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Tiivistelmä  

Tällä tutkimuksella tuotetaan tietoa väestön asenteista Kuopion läänissä 
toteutettua rajoitetun suolan käytön kokeilua kohtaan. Tutkimusaluelna olivat 
liikenneturvallisuuteen  ja ajotapahtumaan  liittyvät asenteet, kysymykset suo - 
Ian  käytöstä tienhoidollisena  ja ympäristöllisenä  kysymyksenä sekä tiestön 
kunto yleisenä kysymyksenä. 

Tutkimus tehtiin kolmivaiheisena väestökyselynä Kuopion  ja  Keski-Suomen 
lääneissä. Ensimmäinen kysely lähetettiin 1000:lle henkilölle molemmissa 
lääneissä. Ensimmäisessävaiheessa (syksy  -92)  selvitettiin väestön asenteita 
ennen  em.  kokeilua, toisessa vaiheessa (kevät  -93)  mitattiin - samoilla mitta-
reillaja samoilta henkilöiltä - väestön asenteita kokeilun jälkeen  ja  kolmannes-
sa vaiheessa (kevät  1994)  selvitettiin muutosten pysyvyyttä. Tässä raportissa 
esitetään tulokset ensimmäisen, toisen  ja kolmannen  vaiheen tuloksista. 
Ensimmäisen  talven  tulokset  ja lähtötilanteen  tarkempi analyysi  on  esitetty 
tutkimuksen väliraportissa 'Suolan käytön vähentäminen' (Tielaitoksen selvi-
tyksiä  67/1993).  

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

Ensimmäinen  ja  toinen vähäsuolainen talvi otettiin Kuopion läänissä vastaan 
myönteisesti. Kokeilutalvi oli lisännyt Kuopion läänin väestön keskuudessa 
suolausta vastustavien osuutta. Keski-Suomessa, vertailuläänissä, tilanne oli 
säilynyt suunnilleen ennallaan. Kuopion läänissä vedottiin myös lähtötilannet

-ta ja vertailulääniä  harvemmin suolan käytön liikenneturvallisuutta lisäävään 
vaikutukseen. Suolan käyttöä vastustettiin useimmin  sen  aiheuttamien ympä-
ristöhaittojen vuoksi. Raskaan liikenteen edustajat suhtautuivat - ehkä odote-
tusti - henkilöautoilijoita suopeammin suolan käyttöön.  He  vetosivat edelleen 
lisääntyvään liikenneturvallisuuteen suolan käytön seurauksena. Tulosten 
mukaan tienkäyttäjät eivät kokeneet suolan käytön vähentämisellä olevan 
suuria haittoja itselleen. Päinvastoin asenteetajajan vastuusta  ja ajomukavuus 

 yleensä ovat lisääntyneet. 
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Abstract 

With this research is produced information about the attitudes of the population 
in the province of  Kuopio  towards the experiment which was carried out as 
reduction in use of road salt. As survey areas were the attitudes connected with 
the traffic safety and the driving situation, the question of the use of road salt 
as a road maintenance and an environmental question as well as the question 
of the road network as a general question. 

The survey was performed as a three-phase inguiry for the population in the 
Provinces of  Kuopio  and Middle Finland. The first inquiry was sent to 1000 
persons in both of the provinces. At the first stage (autumn 1 992) the attitudes 
of the population were clarified before the above mentioned experiment, at the 
second stage (spring 1 993) the attitudes of the population were measured - 
with the same measurements and of the same persons - after the experiment, 
and at the third stage (spring 1 994) the permanence of the changes was taken 
clarified. On this reportthe results of the first, second and third phase have been 
presented. The results of the first winter and the further examination of the 
starting situation, has been stated in the intermediate report of the research 
called "Reduction in use of road salt"(Reports of the Finnish Road Adminstration 
67/1 993). 

ln  the inquiry of the autumn 92 that was a basic imformation of the research, 
was cleared up the fact that traffic safety was considered to be a matter of 
utmost importance. According to the opinions of the persons giving the replies 
the conditions of the winter must however not be changed in to those prevailing 
in the summertime, in the winter it may be slippery and the first thing to be 
influenced when improving the traffic safety is the attitudes of the drivers 
(driving habits) although the use of road salt, as a general way of changing the 
conditions, was resisted it also was hoped to be used as a way of warding off 
the most dangerous and unexpected slipperies that will say the first slippery in 
the autumn and the rush hours. 

The first and the second winter of small amount of road salt was positively 
welcomed in the Province of  Kuopio.  The share of the population in the 
Province of  Kuopio againstthe  road salt had increased during the experimental 
winter. ln the Province of Middle-Finland (the Province of comparison) the 
situation had almost remained unchanged. ln the Province of  Kuopio  was also 
less commonly appealed to the fact that the traffic safety is increased by the 
influence of the use of road salt than in the starting situation and in the Province 
of comparison. The use of road salt was most often opposed against due to the 
environmental disadvantage it caused. The representatives of the heavy traffic 
took a more positive attitude - this could perhaps be expected - towards the use 
of road salt than the drives of the private cars. They still appealed to the fact 
that the increasing traffic safety is a consequense of the use of road salt. 
According to the results the drivers didn'tfeltthatthe reduction of the use of road 
salt caused them any harm. On the contrary the attitudes of a driver concerning 
the responsibility and the driving convenience as a general have increased. 
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I TUTKIMUSJOUKON  MUODOSTAMINEN  JA  SEN 
 KÄYTTÖKELPOISUUS 

Tutkimuksen  perusjoukkona  ovat Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien  18  -  64 
 vuotta täyttänyt väestö. Syksyllä  -92  molemmista lääneistä poimittiin satun-

naisotannalla  1000  hengen otos edustamaan läänien väestöä.  Talvikauden 
 92/93  jälkeen suoritettiin uusi kysely samalla  lomakkeella  niille  henkilöile, 
 jotka olivat vastanneet edelliseen kyselyyn. Edelleen  talvikauden  93/94 

 jälkeen suoritettiin kysely henkilöille, jotka olivat vastanneet syksyn  -92 
 kyselyyn. Tutkimus  on  asetelmattaan kolmiaaltoinen paneelitutkimus. 

 (Taulukko  1.)  

Taulukko  1.  Tutkimusaineiston muodostuminen.  

Aineistonkeruu- 	 Vastanneet 	 Palautus 
ajankohta 	 Otos 	Miehet 	Naiset 	Yht. 	%  

Syksy  1992 	 2000 
	

830 	701 	1531 	77 

Kevät  1993 	 1537 
	

646 	527 	1173 	76 

Kevät  1994 	 1448* 	529 	443 	1026** 	71  

*)  Kevään  -93  otoksesta  oli poistettu  tavoittamattomat  (osoite tuntematon  tai  kuollut) 
 ja  kirjallisesti kieltäytyneet henkilöt  (89  henkeä).  

**) Vastauslomakkeista  jouduttiin  analysointivaiheessa  poistamaan  54  lomaketta 
puutteelisen täytön  vuoksi. 

Tutkimusaineiston keruu onnistui  kaiken  kaikkiaan hyvin  palautusprosentin 
 ollessa ensimmäisellä kerralla  77,  toisella kerralla  76  ja  viimeiselläkin  kerralla 

vielä  71(68  % analyyseissä). Vastauslomakkeitten  lukuisissa  kommenteissa 
 oltiin iloisia siitä, että autoilijoita 'muistetaan' tällaisilla  kyselyilla  ja  tämä 

myönteisyys  näkynee  korkeassa  vastausprosentissakin.  

Kolmena ajankohtana kerättyjen vastausten luotettavuuden  tarkistamiseksi 
 niiden rakennetta  on  verrattu sukupuolen  ja  ikäryhmän mukaan alkuperäiseen 

otokseen  ja  toisiinsa taulukoissa  2  ja  3.  Tämän lisäksi taulukoissa  4  ja  5 
 tarkastellaan millainen vaikutus vastaajan  perusasenteella suolausta  kohtaan 
 on  hänen myöhempään  vastauskäyttäytymiseensä. 
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Taulukko  2.  Otos  ja  näytteet kolmena ajankohtana  lääneittäin  sukupuolen mukaan tarkastel-

tuna  (%).  

Otos Syksy Kevät Kevät  
1992 1993 1994  

Sukupuoli 
Miehet  50 54 55 54  
Naiset  50 46 45 46  
Yhteensä  100 100 100 100  

Miesten  ja  naisten osuus vastaajista  on  pysynyt hyvin samanlaisena kaikilla 
kyselykerroilla  (55 %  miehiä  ja  45 %  naisia). Alkuperäisessä otoksessa 
miehiä  ja  naisia oli saman verran, joten naiset ovat jättäneet miehiä jonkin 
verran useammin vastaamatta kyselyyn. Tuloksissa painottuvat tämän vuoksi 
lievästi miesten vastaukset. Läänit eivät kuitenkaan eronneet tilastollisesti 
toisistaan miesten  ja  naisten osuuksissa, ts. sukupuolijakauma oli samanlai-
nen molemmissa lääneissä. (Taulukko  2.)  

Taulukko  3.  Otos  ja  näytteet kolmena ajankohtana iän mukaan tarkasteltuna  (%).  

Otos 	Syksy 	Kevät 	Kevät  
1992 	1993 	1994  

Ikäryhmä  
25  vuotta  tai  alle  16 17 17 15 
26-45  vuotta  47 45 43 44 
46-64  vuotta  37 38 40 41  
Yhteensä  100 100 100 100  

Ikäjakauma  on  pysynyt lähes samanlaisena kaikissa näytteissä. Lievää 
painotusta vanhempien ikäryhmien suuntaan  on  kuitenkin havaittavissa, mikä 

selittynee ainakin osaltaan  nuorten  suuremmalla muuttoalttiudella. Kaikki 
näytteet vastaavat kohtuullisesti alkuperäisen otoksen ikäjakaumaa. 

Taulukoissa  4  ja  5 on  tarkasteltu vastaajien yleisen suhtautumisen muuttu-

mista  en kyselykerroilla  sekä sitä miten vastaajan suhtautuminen tutkittavaan 
asiaan  on  vaikuttanut hänen vastaushalukkuuteensa myöhemmillä tutkimus- 
kerroilla. Taulukossa  4  tarkastellaan suolan käyttöä yleisenä tienhoidollisena 
toimenpiteenä  ja  taulukossa  5  suolan käyttöä nimenomaan liukkauden 
ehkäisijänä vaikutusta myöhempiin tuloksiin. 
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Taulukko  4. Vas  taajien  syksyn  -92  asenteen heijastuminen vastauskäyttäytymiseen  ja 
 asenteisiin vuosina  1993  ja  1994.  Asenne mitattu vitta•ma•/la•• 'Talvella ei tarvitse suolata 

tiestöä' (%). 

Asenne syksyllä  1992  
Ei tani. Neutraali 	Tarvitsee 
suolata suolata  

Asenne keväällä  1993  
Ei  tarv.  suolata  84 52 	41  
Neutraali  7 24 	13  
Tarvitsee suolata  9 24 	46  
Yhteensä  100 100 	100  
Ei vastannut (osuus  -92  vastanneista)  22 22 	31  

Asenne keväällä  1994  
Ei  tarv.  suolata  85 61 52  
Neutraali  7 21 9  
Tarvitsee suolata  8 18 39  
Yhteensä  100 100 100  
Ei vastannut (osuus  -92  vastanneista)  37 38 44  

Tuloksen mukaan näyttäisi siltä, että vastaajan  kanta,  että tiestöä ei tarvitse 
 suolata  on  pysynyt samanlaisena myös  seuraavilia kyselykerroilla.  85 

 prosenttia vastaajista, jotka syksyllä  1992  olivat sitä mieltä, että tiestöä ei 
tarvitse  suolata  oli samaa mieltä keväällä  1994.  Sen  sijaan myönteinen  (tai 

 neutraali)  suhtautuminen teiden  suolaukseen  syksyllä  1 992  oli yli puolella 
vastaajista vaihtunut keväällä  1994  ajatukseksi,  että tiestöä ei tarvitse 

 suolata.  

Tarkasteltaessa asenteen vaikutusta myöhempään  vastaamisaktiivisuuteen, 
 näyttää siltä, että vastaajat, jotka syksyllä  1992  olivat sitä mieltä, että tiestöä 

tarvitsee  suolata  ovat jättäneet  suolausta  vastustavia useammin vastaamatta 
 jatkokyselyyn  keväällä  1994  (puuttuvien osuus  44 vs. 37  %).  (Taulukko  4.)  
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Taulukko  5. Vas  taajien  syksyn  -92  asenteen  heijastuminen vastauskäyttäytymiseen  ja 
 asenteisiin vuosina  1993  ja  1994.  Asenne mitattu  kysymyksellä'Hyväksyttekö  suolan 

käytön talvisaikaan liukkauden ehkäisemiseksi?'  (%).  

Asenne syksyllä  1992  
Hyväksyn 	Neutraali  En  hyväksy 

Asenne keväällä  1993  
Hyväksyn  65 29 12  
Neutraali  26 45 14 
En  hyväksy  9 26 74  
Yhteensä  100 100 100  
Ei vastannut 	(osuus  -92  vastanneista)  27 23 24  

Asenne keväällä  1994  
Hyväksyn  62 27 12  
Neutraali  23 45 17 
En  hyväksy  15 28 71  
Yhteensä  100 100 100  
Ei vastannut (osuus  -92  vastanneista)  42 36 36  

Sidottaessa  suolan käyttö  sen  yhteen päätehtävään, liukkauden ehkäisemi-
seen, vastaajien asenteissa ei tapahtunut ilmeistä muuntumista eri ajanjakso-
jen välillä niin kuin tapahtui yleistä asennoitumista selvitettäessä. Myös tässä 
tuloksessa heijastuu suolaukseen myönteisesti suhtautuvien jonkin verran 
pienempi vastausaktiivisuus jatkotutkimuksissa. 

Kokonaisuutena näyttää siltä, että myönteinen suhtautuminen tutkimuksen 
kohteena olevaan asiaan (tässä tutkimuksessa suolan käytön vähentäminen) 
lisää vastaushalukkuutta jatkossa. Kuopion  ja  Keski-Suomen läänit eivät 
lähtömittauksessa eron  fleet  toisistaan suhtautumisessa tiestön hoitoon 
suolalla, joten tässä tutkimuksessa tältä seikalla ei ole tuloksia vääristävää 
vaikutusta: vastausaktiivisuuden muutokset vaikuttavat samalta tavoin 
molemmissa lääneissä. Tutkimusaineistoa voidaan tämän  ja  edellisten 
rakenteellisten tarkastelujen perusteella käyttää suolan käytön vähentämis - 
kokeilun muutosten mittaamiseen. 
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2  TULOKSET  

Raporttiin  on  koottu keskeiset tulokset Kuopion läänin väestön mielipiteistä 
Tielaitoksen 'suolan käytön vähentäminen' -kokeilua kohtaan. Vertailulääninä 
toimi tässä kaksivuotisessa kokeilussa Keski-Suomen lääni. Tässä raportissa 
esitetään tulokset niiltä osin kuin ne eroavat Kuopion  ja  Keski-Suomen 
läänien välillä  tai  jos  tulokset muuten ovat tienhoidon  ja  liikenneturvallisuuden 
kannalta merkittäviä. Tulokset esitetään pääasiassa graafisina kuvioina, joissa 
esitetään Kuopion läänin väestön vastaukset yhtenäisellä viivalla  ja 

 Keski-Suomen läänin väestön vastaukset katkoviivalla.  Kaikki tulokset  on 
 esitetty kootusti kuvioina liitteessä  2.  

Keskeisimpiä tuloksia tarkastellaan läänien  välisen  tarkastelun ohella myös 
sukupuolen, ajomäärän sekä ajoneuvon raskauden (henkilöliikenne  vs.  raskas 

 liikenne) suhteen. Sukupuolen  ja  ajomäärän  perusteella aineisto luokitellaan 
vähän ajaviin miehiin  (alle  15000 km  vuodessa ajavat =  37  %)  ja  naisiin  (alle 

 5000 km  vuodessa ajavat =  35  %)  sekä keskimääräisesti  tai  paljon ajaviin 
miehiin (yli  15000 km  vuodessa ajavat  63  %)  ja  naisiin (yli  5000 km 

 vuodessa ajavat =  65  %).  

Väestö otti 'Suolan käytön vähentäminen' -kokeilun kokonaisuudessaan hyvin 
myönteisesti vastaan. Tämä näkyi vastaajien positiivisina kommentteina 
yleensä  ja  erityisesti arvioissa suolaamattomuuskokeilun kokemisessa omalla 
kohdallaan. Kuopion läänin vastaajista  73  %  piti kokemuksiaan myönteisinä 
keväällä  1994  kun kielteisinä niitä piti  vain 5  %.  (Kuvio  1.)  Kokemukset 
pysyivät samansuuntaisina molempien talvikausien aikana. Keski-Suomen 
läänissä epätietoisten osuus  on  suuri, koska usealla vastaajalla ei ollut 
kokemusta kokeilusta.  
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Kuvio  1.  Kokemukset Kuopion läänin alueella  suoritetusta  'suolan käytön vähentäminen' -ko-
keilusta Kuopion  ja  Keski-Suomen väestön keskuudessa keväällä  1994.  
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Kokemukset suolan käytän vähentämisestä olivat saman suuntaisia myös eri 
 tienkäyttäjäryhmien  (kevyt  ja raskas  liikenne) välillä. Kevyen liikenteen 

edustajiksi luokiteltiin vastaajat, jotka ajoivat pääasiassa henkilö-  tai 
pakettiautolla  (moottoripyörällä)  ja  raskaan liikenteen edustajiksi vastaajat, 
jotka ajoivat pääasiassa kuorma-  tai  linja-autolla.  
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Kevyt 	llflTil  Raska  

Kuvio  2.  Kokemukset Kuopion läänin alueella  suoritetusta  'suolan käytön vähentäminen' -ko-

keilusta kevyen  ja  raskaan liikenteen keskuudessa keväällä  1994.  

Kevyen liikenteen edustajat  (n=756)  olivat kuitenkin kokeneet keväällä  1994 
 suolan käytön vähentämisen selvästi raskaan liikenteen edustajia  (n=36) 

myönteisempänä.  Kevyen liikenteen edustajista  62 %:lla  oli myönteisiä  ja  4 

%:lla  kielteisiä kokemuksia kokeilusta. Raskaan liikenteen edustajista taas  49 

%:lla  oli ollut myönteisiä  ja  12 %:lla  kielteisiä kokemuksia kokeilusta. (Kuvio 

 2.)  

Raskaan liikenteen edustajat jakautuivat vielä kahteen ryhmään  sen  mukaan 

olivatko  he ammath-  vai  omistajakuljettajia.  Ryhmien välillä ei ollut tilastollisia 
eroja (johtuen osin ryhmien pienuudesta) suhtautumisessa suolan käytön 
vähentämiseen. Näyttäisi siltä, että  ammathkuljettajat  vetoavat  liikenneturvalli-

suuteen  suolan käytön perusteena  omistajakuljettajia  jonkin verran useam-

min, vaikka  he  yleensä ovatkin kokeneet suolan käytön  vähentämis  -kokeilun 

 omistajakuljettajia  myönteisemmin. 

Tyytyväisyydessä Kuopion läänin kokeiluun erot miesten  ja  naisten sekä 

vähän  ja  keskimääräisesti  tai  paljon ajavien välillä olivat  selvät.  (Kuvio  3.)  



Tiestön kunnossapito vähemmällä suolauksella 
	 15 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0  

 

M<15 	 N<5 	 M>15 	 N>5  

Kuvio  3.  Myönteiset kokemukset Kuopion läänin alueella suoritetusta 'suolan käytön 
vähentäminen' -kokeilusta miesten  ja  naisten keskuudessa keväällä  1994.  Kuviossa eritelty 

 alle  15  tkm  vuodessa ajavat miehet  (M  <  15),  alle  5  tkm  vuodessa ajavat naiset  (N< 5),  yli 
 15  tkm  vuodessa ajavat miehet  (M> 15)  sekä yli  5  tkm  vuodessa ajavat naiset  (N> 5).  

Naiset olivat miehiä jonkin verran harvemmin tyytyväisiä kokeiluun  ja 
vähimmän  ajavan kolmanneksen mielipiteessä ei ollut suurta eroa muihin. 
Miesten mielipiteet taas erosivat jonkin verran enemmän  sen  mukaan 

 ajoivatko  he  alle  vai yli  15000 km  vuodessa. Eniten myönteisiä kokemuksia 
oli yli  15000 km  vuodessa ajavien miesten keskuudessa. Heistä  71 %  oli 
kokenut suolan vähentämisen  tienhoidossa  myönteisenä.  Harvimmin 

 myönteisiä kokemuksia oli  alle  5000 km  vuodessa ajavien naisten keskuudes-
sa  (50 %).  (Kuvio  3.) 

2.1  Asenteet 

Asennoitumista  ajotapoja  ja  liikenneturvallisuutta kohtaan selvitettiin  13 
 väittämän avulla. Kussakin  väittämässä  oli viisi  vastausvaihtoehtoa  (ks.  lute 

1).  Aineiston käsittelyn  ja  esittämisen helpottamiseksi vastaukset luokiteltiin 
kolmeen luokkaan: 'samaa mieltä',  'en  osaa sanoa  /  vaikea sanoa' sekä 'eri 
mieltä'. Tämän luvun kuvioissa esitetään luokan 'samaa mieltä' osuudet 

 lääneittäin.  

Molemmissa lääneissä useimmin (yli  80 %  vastaajista) oltiin samaa mieltä 
ajajien vastuuta  korostavien  väittämien kanssa. Mielipiteissä ei tapahtunut 

 tutkimusjakson  aikana suuria muutoksia seuraavissa  väittämissä: 'Liikennetur-
vallisuus riippuu enemmän ajajasta kuin olosuhteista'  (n. 85 %  tätä mieltä),  
'Ajoturvallisuutta voidaan parantaa enemmän kuijettajien asenteita  ja  
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ajotapoja  kehittämällä kuin pyrkimällä muuttamaan ta/vikeliolosuhteet suo/alla 
kesäkelinomaisiksi'  (n. 85  %), 'Talvinopeusrajoituksia  voidaan tiukentaa 
suolankäytön vaihtoehtona'  (n. 65  %),  'Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä 
saamaan turvallisiksi kustannuksista välittämättä'  (n. 45  %),  'Suolan käyttö 
vähentää nastojen käyttötarvetta'  (n. 30  %),  'Tiestöä hoidettaessa (esim. tien 
liukkautta talvella suo/alla) ympäristövaikutukset ovat toiss,fjaisia'  (n. 10  %).  

Seuraavan väittämän kannatus väheni  tutkimusjakson  aikana molemmissa 
lääneissä samansuuntaisesti: 'Liikenneolosuhteet pyrittävä saamaan turvalli-
seksi kaikin mandollisin keinoin'  (n. 80  %:sta  60  %:iin).  Kannatus taas lisään-
tyi seuraavien väittämien kohdalla: 'Suolan käyttö vähentää lilkennetur-
vallisuutta, koska  se  antaa ajajalle väärän turvallisuuden tunteen (esim. 
tunteen kesäkelistä)'  (n. 60  %:sta  70  %:iin),  'Talvella saa olla liukasta'  (n. 55 

 %:sta  70  %:iin).  

Läänien välinen ero oli kasvanut  tutkimusajanjakson  aikana seuraavan 
väittämän kohdalla: 'Tienkäyttäjät ottavat enemmän vastuuta ajostaan,  jos 

 tiestöä ei keinotekoisesti pyritä muuttamaan suo/alla kesäkelinomaiseksi'. 
Lähtömittauksessa  (syksy  -92)  molemmissa lääneissä noin  75  %  vastaajista 
oli samaa mieltä väittämän kanssa. Ensimmäisen Kuopion läänin  vähäsuolai

-sen talven  jälkeen väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus lisääntyi 
Kuopion läänissä pysyen samalla tasolla  vertailuläänissä.  Ero läänien välillä 
kasvoi seuraavan  talvikauden  jälkeen. Tällöin Kuopion läänissä vajaa  90  %  
ja  Keski-Suomen läänissä  80  %  vastaajista oli samaa mieltä väittämän 
kanssa. (Kuvio  4.)  

Kuopion lääni 	 - - -  Keski-Suomen lääni  

80 	 - - - - 

- - - - -  

Kuvio  4. Väittämån 'Tienkäyttäjät  ottavat enemmän vastuuta ajostaan,  jos  ties töä  ei 
keinotekoisesti  p  yritä muuttamaan suo/alla kesäkelinomaiseksi' kanssa samaa mieltä olevat 
/äáneittäin kolmena tutkimusajankohtana. 
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Läänien välinen ero Lisääntyi  tutkimusjakson  aikana selvästi väittämän 
'Talvella ei tarvitse  suolata  tiestöä' kohdalta. Kun  lähtömittauksessa  noin joka 
toinen vastaaja molemmissa lääneissä oli väittämän kanssa samaa mieltä, 
niin ensimmäisen  kokeilutalven  jälkeen väittämän kanssa oli samaa mieltä  75 
%  Kuopion läänin  ja  59 %  Keski-Suomen läänin vastaajista. Toisen  kokeilutal

-yen  jälkeen tilanne pysyi läänien välillä muuttumattomana,  kohoten 
 molemmissa lääneissä. Keväällä  -94  Kuopion läänissä  78 %  ja  Keski-Suomen 

läänissä  64 %  vastaajista oli väittämän kanssa samaa mieltä. (Kuvio  5.)  

Kuopion lääni 	- - -  Keski-Suomen lääni 

Syksy  -92 	 Kevät  -93 	 Kevät  -94  

Kuvio  5.  Väittämän 'Talvella ei tarvitse  suo/ata  ties töä'  kanssa samaa mieltä ole  vat 
lãäneittäin  kolmena  tutkimusajankohtana.  

Raskaan liikenteen edustajat olivat keväällä  1994  selvästi kevyen liikenteen 
edustajia useammin sitä mieltä, että talvella tulee  suolata  tiestöä. (Kuvio  6.) 
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•  Kevyt 	Liii  Raskas  

Kuvia  6.  Kuopion  ja  Keski-Suomen läänin kevyen  ja  raskaan liikenteen edustajien kannanotto 
väittämään 'Talvella ei tarvitse  suolata  tiestöä' keväällä  1994.  
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Kevyen liikenteen edustajista  17 %:n  mielestä tiestöä tulisi suolata talvella. 
Raskaan liikenteen edustajista tätä mieltä oli noin  30  %  vastaajista. Suolausta 
vastusti  75  %  kevyen liikenteen edustajista kun raskaan liikenteen edustajista 
sitä vastusti  50  %  vastaajista. 

Miesten  ja  naisten välillä oli eroa näkemyksessä tiestön suolauksesta. 
Useimmin suolausta vastustivat keskimääräisesti  tai  paljon ajavat miehet  ja 

 harvimmin  vähän ajavat naiset (Kuvio  7.) 
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Kuvio  7.  Miesten  ja  naisten hyväksyvä suhtautuminen väittämään 'Talvella ei tarvitse 
sucilata tiestää' keväällä  1994.  Kuviossa eritelty  alle  15  tkm  vuodessa ajavat miehet 

 (M  <  15),  alle  5  tkm  vuodessa ajavat naiset  (N  <  5),  yli  15  tkm  vuodessa ajavat miehet 

 IM> 15)  sekä yli  5  tkm  vuodessa ajavat naiset  (N>5).  

Kokonaisuutena miehet vastustivat suolausta naisia useammin, mutta 
miesten keskuudessa oli ero  sillä  paljonko vuosittain ajaa. Naisten keskuu-
dessa taas tätä eroa ei ollut. Molemmissa naisten ryhmissä noin  65  %  oli sitä 
mieltä, että talvella ei tarvitse suolata tiestöä. Vähän ajavista miehistä tätä 
mieltä oli  72  %  ja  keskimääräisesti  tai  paljon ajavista  81  %.  (Kuvio  7.)  

Niin ikään suolan käyttöä kuvaavan väittämän 'Suolan käyttö vähentää 
liikenneturvallisuutta, koska  se  likaa lamput  ja  lasit  estäen  näin näkyvyyttä' 
kohdalla läänien välillä oli havaittavissa kasvava ero tutkimusjakson edetessä. 
Alkumittauksessa noin joka toinen sekä Kuopion että Keski-Suomen läänin 
vastaaja oli väittämän kanssa samaa mieltä. Keväällä  -94  Kuopion läänin 
vastaajista  62  %  ja  Keski-Suomen läänin vastaajista  53  %  oli väittämän 
kanssa samaa mieltä. (Kuvio  8.) 
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Kuopion lääni 	 - - -  Keski-Suomen lääni  

U-  - - -  

- - - - - - - - - - -  

Syksy  -92 
	

Kevät  -93 
	

Kevät  -94  

Kuvio  8.  Väittämän 'Suolan käyttö vähentää liikenneturvalilsuutta, koska  se  likaa lamput  ja 

 lasit estäen näin näkyvyyttä' kanssa samaa mieltä olevat lääneittäin kolmena tutkimusajan-

kohtana. 

Väittämän 'Suolan käyttö lisää liikenneturvallisuutta talvella, koska  se 
 parantaa  pitoa'  kannatus laski molemmissa lääneissä tutkimusajanjaksona, 

kuitenkin enemmän Kuopion läänissä. Tutkimusjakson alussa hieman yli 
puolet vastaajista oli väittämän kanssa samaa mieltä. Tutkimusjakson lopussa 

 45  %  Keski-Suomen  ja  37  %  Kuopion läänin vastaajista oli väittämän kanssa 
samaa mieltä (Kuvio  9.)  

Kuopion lääni 
	- - -  Keski-Suomen lääni 
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Kuvio  9.  Väittämän 'Suolan käyttö lisää liikenneturvallisuutta talvella, koska  se  parantaa 
pitoa' kanssa samaa mieltä olevat lääneittäin kolmena tutkimusajankohtana. 
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2.2  Suolan käytön  hyväksyttävyys  ja  kohdentaminen  

Suolan käyttäminen talvisaikaan liukkauden  ehkäisijänä  koetaan väestön 
keskuudessa useammin hyväksyttävänä kuin  paheksuttavana  toimena. 
Syksyllä  1992 44 %  molempien läänien vastaajista piti suolan käyttöä 
hyväksyttävänä  ja  noin  25 % paheksuttavana  toimena liukkauden  ehkäisemi-
sessä.  Mielipiteet  tasoittuivat  jonkin verran  tutkimusajankohtana  molemmissa 
lääneissä: keväällä  1994  vastaajista  38 %  piti  suotausta  hyväksyttävänä  ja  33 
% paheksuttavana tienhoidollisena  toimena. (Kuviot  10  ja  11.) 
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Kuvio  10.  Suolan käytön hyväksyttävyys talvisaikaan liukkauden ehkäisemiseksi Kuopion 
 ja  Keski-Suomen lääneissä syksyllä  1992. 
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Kuvio  11.  Suolan käytön hyväksyttävyys talvisaikaan ilukkauden ehkäisemiseksi Kuopion 
 ja  Keski-Suomen lääneissä keväällä  1994.  
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Raskaan liikenteen edustajien vastauksissa korostui suolan käytön hyväksy-
minen liukkauden  ehkäisijänä.  Heistä  59 %  hyväksyi suolan käytön 
liukkauden ehkäisemiseksi kun kevyen liikenteen edustajista tätä mieltä oli 

 37%.  Vastaavasti  suolausta  eivät hyväksy vaan  paheksuvat  erityisesti kevyen 
liikenteen edustajat. Heistä  35 %  ja  raskaan liikenteen edustajista  9 % on  tätä 
mieltä. (Kuvio  12.) 
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Kuvio  12.  Suolan käytön  hyväksyttävyys  talvisaikaan  ilukkauden  ehkäisemiseksi kevyen  ja 
 raskaan liikenteen mukaan keväällä  1994.  

Kohdennettaessa  suolan käytön  hyväksyttävyyttä  eri tilanteissa osoittautui, 
että  se  oli  varsin yhteneväistä  molemmissa lääneissä.  Yleisimin  suolaa 
toivottiin  käytettäväri  syksyn  ensiliukkaissa (ns.  mustan jään vuoksi)  (n. 60 
%).  Selvästi harvemmin toivottiin suolan käyttöä  kevätliukkauksissa  (n. 30 %), 
tieheen  tarttuneen epätasaisen  lumikerroksen (ns. polanteen)  poistamiseksi 

 (n. 20 %)  sekä lumisateella estämään  lumen  tarttumista tien pintaan  (n. 10 
%).  

Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien vastaajista  20 %  oli syksyllä  1992  sitä 
mieltä, että suolaa ei tule käyttää missään olosuhteissa, kun  tutkimusjakson 

 lopussa tätä mieltä oli  28 %  molempien läänien väestöstä. (Kuvio  13.) 
 Kielteinen suhtautuminen oli siis  varsin  pysyvää, jopa lievästi nouseva 

kokeilun kuluessa. 
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Kuopion lääni 	 - - -  Keski-Suomen lääni  

Kuvio  13.  Suolan käytön kieltäminen kaikissa olosuhteissa Kuopion  ja  Keski-Suomen 
läaneissa ko/mena tutkimusajankohtana. 

Läänien välillä ei ollut suuria eroja selvitettäessä eri tietyyppien suolausta. 
Useimmin toivottiin suolattavan valtateitä. Tätä mieltä oli vajaa puolet 
vastaajista. Noin kolmannes molempien läänien vastaajista toivoi suolausta 
moottoriteillä  ja  viidennes kaupunkien kaduilla  ja  taajamissa. Harvimmin 
suolausta esitettiin tehtäväksi tavallisilla maanteillä  (n. 10  %)  ja  ylipäätään 
kaikilla teillä  (n. 2  %).  Vaihtoehdon 'ei millään teillä' kannatus vastasi edellä 
kuviossa  13  esitettyä 'ei missään olosuhteissa' -vaihtoehdon kannatusta: 
kolmannes vastaajista ei käyttäisi suolaa millään teillä. Kielteinen suhtautumi-
nen kuvastui samanlaisena kysyttäessä myös minä viikonpäivinä  ja  mihin 
vuorokauden aikaan suolausta tulisi suorittaa: kolmannes vastaajista oli sitä 
mieltä, ettei tulisi suolata milloinkaan. 

Vuorokauden ajoista toivottiin useimmin suolausta aamu-  ja  iltapäivien 
ruuhkaliikenteessä (työmatkaliikenne).  Syksyllä  1992  näin toivoi  50  % 

 molempien läänien vastaajista  ja  keväällä  1994 40  %.  Toiseksi useimmin 
suolausta kannatettiin suoritettavaksi ilta-  ja  yöliikennettä  varten  (n.20  %)  ja 

 harvimmin päiväliikennettä (niO %)  varten.  

2.3  Suolan käytön  ja sen  vastustuksen perustelut  

Suolankäytön  perusteluita selvitettäessä voidaan havaita, että Kuopion läänin 
vastaajat ovat tutkimusjakson edetessä olleet Keski-Suomen läänin vastaajia 
useammin sitä mieltä, etteivät  he  kannata suolausta millään perusteilla (Kuvio 

 14).  Sama trendi näkyy myös itse perusteluista niin, että perusteluiden 
yleisyys Kuopion läänissä  on  jonkin verran Keski-Suomen lukuja alhaisem-
mat. 
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Kuopion lääni 	 - — -  Keski-Suomen lääni  
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Kuvio  14.  Suolan käyttöä vastustavien osuus Kuopion  ja  Keski-Suomen  láäneissá  kolmena 
 tutkimusajankohtana.  

Useimmin suolan käyttöä perusteltiin erityisesti raskaan, mutta myös 
'tavallisen' liikenteen turvalliseen  sujumiseen  viitaten. Keski-Suomen läänissä 

 suolausta  kannatti  40 %  vastaajista  koko tutkimusajanjakson  ajan, 'koska 
 raskas  liikenne sujuu  turvallisemmin'.  Kuopion läänissä samoin perusteli 

tutkimuksen alussa  35 %  (syksy  1992)  ja  lopussa  30 %  (kevät  1994) 
 vastaajista. (Kuvio  15.)  

Kuopion lääni 	 - - -  Keski-Suomen lääni  
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Kuvio  15.  Suolan käytön  perus  teleminen  raskaan liikenteen  turvalilsempaan sujumiseen 
 viitaten Kuopion  ja  Keski-Suomen  lääneissã  kolmena  tutkimusajankohtana.  

Perusteluna  sudan  käytölle vetosi  suolauksen ajoturvallisuutta lisäävään 
 vaikutukseen syksyllä  1992  molempien läänien vastaajista  43 %.  Kannatus 

väheni molemmissa lääneissä  tutkimusajankohtana,  kuitenkin Kuopion 
läänissä jonkin verran Keski-Suomen lääniä enemmän. Keväällä  1994  suolan  
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liikenneturvallisuutta lisäävään vaikutukseen suolan käytön perusteena vetosi 
noin  30  %  vastaajista. (Kuvio  16.)  

Kuopion lääni 	 - - -  Keski-Suomen lääni  

Kuvio  16.  Suolan käytön  perus te/eminen  suolan liikenneturvallisuutta  Iisäävãan  vaikutukseen 
vedoten Kuopion  ja  Keski-Suomen lääneissä kolmena  tutkimusajankohtana.  

Suolan ajoturvallisuutta lisäävään vaikutukseen  vetoaminen  ei juurikaan 
vaihdellut ajomäärien mukaan. Ensisijassa erot olivat miesten  ja  naisten 
välillä niin, että naiset perustelivat suolan käyttöä tiestön hoidossa liikennetur-
vallisuuteen vedoten vajaa kaksi kertaa useammin kuin miehet. (Kuvio  17.) 
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Kuvio  17.  Suolan käytön  perusteleminen  suolan liikenneturvallisuutta  lisäävään  vaikutukseen 
vedoten miesten  ja  naisten keskuudessa keväällä  1994.  Kuviossa eritelty  alle  15  tkm 

 vuodessa ajavat miehet  (M  <  15),  alle  5  tkm  vuodessa ajavat naiset  (N <5),  yli  15  tkm 
 vuodessa ajavat miehet  (M> 15)  sekä yli  5  tkm  vuodessa ajavat naiset  (N> 5).  

Vähäisemmässä  määrin perusteltiin suolan käyttöä ajo-olosuhteiden 
paranemiseila  (n. 20  %), ajomukavuudella  (n. 10  %),  mandollisuudella ajaa  
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ilman nastarenkaita  (n. 5  %),  kustannusten säästöllä  (n. 2  %)  sekä ajonopeu
-den  lisääntymisellä  (n. 2  %).  Näissä ei ollut mainittavia eroja läänien välillä. 

Teiden suolaus  tai  suolaamattomuus  ei mainittavasti vaikuttanut vastaajien 
näkemykseen talvirenkaiden tarpeellisuudesta. Syksyllä  1992  molempien 
läänien vastaajista  90  %  oli sitä mieltä, että nastoitetut talvirenkaat ovat 
ehdottoman  tai  ainakin melko tarpeelliset talviliikenteessä. Keväällä  1993  ja 

 1994  tätä mieltä oli  84  %  vastaajista. Suolan vähäinen käyttö Kuopion 
läänissä ei näyttänyt vaikuttavan tähän kantaan. (Kuvio  18.)  

Kuopion lääni 	 - - -  Keski-Suomen lääni  

Kuvio  18. Nastoitettujen talvirenkaiden tarpeellisuus  (ehdottoman  tai me/ko tarpee//iset) 
 Kuopion  ja  Keski-Suomen Iäáneissä ko/mena tutkimusajankohtana. 

Suolan käytön vastustuksen perustelut eivät (kuten eivät kannatuksenkaan 
perustelut edellä) eronneet läänien välillä mainittavasti. Erot olivat lähinnä 
suolauksen vastustamisessa auton likaantumisen (ks. Kuvio  19) tai  tien 
kulumisen  ja  urautumisen  perusteella. 
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Kuvio  19.  Suolan käytön vastustaminen auton likaantumiseen vedoten Kuopion  ja Kesk/
-Suomen lääneissä kolmena  tutkimusajankohtana.  

Sekä Kuopion että Keski-Suomen läänien vastaajista vajaa puolet vastusti 
suolan käyttöä syksyllä  1992  vedoten auton likaantumiseen. Keväällä  1993 

 tähän vetosi noin  50  %  Keski-Suomen läänin vastaajista, mutta  jo  65  % 
 Kuopion läänin vastaajista. Ero läänien välillä pysyi selvänä myös kevään 

 1994  mittauksessa, vaikka jonkin verran kaventuikin. (Kuvio  19.)  

Yleisin peruste molemmissa lääneissä suolauksen vastustamiselle oli 
 vetoaminen sen  aiheuttamiin ympäristöhaittoihin. Tämän ilmoitti kannakseen 

 80  %  molempien läänien vastaajista. Lähes yhtä usein  (n. 75  %) suolausta 

 vastustettiin auton peltien  ja  alustan ruostumisella. Noin  50  %  vastaajista 
perusteli kieltaistä kantaansa suolasohjon epämiellyttävyydellä, auton 
likaantumisella, eläimien tulemisella tielle sekä vaikeudella varautua 
yllättävään liukkauteen. 

Harvimmin suolausta vastustettlin  vetoamalla suolauksen kalleuteen  (n. 30 
 %)  ja  tien vähäisempään kulumiseen  ja  urautumiseen  (n. 15  %).  Näitä 

molempia perusteita käyttivät Kuopion läänin vastaajat hieman Keski-Suomen 
läänin vastaajia useammin. 
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2.4  Vastaajien omakohtaiset kokemukset kokeilun vaikutuksista 1  

Vastaajia pyydettiin perustelemaan myönteiset  tai  kielteiset kokemukset 
koskien Kuopion läänin suolan vähentämiskokeilua. Suolaamattomuuden oli 
avovastausten perusteella kokenut myönteisenä asiana  611  vastaajaa, joista  
572  oli myös perustellut kantansa.  45  vastaajaa oli pitänyt kokemuksiaan 
kokeilusta kielteisinä. Heistä  31  perusteli kielteisen mielipiteensä. Lisäksi  12  
myönteisesti vastannutta henkilöä mainitsi joitakin suolaamattomuudesta 
johtuvia haittoja, jotka  on  huomioitu luokittelussa. Loput vastaajat  (334)  eivät 
ottaneet asiaan tarkemmin kantaa  tai  jättivät kysymykseen vastaamatta. 

Tämän kysymyksen perusteella teiden suolaamattomuuteen suhtautuminen 
näytti erittäin myönteiseltä. Neljännes myönteisesti vastanneista piti tärkeänä 
oman ajoneuvonsa säilymistä parempana suolaamattomuuden ansiosta  ja 

 melkein yhtä moni koki ajomukavuuden kasvaneen suolasohjon poistuessa 
tieltä. Yleisen vastauksista saadun kuvan perusteella voidaan ajatella, että 
ihmiset eivät ole valmiita luopumaan liikenneturvallisuudesta, mutta ovat 
kokeneet ettei suolaamattomuudesta ole ollut tältä osin kielteisiä seurauksia. 
Ajotapojen muuttuminen suolaamattomuuden seurauksena  on  ollut päinvas-
toin positiivista.  

2.4.1  Suolan käytön vähentämisen kielteiset kokemukset 

Suolaamattomuuden  kielteisenä asiana kokeneet korostivat tien liukkautta  ja 
 vaarallisuutta, tien huonoa kuntoa (potanteet  ja  urat  olivat syviä)  tai  teiden 

hoidon riittämättömyyttä. Kolme vastaajaa arveli myös ulosajojen  ja  kolarien 
 lisääntyneen kokeilun aikana. Vastaukset luokiteltiin kahteen luokkaan  sen 

 mukaan korostivatko ne suolaamattomuudesta johtuvaa turvallisuuden 
heikentymistä vai tien yleistä huonoa kunnossapitoa muilla keinoin. Kielteisten 
kokemusten jakautuminen  em.  luokkiin  on  esitetty taulukossa  6.  

Taulukko  6.  Kielteisten kokemusten perustelut 

Luokka 	 % 	 fl  

Turvallisuus kärsii suolaamattomuudesta 	 65 	 20 
Tien  korvaava kunnossapito huonoa 	 35 	 11  
Yhteensä 	 100 	 31  

Vastaajien omakohtaisten kokemusten luokittelun ovat kyselylomakkeitten 
avovastauksista tehneet yhteiskuntatieteiden opiskelijat  Minna  Tenhunen  ja  Minna  
Suu  ronen. 
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Ensimmäisen luokka 'Turvallisuus kärsii  suolaamattomuudesta"  sisältää 
seuraavanlaisia mainintoja:  

-  vaarallinen liukkaus (esim.  musta  jää) 
-  auton hallintaa häiritsevien polanteiden  ja  unen lisääntyminen 
- vaaratilanteiden  lisääntyminen 
- kolareiden  ja  ulosajojen  lisääntyminen 

Toinen luokka  'Tien  korvaava kunnossapito huonoa" sisältää seuraavanlaisia 
mainintoja:  

- auraus riittämätöntä 
- höyläys  ja polanteiden  poisto riittämätöntä  

2.4.2  Suolan käytön vähentämisen myönteiset kokemukset 

Suolan käytön vähentämisen myönteisenä kokeneet korostivat ennen kaikkea 
kuivan  talvisen  tien mukavuutta verrattuna suolattujen teiden sohjoisuuteen 

 ja  likaisuuteen. Tärkeimpänä pidettiinkin ajoneuvon puhtaana pysymistä  ja 
 korroosion  vähenemistä. Sohjoinen  tie  koettiin vaaralliseksi suolasohjon 

jäätyessä tienpintaan  ja  estäessä  näkyvyyttä ikkunoiden  ja  lamppujen 
likaantuessa. Suolaamaton  tie  koettiin myös pimeässä näkyvyydeltään 
paremmaksi. 

Luonnon säilymistä puhtaampana suolan vähentämisen (lopettamisen) 
ansiosta pidettiin myös tärkeänä. Kokeilun myönteisenä seurauksena nähtiin 
ajokäyttäytymisen  ja  talviajoon  asennoitumisen paraneminen. Yleensä oltiin 
sitä mieltä, että  "loska  on liukkautta  pahempi vaihtoehto"  ja  että kunnon 
talvikeli  on  jatkuvaa sohjokeliä miellyttävämpi vaihtoehto. "Talvi ei suolaami-
sella kesäksi muutu", jolla viitattiin siihen, että ajotavat  on  sopeutettava 
talviseen liukkauteen. 

Myönteiset kokemukset luokiteltiin aluksi  21  luokkaan perustelujen mukaan. 
Nämä luokat tiivistethin kuuteen pääluokkaan siten, että niissä pyrittiin 
huomioimaan liikenneturvallisuus-,  ajoneuvo-, asenne-  ja  ympäristönäkökul

-mat.  Myönteisten kokemusten jakautumista pääluokkiin  on  tarkasteltu 
taulukossa  7. 
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Taulukko  7.  Myönteisten kokemusten perustelut. 

Luokka 	 %  

1. Ajoneuvon likaantumisen  ja  korroosion  väheneminen 	 25 
2. Ajokäyttäytymisen  sopeuttaminen talviolosuhteisiin 	 17 
3. Ajomiellyttävyys 	 22 
4. Ympäristön säilyminen puhtaampana 	 8 
5. Ajoturvallisuuden  ja  näkyvyyden parantuminen 	 12 
6. Suolaamattomuudesta  ei ollut kielteisiä seurauksia 	 16  
Yhteensä 	 100 

(572)  

Ensimmäiseen luokkaan, "ajoneuvon likaantumisen  ja korroosion  vähenemi-
nen", sisältyy mainintoja: 

- sohjottomuuden  ansiosta  auto  pysyy puhtaana 
- pesukerrat  ovat vähentyneet 
-  renkaat  ja  alusta eivät kulu suolan syövyttävistä vaikutuksista 
- ruostevauriot vähentyvät 

Ei-autoilevat vastaajat pitivät myönteisenä myös sitä, etteivät jalankulkijoiden 
 ja  pyöräilijöiden varusteet likaannu autoista roiskuvasta loskasta. 

Toinen luokka,  "ajokäyttäytymisen sopeuttaminen talviolosuhteisiin"  muodos-
tuu seuraavan tyyppisistä maininnoista: 

- suolaamattomuus  on  myönteisesti muuttanut ajokäyttäytymistä 
- autojen välimatkat ovat pidentyneet 
-  nopeudet ovat alentuneet 
- tarkkaavaisuus  ja  ennakointi ovat lisääntyneet 
-  turhat  ohitukset  ovat vähentyneet  

Kaiken  kaikkiaan vastaajat arvelivat, että suolaamattomuuden ansiosta 
autoilijat ovat alkaneet kiinnittää enemmän huomiota keliolosuhtesiin  ja  näin 

 on  lisätty varovaisuutta liukkailla keleillä.  

Kolmas  luokka  "ajomiellyttävyys"  sisältää perusteluja suolaamattoman tien 
myönteisistä ominaisuuksista, jotka  on  koettu ajomukavuutta lisääviksi 
tekijöiksi. Vastaajien mielestä kuiva  ja  kiinteä  tie on  koettu miellyttävämmäksi 
ajaa kuin sohjoinen (rapainen) suolaftu  tie. "Tie on  kuiva eikä  loska  lennä", 
"pakkasella  tie on  lähes kuin kesällä" kuvaavat yleisimpiä mainintoja. 

Neljänteen luokkaan "ympäristön säilyminen puhtaampana"  on  koottu 
perustelut, joissa suolaamattomuus nähtiin myönteisenä ympäristöhaittojen 
vähenemisen kannalta. Yleisimmin ympäristötekijöistä mainittiin pohjavesien 

 ja  tienvarsien säilyminen puhtaampana. 
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Viides luokka  "ajotuvallisuuden  ja näkyyden  paraneminen syntyi  sen  vuoksi, 
että usean vastaajan mielestä lähinnä liikenneturvallisuuden koettiin 
parantuneen suolaamattomuuskokeilun aikana. Tämä oli seurausta näkyvyy-
den parantumisesta, koska suolavesi ei likaa tuulilasia  ja  puhdas lumi  on 

 parantanut erityisesti näkyvyyttä pimeässä. 

Tieolosuhteiden  säilymistä samanlaisina  pää-  ja sivuteillä  pidettiin myön-
teisenä. Tällöin renkaat eivät  tunnu  samalla tavalla liukkailta kuin tultaessa 
suolatulta tieltä suolaamattomalle, eikä tieolosuhteiden muuttuminen kesken 

 matkan häinnnyt  ajoa. Turvallisuutta parantavana tekijänä nähtiin lisäksi 
jäätyvän suolasohjon aiheuttaman liukkauden puuttumista teiltä, eikä suolaa- 
maton  tie  myöskään houkuttele eläimiä tienvarsille. 

Viimeinen kuudes luokka,  "suolaamattomuudesta ei ollut kielteisiä seurauk-
sia" sisältää  main innat,  joissa suolaamattomuudesta ei koettu aiheutuneen 
lisäongelmia liikenteen sujuvuuden  tai  onnettomuuksien lisääntymisen 
kannalta. Tiestön yleinen kunnossapito koettiin hyväksi; teitä oli vastaajien 
mielestä aurattu  ja  muutoin hoidettu tarpeeksi. Suolaaminen nähtiin turhana 

 ja  huonona teiden hoitokeinona; "pitävyys hyvä ilman suolaakin, nastarenkai
-ta  käytettäessä liukkaudesta ei ole haittaa". Tähän luokkaan lisättiin myös 

maininnat yhteiskunnan säästöistä suolakustannuksissa. 

Myönteisesti suolaamattomuuteen suhtautuneista  11  oli kuitenkin sitä mieltä, 
että pahimpiin paikkoihin, kuten risteysalueille  ja polanteiden poistoon  sekä 
raskaalle liikenteelle tulisi jossain määrin käyttää suolaa tarvittaessa. Myös 
erityisesti risteysalueiden parempaa hiekoitusta liukkailla keleillä toivoi 
muutama vastaaja. 
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2.5  Tiestön kunto  ja  hoito  

Pääteiden  kuntoa pidettiin molemmissa lääneissä selvästi useammin hyvänä 
kuin huonona,  sillä  noin  2/3  piti pääteiden kuntoa hyvänä (kuvio  20). Vain 

 noin joka kymmenes vastaaja ilmoitti pääteiden kunnon olleen talvikautena 
 93/94  huonon  (lute 1).  

Kuopion lääni 	 - - -  Keski-Suomen lääni  

Kuvio  20.  Pääteiden  kunnon hyväksi arvio/ylen osuus Kuopion  ja  Keski-Suomen lääneissä 
kolmena tutkimusajankohtana. 

Syksyn  1992  lähtömittauksessa  ilmeni, että Kuopion läänin väestö oli Keski- 
Suomen väestöä useammin tyytyväinen pääteiden kuntoon. Tuolloin  75  % 

 Kuopion läänin  ja  65  %  Keski-Suomen läänin vastaajista piti pääteiden kuntoa 
hyvänä. Kuopion läänin vastaajien mielipide pysyi samanlaisena  koko 

 tutkimusajanjakson  aikana, mitä voitaneen pitää yllättävänäkin tuloksena, kun 
otetaan huomioon suolan käytön samanaikainen vähentäminen. Vastaavana 
ajankohtana pääteitä hyvinä pitävien osuus laski Keski-Suomen vastaajien 
keskuudessa  65  %:sta  54 %:in.  (Kuvio  20.)  

Sivuteiden  osalta  tulos  ei ollut yhtä selvä. Sivuteiden kuntoa piti sekä Kuopion 
että Keski-Suomen läänin vastaajista syksyllä  1992  huonona noin  40  % 
(Tielaitoksen  selvityksiä  67/1993).  Keväällä  1994  noin  25  %  vastaajista 
molemmissa lääneissä oli tätä mieltä (lUte  1).  Hyväksi sivuteiden kunnon 
arvioivien osuudet erosivat läänien välillä Kuopion läänin eduksi (kuvio  21). 
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Kuvio  21.  Sivuteiden  kunnon hyväksi  arvioivien  osuus Kuopion  ja  Keski-Suomen lääneissä 
 ko/mena tutkimusajankohtana.  

Syksyllä  1992  sivuteiden  kuntoa piti hyvänä noin  30  %  molempien läänien 
vastaajista. Tutkimuksen aikana Keski-Suomen läänin vastaajien osuus 
väheni noin  20 %:in,  kun samanaikaisesti Kuopion läänissä sivuteiden kuntoa 
hyvänä pitävien osuus kohosi  40 %:in.  Näyttäisi siis siltä, että yleisarviona 
teiden talvikunto sekä sivu- että pääteillä olisi parantunut Kuopion läänin 
alueella tutkimusjakson aikana.  

Tien  kunnossapitoon liittyvistä ongelmista molemmissa lääneissä useimmin 
ilmoitettiin puutteita tien tasaiseksi höyläyksessä  (n. 60  %)  ja  näkyvyyttä 
haittaavien lumivallien poistamisessa  (n. 40  %).  Harvemmin taas koettiin 
puutteita  lumen  aurauksessa  (n. 30  %)ja  liukkauden ehkäisemisessä  (n. 10 

 %).  Eniten läänien välisiä eroja oli tien tasaiseksi höyläämisessä (Kuvio  22) 
 ja  lumivallien  poistamisessa. Näissä molemmissa ongelmia oli useammin 

Kuopion kuin Keski-Suomen läänissä. 

- 	 - - 
- - - - - - - - — - -  
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Kuopion lääni 
	

- - -  Keski-Suomen lääni 

Kuvio  22.  Puutteita tien höyläyksessä tasaiseksi. %-osuus Kuopion  ja  Keski-Suomen 
/ääneissá ko/mena tutkimusajankohtana. 

Suolan käytön vähentämisen ongelmat näyttävät liittyvän  lumen  pois kuljetta-
miseen  ja tiepinnan  tasoittamiseen. Kuopion läänissä tien  höyläyksen 

 ongelmat pysyivät  tutkimusajankohtana  samalla tasolla, kun samaan aikaan 
 vertailuläänissä  ongelmien yleisyys väheni.  

Lumivallien  poistamisen aiheuttamissa ongelmissa näyttää olevan samanai-
kaista kausivaihtelua molemmissa  tääneissä. Lumivallit  ovat kuitenkin 
useammin Kuopion kuin Keski-Suomen läänin väestölle koituvia ongelmia. 
(Kuvio  23.)  

Kuopion lääni 	 - - 	Keski-Suomen lääni  

Kuvio  23.  Puutteita näkyvyyttä haittaavien lumiva//ien poistamisessa. %-osuus Kuopion  ja 
 Keski-Suomen /ääneissä kolmena tutkimusajankohtana. 
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3  YHTEENVETO 

Mielipiteet rajoitetun suolan käytön kokeilua kohtaan olivat myönteisiä 
ensimmäisen kokeilutalven  92/93  jälkeen  ja  mielipiteet pysyivät samalla 
tasolla myös toisen kokeilutalven  93/94  jälkeen. Kuopion läänin vastaajista 

 73  %  ilmoitti kokemustensa olleen keväällä  1994  myönteisiä. Tulokset 
osoittivat kautta linjan Kuopion läänin väestön myönteisempää suhtautumista 
maantiesuolan käytön vähentämistä kohtaan. 

Asenteissa tapahtui muutoksia läänien välillä erityisesti niiden asenteiden 
kohdalla, jotka käsittelivät suolan käyttöä. Asennemuutokset osoittivat 
Kuopion läänin väestön suurempaa tiesuolan käytön vastustusta.  Selvin  ero 
oli väittämän 'Talvella ei tarvitse suolata tiestöä'. Tutkimuksen alussa 
väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus oli samalla tasolla  (55  %) 

 molemmissa lääneissä kun tutkimuskauden lopussa  78  %  Kuopion  ja  63  % 
 Keski-Suomen läänin vastaajista oli tätä mieltä. 

Kuopion läänin vastaajista  40  %  ilmoitti keväällä  1993,  ettei kannata 
suolausta millään perusteella, kun vastaava osuus oli Keski-Suomen 
läänissä  32  %.  Ero läänien välillä pysyi suurinpiirtein saman suuruisena myös 
kevään  1994  mittauksessa. Kokeilutalvea edeltävän syksyn kyselyssä 
vastaukset olivat olleet yhtä suuret  (fl. 30  %)  molemmissa lääneissä. 
Näyttäisi siis siltä, että kokeilu  on  vaikuttanut Kuopion läänin asukkaiden 
mielipiteisiin niin, että  he  aiempaa useammin olisivat valmiita luopumaan 
suolan käytöstä tiestön hoidossa. 

Suolan käyttöä perusteltiin ajoturvallisuuden lisääntymisellä  ja  raskaan liiken-
teen turvallisella sujumisella. Kuopion läänissä vedottiin ajoturvallisuuden 
lisääntymiseen keväällä  1994  harvemmin  (25  %)  kuin Keski-Suomen läänissä 

 (32  %).  Syksyn  1992  vastauksissa ei tätä eroa läänien välillä ollut. Raskaan 
liikenteen turvallisuuden osalta tilanne pysyi keväällä  1993  ennallaan, eli 
Kuopion läänin asukkaista  34  %  ja  Keski-Suomen asukkaista  41  %  perusteli 
suolan käytön tarpeellisuutta raskaan liikenteen turvallisuudella. Keväällä 

 1994  ero läänien välillä oli jonkin verran lisääntynyt: Keski-Suomen väestön 
mieliteet olivat pysyneet samalla tasolla, mutta Kuopion läänissä tähän 
perusteeseen vedottiin harvemmin  (30  %).  

Suolan käyttöä vastustettlin edelleen eniten  sen  aiheuttamien ympäristöhait-
tojen  (80  %)  ja  auton peltien  ja  alustan ruostumisen  (75  %)  vuoksi. Suolausta 
vastustivat Kuopion läänin vastaajat Keski-Suomen vastaajia useammin 
erityisesti auton likaantumisen  ja  suotasohjon epämiellyttävyyden  vuoksi. 
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Suolan käytön katsottiin sopivan useimmin valtateiden hoitoon. Tätä mieltä 
oli vajaa puolet vastaajista. Noin kolmannes vastaajista katsoi suolauksen 
sopivan moottonteille  ja  noin viidennes kaupunkien kaduille  ja  taajamiin. 

Kuopion läänin vastaajista  73  %  ilmoitti (vuonna  -92 75  %) pääteiden  kunnon 
olleen edellisenä talvena hyvän. Keski-Suomen läänin vastaajista näin ilmoitti 

 55  %  (vuonna  -92 65  %).  Rajoitetun suolan käytön kokeilu ei näyttäisi 
laskeneen Kuopion läänin pääteiden kuntoa, mutta  sen  sijaan kes-
ki-suomalaiset ilmaisivat syksyn  1992  kyselyyn verrattuna  (65  %)  harvemmin 
pääteiden olevan hyvässä kunnossa. Saman suuntainen lasku oli havaittavis-
sa Keski-Suomessa myös sivuteiden osalta. 

Teiden kunnossapito-ongelmissa koettiin edelleen eniten puutteita tien 
tasaiseksi höyläämisessä  (60  %).  Kuopion läänissä puutteita ilmoitettiin 
keväällä  1994  jonkin verran aiempia tutkimuskertoja useammin, mutta 
Keski-Suomessa puutteita ilmoitettiin edellisiä kyselyjä harvemmin. Puutteet 
liukkauden ehkäisemisessä olivat - ehkä yllättäen - lähes yhtä suuret 
molemmissa lääneissä  (n 10  %).  

Kevään  1994  tulokset näyttävät pysyneen  kaiken  kaikkiaan suotuisina 
rajoitetun suolan käytön kokeilua kohtaan. Vastaajista suurin  osa  ilmoitti 
kokeilun olleen myönteisen  ja  tätä kantaa perusteltiin ajoneuvon likaantumi-
sen  ja  korroosion vähenenmiseflä, ajomiellyttävyyden lisääntymisellä  sekä 
ajokäyttäytymisen sopeuttamisella olosuhteisiin. Kielteisiä kokemuksia 
perusteltiin turvallisuuden vähenemisellä  ja  tien korvaavan kunnossapidon 
puutteilla. 

Tutkimusprojektin tulosten perusteella näyttää siltä, että väestö (autoilijat) 
pitää suolan käytön vähentämistä toivottavana monista eri syistä. Päällimmäi-
siä syitä olivat ajoasenteiden muuttuminen realistisemmiksi  ja  ajomukavuuden 

 ja  -turvallisuuden paraneminen tienpinnan sohjoisuuden vähennyttyä. 



Kuopion yliopisto  ja 
	 1 	 LIITEI.  

Kuopion  Tiepiiri 	Jakaumat  esitetty "Kuopio  I  Keski-Suomi"  

KYSELYLOMAKE  ffi  

I  LIIKENNETURVALUSUUS  JA  SUOLAUS: 	 Tunnus__________  

0.  Mitä mieltä olette menneen  talven suolaamattomuuskokeilusta  Kuopion läänissä?  
Ku/Ke  

1  kokemukset osaltani olivat kielteiset 	5/3 
2 en  osaa sanoa 	 22/57 
3  kokemukset osaltani olivat myönteiset  73/40 

 Perustelut 

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

 väittämästä.  

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

sanoa  

1. Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä 
saamaan turvallisiksi kaikin 
mandollisin keinoin.  

2. Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä 
saamaan turvallisiksi kiistan

-nuksista  välittämättä.  

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

 yrnpäristövaikutukset  ovat 
toissijaisia.  

4. Liikenneturvallisuus  riippuu 
enemmän  ajajasta  kuin olosuh-
teista.  

5. Talvella saa olla  liukasta.  

6. Talvella ei tarvitse  suolata 
 tiestöä. 

8/5 23/22 7/11 36/39 27/23 

15/13 30/34 10/13 35/29 11/11 

46/42 	38/40 	8/10 	6/7 	2/2 

2/1 6/6 4/8 37/44 51/40 

9/6 13/14 9/9 41/42 28/29 

6/6 11/15 5/14 31/35 47/31  
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Täysin 	Jokseen- 	En  osaa 	Jokseen- 	Täysin 
eri 	kin  eri 	sanoa! 	kin  samaa samaa 
mieltä 	mieltä 	vaikea 	mieltä 

sanoa  

7. 	Ajoturvallisuutta  voidaan parantaa 
enemmän kuijettajien asenteita  ja 

 ajotapoja  kehittämällä kuin pyrki-
mällä muuttamaan talvikeliolosuh

-teet  suolalla kesäkelinomaisiksi.  1/1 4/4 5/9 20/23 71/62 

8. Suolan käyttö flä liikenne- 
turvallisuutta talvella, koska  se  
parantaa pitoa. 	 14/9 	30/27 19/19 	27/28 	11/17 

9. Suolan käyttö vähentää lii- 
kenneturvallisuutta, koska  se  
likaa lamput  ja  lasit estäen 
näin näkyvyyttä. 	 6/8 	16/19 16/20 	30/28 	33/25 

10. Suolan käyttö vähentää nastojen 
käyttötarvetta. 	 20/17 	3 1/27 21/26 	18/19 	10/12 

11. Suolan käyttö vähentää lii- 
kenneturvallisuutta, koska  se  
antaa ajajalle väärän turvalli- 
suuden tunteen (esim.tunteen 
kesäkelistä). 	 4/6 	9/10 13/15 	34/33 	40/37 

12. Tienkäyttäjät  ottavat enemmän 
vastuuta ajostaan,  jos  tiestöä 
ei keinotekoisesti pyritä muut- 
tamaan suolalla kesäkelinomai- 
seksi. 	 1/2 	4/7 6/11 	27/23 	62/57 

13. Talvinopeusrajoituksia  voidaan 
tiukentaa suolankäytön vaihto- 
ehtona. 	 10/12 	12/12 12/14 	24/21 	42/41 

II  KYSYMYKSIÄ SUOLAN KÄYTÖSTÄ  

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

1 en  hyväksy  ja  paheksun  sitä  33/34 
2 en  hyväksy, mutta  en  paheksukkaan  29/30 
3  hyväksyn aina liikenneolosuhteiden niin vaatiessa 	38/36  



15.  Miten välttämättömänä pidätte suolan käyttöä liukkauden ehkäisemiseksi?  

1  yhdentekevänä 	 19/15 
2 en  yhdentekevänä,  mutta  en  välttämättömänäkään 	65/68 
3  välttämättömänä eli suolaa tulee käyttää aina, kun liikenneolosuhteet 

niin vaativat 	 16/17 

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

1 en  millään perusteella  42/3 5 
2  koska  suolaus  säästää kustannuksia  3/3 
3  koska  suolaus  lisää  ajoturvallisuutta  26/32 
4  koska voin ajaa lujempaa (matka joutuu)  3/4 
5  koska  on  mukavampi  (huolettomainpi)  liikkua  5/6 
6  koska ei tarvitse (välttämättä)  nastarenkaita  4/5 
7  koska  raskas  liikenne sujuu  turvallisemmin  3 1/41 
8  koska ajo-olosuhteet voidaan pitää hyvinä talvellakin  13/17 
9  muuta, mitä?______________________________  9/7 
10 en  osaa sanoa  8/7 

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

0  kannatan  suolausta  5/5 
1  suolaus  aiheuttaa  ympänstöhaittoja  82/80 
2  auton pellit  ja  alusta  mostuvat  80/75 
3 auto  likaantuu  62/48 
4  koska ei osata varautua yllättävään  liukkauteen  50/47 
5  suolaus  maksaa paljon  33/29 
6  suola houkuttelee eläimiä (hirvet, porot) tielle  61/55 
7  suolasohjossa  on  epämiellyttävä ajaa  66/63 
8 tie  kuluu  ja urautuu  vähemmän  22/14 
9  muuta, mitä?______________________________  2/2 
10 en  osaa sanoa  4/3 

HI  MITEN SUURINA  PIDÄTFE SUOLANKÄYTÖN  AIHEUTTAMIA 
YMPÄRISTÖHAITTOJA? 

Ei  lain-  Jonkin-  En  osaa Melko  Ent- 
kaan  tai laisina sanoal  suuri-  thin  
hyvin  vä-  vaikea na  suuri- 

Haitta: häisinä  sanoa  

18. Pohjavesien  ja  kaivojen  
pilaantumisen  kannalta  4/3 19/19 10/9 41/42 26/27 

19. Tien  varren kasvillisuuden 
kannalta  6/4 19/22 15/14 41/40 19/20 

20. Ympäristön likaantumisen kannal- 
ta  4/3 23/24 13/14 45/40 16/19  
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Ei lain- 
kaan  tai  
hyvin  vä- 

Haitta: häisinä  

21. Tien  varren asukkaiden terveyden 
kannalta  13/11 

22. Tien  varren rakennusten rapistumi - 
sen  kannalta  14/13 

23. Eläinten kannalta  8/7  

Jonkin-  En  osaa Melko  Ent- 
laisina  sanoa! suuri-  thin  

vaikea na  suuri- 
sanoa  

21/22 34/33 22/25 9/10 

25/23 30/30 24/27 8/7 

23/27 29/21 29/31 12/14 

IV  KANNANOTTO SUOLANKÄYTTÖÖN ERI TILANTEISSA  

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

1  ei missään olosuhteissa  28/29 
2  syksyn ensiliukkauksissa (ns. mustan jään vuoksi)  59/57 
3  lumisateella, estämään  lumen  tarttumista tien pintaan (ns. polanteen 

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

17/16 
5  kevätliukkauksissa  26/20 
6 en  osaa sanoa  8/10 

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

1  ei millään teillä  35/32 
2  tavallisilla maanteillä  10/11 
3  valtateillä (esim. nelostie  ja viitostie)  4 1/47 
4  moottoriteillä  32/33 
5  kaupunkien kaduilla  ja  taajamissa  16/16 
6  kaikilla teillä  1/3 
7 en  osaa sanoa  9/9 

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

1  ei milloinkaan  37/3 3 
2  työpäivinä  22/2 1 
3  kaikkina viikon päivinä  12/19 
4  muulloin, milloin?_______________________________  16/12 
5 en  osaa sanoa  15/17  



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

1  ei milloinkaan 	 38/33 
2  aamu-  ja  iltapäiväruuhkaliikennettä  varten 	 39/4 1 
3 päiväliikennettä  varten 	 8/11 
4  ilta-  ja  yöliikennettä  varten 	 14/23 
5 en  osaa sanoa 	 17/16 

V  MIELIPIDE  NASTA-  JA KITKARENKAISTA 

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

1 	ehdottoman tarpeelliset  42/43 
2  melko tarpeelliset  4 1/42 
3 en  osaa  sanoa/vaikea  sanoa  7/7 
4  melko  tarpeettomat  8/7 
5  täysin  tarpeettomat  2/1  

Seuraava kysymys  (29) on  tarkoitettu auton omistajille:  

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

1  ehdottomasti  nastarenkaat  19/22 
2  melko varmasti  nastarenkaat  22/22 
3  harkitsen asiaa huolellisesti  (en  oikein osaa sanoa)  27/27 
4  melko varmasti  nastattomat kitkarenkaat  17/15 
5  ehdottomasti  nastattomat kitkarenkaat  15/13 

VI  MIELIPIDE TIESTÖN KUNNOSTA  

30.  Tiestön kunto tässä läänissä menneenä talvena oli yleensä  paateillä  

1  huono 	 9/6 
2 en  osaa sanoa 	 18/40 
3  hyvä 	 74/54 

31.  Tiestön kunto tässä  laani... menneenä talvena oli yleensä  sivuteillä  

1  huono 	 26/22 
2 en  osaa sanoa 	 34/55 
3  hyvä 	 40/23 



32.  Talvella tien  kunnossapidossa  ilmeni eniten puutteita  

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

31/26 
7/8 
64/50 
50/31 
3/3 

VII TAUSTATIETONNE 

33. Sukupuolenne  

34. Syntymävuotenne  

35. Asuinkuntanne  

1  mies 	 51/58 
2  nainen 	 49/42 

v. 19 

36. Ammattinne 	 __________________________________ 
(mand  .tarkasti)  

37.  Onko Teillä ajokortti 	1  ei  (jos  teillä ei ole  ajokorttia siirrytte  
kysymykseen  45) 	 15/14 
2 on 	 85/86 

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

39.  Ajokortin  myöntövuosi  19 

40.  Paljonko  ajoitte  viime vuoden aikana  
0 en  lainkaan  3/2 
1  alle  5 000 kmlvuodessa 14/15 
2 5 000  -  15 000 km/vuodessa 37/34 
3 15 000  -  25 000 kmlvuodessa 23/26 
4 25 000  -  40 000 km/vuodessa 14/16 
5  yli  40 000 kmlvuodessa 9/6 

41. Ajomääränne  menneeltä  talvelta  
0 en  ajanut lainkaan talvella  6/4 
1  ajoin selvästi vähemmän kuin kesäaikana  11/15 
2  ajoin hieman vähemmän kuin kesäaikana  24/23 
3  ajoin yhtä paljon kuin kesäaikana  47/49 
4  ajoin hieman enemmän kuin kesäaikana  8/5 
5  ajoin selvästi enemmän kuin kesäaikana  5/4 

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

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



44.  Millä  ajoneuvolla ajatte  pääasiallisesti?  

o en  aja millään  2/2 
1  moottoripyörällä  1/1 
2  henkilöautolla  85/86 
3 	pakettiautolla  5/4 
4  kuorma-autolla  2/2 
5 	linja-autolla  2/3 
6  muulla,  millä?____________________  3/3 

45.  Auton omistus  0  ei autoa 	 13/10 
1  oma 	 54/61 
2  perheessä 	 30/28 
3  työsuhdeauto 	 2/1 
4  jokin muu, mikä_____________ 	 0/1 

Vain  raskaan liikenteen  kuljettajile  

46.  Oletteko 	1  animattikuljenaja 	 50/58 
2  omistajakuijettaja 	 50/42  

Mitä muuta haluatte tuoda esiin?  

Kiitokset  vastauksestanne. 
Postittakaa  täytetty  lomake  oheisessa kuoressa ilman  postimerkkiä. 

C:\bnbIo  
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Kuopion lääni 	 - 	 -  Keski-Suomen lääni 
	

LillE  2  

Kokemukseni menneen  talven  suolaamattomuuskokeilusta  Kuopion läänissä 
olivat myönteiset  

1.  Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä saamaan turvallisiksi kaikin mandollisin 
keinoin.  

2.  Liikenneolosuhteet  on  pyrittävä saamaan turvallisiksi kustannuksista 
välittämättä.  
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3. Tiestää hoidettaessa (esim.  tien liukkautta talvella suolalla) ymparistä-
vaikutukset ovat toissijaisia.  
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4. Liikenneturvallisuus  riippuu enemmän ajajasta kuin olosuhteista.  

5.  Talvella saa olla liukasta. 
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6. Talvella  &  tarvitse  suolata  tiestöä.  
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7. Ajoturvallisuutta  voidaan parantaa enemmän kuljettajien asenteita  ja 
 ajotapoja  kehittämällä kuin pyrkimällä muuttamaan  talvikeliolosuhteet  suolalla  

kesäkelinomaisiksi.  

8.  Suolan käyttö lisää liikenneturvallisuutta talvella, koska  se  parantaa  pitoa. 
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9.  Suolan käyttö vähentää liikenneturvallisuutta, koska  se  likaa lamput  ja  lasit 
 estäen  näin näkyvyyttä.  

10.  Suolan käyttö vähentää  nastojen käyttötarvetta.  

11.  Suolan käyttö vähentää liikenneturvallisuutta, koska  se  antaa  ajajalle 
 väärän turvallisuuden tunteen  (esim.tunteen kesäkelistä). 
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12. Tienkäyttäjät  ottavat enemmän vastuuta ajostaan,  jos  tiestöä ei 
keinotekoisesti pyntä muuttamaan suolalla kesäkelinomaiseksi.  
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13. Talvinopeusrajoituksia  voidaan tiukentaa suolankäytön vaihtoehtona.  

14.1. En  hyväksy  ja  paheksun  suolan käyttöä talvisaikaan liukkauden 
ehkäisemiseksi 
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14.1. En  hyväksy mutta  en  paheksukaan  suolan käyttöä talvisaikaan liuk-
kauden ehkäisemiseksi  

14.1.  Hyväksyn suolan käytön talvisaikaan liukkauden ehkäisemiseksi aina 
liikenneolosuhteiden niin vaatiessa  
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15.1.  Pidän suolan käyttöä liukkauden ehkäisemiseksi yhdentekevänä 
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15.2. En  pidä suolan käyttöä liukkauden ehkäisemiseksi yhdentekevänä mutta 
 en  välttämättömänäkään  
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15.3.  Pidän suolan käyttöä liukkauden ehkäisemiseksi välttämättömänä eli 
suolaa tulee käyttää aina, kun liikenneolosuhteet niin vaativat  

16.1. En  kannata suolausta millään perusteella 
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16.2.  Kannatan suolausta koska suolaus säästää kustannuksia  

_____- - - 
- - - 

______ 
- - 

- - - - - -  
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16.3.  Kannatan suolausta koska suolaus lisää ajoturvallisuutta  
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16.4.  Kannatan suolausta koska voin ajaa lujempaa (matka joutuu) 
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16.5.  Kannatan  suolausta  koska  on  mukavampi (huolettomampi) liikkua  

16.6.  Kannatan  suolausta  koska ei tarvitse (välttämättä)  nastarenkaita  
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16.7.  Kannatan  suolausta  koska  raskas  liikenne sujuu  turvallisemmin 
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16.8.  Kannatan suolausta koska ajo-olosuhteet voidaan pitää hyvinä 
talvellakin  

17.1. En  kannata suolausta koska suolaus aiheuttaa ympänstöhaittoja  

17.2. En  kannata suolausta koska auton pellit  ja  alusta ruostuvat 
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17.3. En  kannata  suolausta  koska  auto  likaantuu  

17.4. En  kannata  suolausta  koska ei osata varautua yllättävään  liuk
-kauteen  

17.5. En  kannata  suolausta  koska  suolaus  maksaa paljon  
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17.6. En  kannata  suolausta  koska suola houkuttelee  elaimiä  (hirvet, porot) 
tielle  

17.7. En  kannata  suolausta  koska  suolasohjossa  on  epämiellyttävä ajaa  
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17.8. En  kannata  suolausta  koska  tie  kuluu  ja  urautuu  vähemmän  
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18.  Pidän ympäristöhaittoja  pohjavesien  ja  kaivojen  pilaantumisen  kannalta 
melko  tai  erittäin suurina  

19.  Pidän ympäristöhaittoja tien varren kasvillisuuden kannalta melko  tai 
 erittäin suurina  
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20.  Pidän ympäristöhaittoja ympäristön likaantumisen kannalta melko  tai 
 erittäin suurina  
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21.  Pidän ympäristöhaittoja tien varren asukkaiden terveyden kannalta melko 
 tai  erittäin suurina  

22.  Pidän ympäristöhaittoja tien varren rakennusten rapistumisen kannalta 
melko  tai  erittäin suurina  

23.  pidän ympäristöhaittoja eläinten kannalta melko  tai  erittäin suurina 
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24.1.  Suolaa ei tulisi käyttää missään olosuhteissa  
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24.2.  Suolaa tulisi käyttää syksyn  ensiliukkauksissa (ns.  mustan jään 
vuoksi)  

24.3.  Suolaa tulisi käyttää lumisateella, estämään  lumen  tarttumista tien pin -
taan  (ns. polanteen  estämiseksi)  
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24.4.  Suolaa tulisi käyttää tiehen tarttuneen epätasaisen lumikerroksen 
(ns.polanteen) poistamiseksi  
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24.5.  Suolaa tulisi käyttää kevätliukkauksissa  
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25.1.  Suolaa ei tulisi käyttää millään teillä 
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25.2.  Suolaa tulisi käyttää tavallisilla maanteillä  

Kevät  -94  

25.3.  Suolaa tulisi käyttää valtateillä (esim. nelostie  ja  viitostie)  
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25.4.  Suolaa tulisi käyttää moottonteillä 
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25.5.  Suolaa tulisi käyttää kaupunkien kaduilla  ja  taajamissa  
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25.6.  Suolaa tulisi käyttää kaikilla teillä  

26.2.  Suolaa tulisi käyttää työpäivinä  
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26.3.  Suolaa tulisi käyttää kaikkina viikon päivinä  
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27.2.  Suolaa tulisi käyttää aamu-  ja  iltapäiväruuhkaliikennettä  varten  
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27.3.  Suolaa tulisi käyttää  päiväliikennettä  varten  
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27.4.  Suolaa tulisi käyttää ilta-  ja  yöliikennettä  varten  

28. Nastoitetut talvirenkaat  ovat ehdottoman  tai  melko tarpeelliset  

29.  Valitsen ehdottoman  tai  melko varmasti kitkarenkaat,  jos  saan mandolli-
suuden hankkia kitkarenkaat, joissa ei ole nastoja,  50 %  halvemmalla kuin 
nastoitetut renkaat. 
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30. Tiestön kunto tässä läänissä menneenä talvena oli yleensä  pääteUlä 
 hyvä.  
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31. Tiestön kunto tässä läänissä menneenä talvena oli yleensä  sivuteillä 
 hyvä.  
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32.1.  Talvella tien  kunnossapidossa  ilmeni eniten puutteita  lumen auraukses
-sa  
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32.2.  Talvella tien  kunnossapidossa  ilmeni eniten puutteita liukkauden 
 ehkäisemisessä  
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32.3.  Talvella tien  kunnossapidossa  ilmeni eniten puutteita tien  häyläyksessä 
 tasaiseksi  
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32.4.  Talvella tien  kunnossapidossa  ilmeni eniten puutteita näkyvyyttä 
 haittaavien lumivallien  poistamisessa  
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