	567 	813 	226 	395  -  
*  painotettu keskiarvo  
**  kuljettaja voinut valita useamman kuin yhden  vastausvaihtoehdon 
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Kuljettajien mielipide nastarenkaiden tarpeellisuudesta talviliikenteessä.  

koko  maa  *  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  D  Kuopio 
ehdottoman  tai  melko tarpeellisE  86.1% 92.6% 89.2% 83.1% 81.1% 82.1%  
melkotaitäysintarpeettomat  10.8% 5.1% 9.0% 12.4% 15.8% 13.4%  
ei osaa sanoa  3.1% 2.3% 1.8% 4.5% 3.1% 4.5%  
yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastausten 1km  2547 791 568 822 228 401  
*  painotettu keskiarvo 

Kuljettajien suhtautuminen nastarenkaiden käyttökieltoon talviliikenteessä.  

koko  maa  *  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  V  Kuopio 
vastustaisi ehdottom.  tai  todenn  57.2% 66.3% 57.4% 53.4% 51 .9% 52.7%  
kannattaisi todennäk.  tai  ehdott.  23.1% 15.0% 21.3% 24.4% 30.4% 24.9%  
olisisamantekevää  11.9% 11.3% 13.9% 15.0% 8.4% 14.6%  
ei osaa sanoa  7.9% 7.4% 7.4% 7.2% 9.3% 7.8%  
yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastausten 1km  2534 787 567 815 227 397  
*  painotettu keskiarvo 

Kuljettajien suhtautuminen nastarenkaiden vuotuiseen käyttölupamaksuun.  

koko  maa  *  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  D  Kuopio 
vastustaisi ehdottom.  tai  todenn  78.6% 86.1% 76.5% 76.2% 74.9% 75.4%  
kannattaisitodennäk.taiehdott.  10.1% 5.8% 10.4% 10.7% 13.6% 11.5%  
olisi samantekevää  7.2% 4.9% 6.9% 8.9% 7.5% 10.1%  
ei osaa sanoa  4.1% 3.2% 6.2% 4.2% 4.0% 3.0%  
yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastausten 1km  2536 788 567 816 227 398  
*  painotettu keskiarvo  
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Seuraavien  talvirenkaiden  hankinta  (nastarenkaiden  ja kitkarenkaiden  hankintahinta sama)  
koko  maa*  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  D  Kuopio  

ehdott.  tai  todennäk. nastarenka 	81 .5% 87.6% 83.4% 79.2% 76.7% 78.5%  
todennäk.  tai  ehdott. kitkarenka 	14.7% 9.1% 12.7% 17.1% 18.5% 17.8%  
ei osaa sanoa 	 3.8% 3.3% 3.9% 3,7% 4.8% 3.7%  
yhteensä 	 100.0% 	100.0% 	100.0% 	100.0% 	100.0% 	100.0%  
vastausten 1km 	 2534 	785 	567 	- - -  817 	227 	399  
*  painotettu keskiarvo 

Seuraavien  talvirenkaiden  hankinta  (kitkarenkaiden  hinta puolet  nastarenkaiden hankintahinnasta).  
koko  maa*  osa-alue  A  osa-alue  B  osa-alue  C  osa-alue  D  Kuopio  

ehdott.  tai  todennäk. nastarenka  45.6% 50.8% 49.7% 44.6% 39.7% 42.2%  
todennäk.  tai  ehdott. kitkarenka  32.8% 27.3% 29.3% 36.8% 37.4% 38.4%  
ei osaa sanoa  21.6% 21.9% 21.0% 18.6% 22.9% 19.4%  
yhteensä  100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
vastausten 1km  2536 787 567 817 227 399  
•  painotettu keskiarvo  
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Kelin  vaikutus ajokäyttäytymiseen  ja liikennevirran  ominaisuuksiin (Kimmo Saastamoi-
nen). Tielaitoksen selvityksiä  80/1 993.  TIEL  3200204  

Teiden suolauksen vähentäminen Kuopion tiepiirissä; Vaikutukset talvella  1992-1993 
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 (Heikki  Heinijoki). Tielaitoksen  selvityksiä  19/1994.  TIEL  3200229  

Rajoitetun suolauksen kokeilu Uudenmaan tiepiirissä  1993-94;  Ammattikuljettajien 
 mielipiteet  (Heikki  Lappalainen). Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  20/1 994.  TIEL  4000068  

Nastarenkaiden  vaikutus polanteen kulumisnopeuteen  ja tienpinnan kitkaominaisuuk
-sun (Matti  Anila -  Veli-Pekka  Kallberg). Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  26/1 994.  

TIEL  4000072  

Talvikelin  vaikutus henkilöauton poittonesteen kulutukseen  (Matti  Anila -  Veli Pekka 
 Kallberg). Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  27/1 994.  TIEL  4000073 
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