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TIIVISTELMA  
Tässä  tutkimusessa  on  sovellettu pääasiassa  kuluttajatutkimuksessa  käy-
tettyä  conjoint-analyysimenetelmää  autoilijoiden  talviliikenteen  järjestelyjä 
koskevien  arvostusten  selvittämiseen. Tutkimusaineisto muodostuu Kuo-
pion, Kymen  ja  Uudenmaan lääneissä noin  300 haastatellun väestöaineis-
tosta  ja  kolmen asiantuntijaryhmän eli  tielaitoksen  johdon sekä ympäristö-  ja 
liikenneturvallisuusasiantuntijoiden  vastauksista  tietokoneavusteisesti  teh-
tyyn kyselyyn.  Conjoint-menetelmällä päästään tarkempaan kuvaan siitä, 
miten eri  intressiryhmät  painottavat  talviliikenteen  vaihtoehtoja, koska vas-
taaja ei voi saada kaikkea hyvää kerralla, vaan hänen  on  tehtävä valintoja 
tärkeänä pitämiensä asioiden välillä.  

Talvijärjestelyjen perusulottuvuuksiksi  valittiin suolan  käyttä, talvinopeusra-
joitukset, talvirenkaat, pohjavesien  suola, auton  ruostuminen  sekä ympäris-
tön suojelu  ja liikenneturvallisuus.  Kullekin ulottuvuudelle määriteltiin  3-4 

 vaihtoehtoa teiden  suolauksen,  nopeusrajoitusten, ympäristönsuojelun jne. 
järjestämisestä.  Conjoint-ohjelma laskee kullekin vaihtoehdolle  painokertoi

-men,  joka kuvastaa asian merkitystä  vastaajalle  suhteessa muihin 
 vaihtoehtoihin. 

Tielaitoksen  johdon näkemys  tiesuolauksesta  on  lähellä tavallisten  autolijoi
-den  näkemyksiä, joskin johto suhtautuu  pidättyväisemmin suolaamisesta 

 luopumiseen.  Sen  sijaan  ympärtstöasiantuntijat  kannattivat muita enemmän 
rajoitetun  suolauksen  vaihtoehtoa  ja  samoin  liikenneturvallisuusihmiset  suo-
sivat selvästi tätä vaihtoehtoa. 

Nykyisten  nastojen  säilyttäminen oli kaikissa ryhmissä suosituin vaihtoehto. 
 Asiantuntijaryhmissä  painotettiin myös nykyistä parempia  nastoja  yhdistetty-

nä  käyttöveroon.  Tavalliset autoilijat kannattivat muita enemmän  nastatto-
mia  Os.  kitkarenkaita.  

Suosituin vaihtoehto  talvinopeusrajoitusten  osalta oli vaihtuvat  nopeusrajoi-
tukset.  Lähes yhtä hyvänä vaihtoehtona pidettiin nykyistä  talvinopeusrajoi-
tusta. Tielaitoksen  johdon näkemykset heijastelevat hyvin tavallisten autoili-
joiden painotuksia.  Sen  sijaan ympäristö-  ja turvallisuusasiantuntijat  ovat 
muita halukkaampia alentamaan edelleen  talvinopeusrajoituksia. 

Tielaitoksen  johtoa lukuunottamatta kaikki ryhmät asettivat selvästi etusijalle 
 pohjavesien  tilan säilyttämisen  luonnonmukaisena.  

Auton arvon  alentumista  teiden  kunnossapidon  vuoksi ei yleensä pidetty 
yhtä tärkeänä kuin muita tutkimuksessa mukana olleita ulottuvuuksia. 
Asiantuntijoiden mielestä auton arvo saa alentua kuten nykyisinkin, kun 
taas tavalliset autoilijat painottivat enemmän auton arvon säilymistä. 

Ympäristön huomioon ottaminen  tieasioissa  nykyisessä laajuudessa oli riit-
tävää  tielaitoksen  johdolle  ja  tavallisille autoilijoille, kun taas ympäristö-  ja 
liikenneturvallisuusasiantuntijat  halusivat tehostaa  tai  suuresti tehostaa pa-
nostusta  ympäristöasioihin. 



Kaikki ryhmät painottivat tehostetua  tai  suuresti tehostettua liikenneturvalli-
suutta, joskin eniten sitä korostivat liikenneturvallisuusasiantuntijat  ja  seu-
raavaksi ympäristöihmiset. Tielaitoksen johdon  ja  tavallisten autoilijoiden 
painotukset olivat lähellä toisiaan. 

Talvi  ja  tieliikenne  -projektissa määriteltyjen tulevaisuuden skenaarioiden 
hyväksyttävyyttä testattiin  conjoint-tutkimuksen antamien painotusten poh-
jalta. Tavalliset autoilijat pitivät ensisijaisena vaihtoehtona hyvin rajoitettua 
suolauspolitiikkaa yhdistettynä nykyisiin nastarenkaisiin talvinopeusrajoitus

-ten  pysyessä nykyisellä tasolla; koska suolan käyttö olisi nykyistä vähäi-
sempää, suolan aiheuttamat ympäristöhaitat  ja  auton arvon väheneminen 
olisivat nykyistä alemmalla tasolla. Tielaitoksen johto asetti etusijalle nykyi-
sen suolaus-  ja  rengaspolitiikan  sekä vaihtuvat talvinopeusrajoitukset. Lii-
kenneturvallisuutta  ja  ympäristöasioita tehostettaisiin tällöin, mutta pohja- 
vesien suolapitoisuus voisi kohota suositusten rajoissa  ja  auton arvo voisi 
alentua nykyisessä määrin. Ympäristö-  ja  liikenneturvallisuusasiantuntijat 

 asettivat nykyistä rajoitetumman suolauksen  ja  nykyiset nastarenkaat par-
haaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi  he  toivoisivat nykyistä aihaisempia talvinope-
usrajoituksia  ja  parempaa liikenneturvallisuutta. 





safety. The highest utility value was recorded for the traffic safety group, 
followed by the environmental group. 

A number of future scenarios have been defined in The Road Traffic in 
Winter Project. The acceptability of the scenarios was examined by the 
ACA simulation facility using the utility values discussed above.  



ALKUSANAT  
Tienkäyttäjien mielipeet  ja  asenteet tiesuolausta kohtaan olivat yksi keskei-
nen syy, kun lähdettiin tutkimaan suolan käytön vähentämisen vaikutuksia. 
Tämä selvitys kuuluu Talvi  ja tieliikenne  -projektiin, jossa  on  tutkittu erilaisia 
suolausvaihtoehtoja  ja  erilaisten talvirenkaiden vaikutuksia sekä näiden te-
kijöiden yhteisvaikutuksia  mm.  liikenneturvallisuuteen,  ympäristöön  ja kus-
tan  nu  ks  ii n.  

Selvityksessä  on  käytetty adaptiivista (vuorovaikutteista) Conjoit-analyysiä, 
jonka asiantuntijana  on  ollut VTL Timo Byckling Intellidata Oy:stä. Talous-
tutkimus  on  tehnyt tavallisten autoilijoiden haastattelut  ja  tarkastaja  Anita 

 Lempinen tielaitoksen Liikenteen palvelukeskuksesta asiantuntijoiden haas-
tattelut. Raportin ovat laatineet VTL Timo Byckling menetelmäkuvausten 
osalta.  ja  Dl Anne  Leppänen tielaitoksen Liikenteen palvelukeskuksesta tu-
losten tulkinnan osalta. 

Helsingissä joulukuussa  1994  

Liikenteen palvelukeskus 

Talvi  ja tieliikenne  -projekti  

Anne  Leppänen 

Projekti päällikkö 
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lo 	 Talviliikenteen  järjestelyjen  painopisteet 

TUTKIMUSAINESTO  

analyysin ulottuvuudet: tiesuolan käyttö, talvinopeudet, pohjavesien suola, 
talvirenkaat, ajoleuvon korroosio  ja  likaantuminen, ympäristönsuojelun taso 

 ja  liikenneturvallisuuden taso. Ulottuvuuksien määrän tulee olla riittävän pie-
ni, jotta tehtävä ei muodostu vastaajille ylivoimaiseksi  ja  jotta  conjoint-ohjel-
man tilastollinen laskentamenetelmä tuottaa riittävän luotettavia tuloksia. 
Kun dimensiot ovat selvillä, määritellään kullekin niistä rajoitettu mutta kui-
tenkin edustava vaihtoehtojen joukko, joka kuvaa mandollisia toimenpiteitä 

 tai  hauttuja  ympäristönsuojelun, turvallisuuden tms. tasoja.  

Conjoint-menetelmä laskee kullekin vaihtoehdoUe painokertoimen (regres-
siokertoimen). Tulkintojen helpottamiseksi kertoimet skaalataan niin, että 
kullakin ulottuvuudella vastaajan vähiten arvostama vaihtoehto saa arvon 

 nolla ja  eniten arvostama vaihtoehto saa lähellä sataa olevan lukuarvon. 

Tulostaulukoista  ilmenevät tämän tutkimuksen  conjoint-analyysissa käytös - 
sa  olleet ulottuvuudet vaihtoehtoineen.  

3  TUTKIMUSAINEISTO  
Conjoint-analyysin väestöaineiston keräsivät Taloustutkimus Oy:n haastat-
telijat lokakuun  1994  aikana Kuopion, Kymen  ja  Uudenmaan lääneissä. 
Kussakin tutkimusläänissä tehtiin vähintään  100  henkilökohtaista haastatte-
lua kannettavilla tietokoneilla lopullisen otoskoon ollessa  308.  Otoskokoa 

 voidaan pitää riittävänä suuntaa-antavien painokertoimien määrittelemiseksi 
talvifiikenteen järjestelyjen osalta. Kohdejoukko muodostui satunnaisesti va-
lituista  ja  vähintään  10000 km  vuodessa ajavista yksityisautoilijoista.  Koh

-deväestö kiintiöitiin  iän  ja  sukupuolen mukaan riittävän tapausmäärän ke-
räämiseksi kustakin väestöryhmästä. Aineisto painotettiin tulosanalyysissa 
väestöpainoilla, jotka saatiin Talvi  ja  tieliikenne  -projektin  Kuopion läänin 
suolauskokeilun asennetutkimuksen edustavasta väestöaineistosta vuodel-
ta  1992; se  koskee vähintään  5.000 km  vuodessa ajavia Kuopion  ja  Keski- 
Suomen läänien alueella, mutta kuvastanee riittävällä tarkkuudella säännöl-
listen tienkäyttäjien yleistä demografista rakennetta. 

Kaikki asiantuntijatiedot keräsi sama henkilö Tielaitoksen liikenteen palvelu- 
keskuksesta. Tietokoneavusteiseen  conjoint-tutkimukseen osallistui kym-
menen henkeä Tielaitoksen johdosta  ja  johtoryhmästä, liikenneturvalli-
suusorganisaatioista  haastateltiin kaikkiaan seitsemän  ja  ympäristöhallin

-nosta kymmenen asiantuntijaa. Kohteet valittiin niin, että mielipiteet kuvasti- 
vat  edustavasti  ja  riittävän tarkasti intressiryhmien käsityksiä. 

Yhden haastattelun kesto oli noin  25  minuuttia. Verrattuna tyypilliseen 
asennemittaukseen  conjoint-tutkimus vaatii vastaajalta suurempaa keskitty-
mistä, mutta tehtävä koetaan vastaavasti haastavampana  ja  mielenkiintoi-
sempana.  Tutkimuksen lopuksi vastaaja sai vaivan palkaksi katsoa  mikron 

 näytöllä omia painokertoimiaan, jotka  ACA-ohjelma oli laskenut valmiiksi vä-
littömästi haastattelun päätyttyä. 



Talvillikenteen  järjestelyjen  painopisteet 
	

11 

ADAPTIJVINEN  CONJOINT -ANALVYSI  (ACA) 

4  ADAPTIIVINEN  CONJOINT-ANALYYSI  (ACA) 

Conjoint-analyysi kehitettiin alunperin kuluttajapreferenssien tutkimiseen 
sellaisissa tilanteissa, joissa vaihtoehdot rakentuvat moniulotteisista tuot-
teista  tai  palveluista. Tutkimushenkilöllle tarjotaan esim. erilaisia talvikun-
nossapidon palvelupaketteja, kuten tässä tutkimuksessa  on  asianlaita,  ja 

 arvioimalla näiden palvelupakettien keskinäistä hyvyyttä arviointiasteikolla 
 he  tuottavat tutkijalle sellaisia tietoa, josta  hän  voi päätellä, mitkä ovat yksit-

täisten kunnossapitotekijöiden (tiesuolan käyttö, nopeusrajoitukset, ympä-
ristönsuojelun taso jne.) hyödyt vastaajan näkökulmasta. Teknisesti tämä 
tarkoittaa sitä, että vastaajien reaktiot palvelupaketteihin hajoitetaan tilastol-
lisesti ns. osahyötyihin,  ja  nämä estimoidaan sellaisiksi, että kun yksittäisiä 
palvelupaketteja koskevat osahyödyt lasketaan yhteen, ne ovat mandolli-
simman lähellä vastaajien tutkimuksessa arvioimia kokonaishyötyjä. 

Talviliikennetutkimuksessa  käytettiin amerikkalaista  ACA- (Adaptive Con-
joint Analysis) tietokoneohjelmaa,  jolla sekä kerättiin tutkimusaineisto tieto-
koneavusteisesti että estimoitiin tilastollisesti edellä mainitut osahyödyt.  Li-
sämääre "adaptiivinen"  tarkoittaa sitä, että ohjelma toimii vastaajan kanssa 
interaktiivisesti:  se  lähtee liikkeelle likimääräisillä alkuarvoilla  ja  päivittää  nii-
tä (OLS regressioanalyysilla) jokaisen vastauksen jälkeen. Ohjelma optimoi 
seuraavan kysymyksen siten, että vastaaja joutuu antamaan mandollisim-
man paljon informaatiota preferensseistään. Tiedonantotaakka kokonaisuu-
dessaan pienenee, mutta kysymyksiin vastaaminen puolestaan muodostuu 
vaikeammaksi  ja  vaatii enemmän keskittymistä (verrattuna perinteiseen, 
korttien lajitteluun perustuvaan tapaan tehdä  conjoint-analyysia).  

Adaptive Conjoint Analyysis  -tutkimus jakautuu seuraaviin vaiheisiin: 

- 	tasojen asettaminen paremmuusjarjestykseen kullakin ulot- 
tuvu ude  la 

- 	ulottuvuuksien tärkeyden arviointi asteikolla  1-4 

- 	"korttipeli": parittain  esitettyjen palvelupakettien paremmuu- 
den arviointi asteikolla  1-9 (ns. tradeoff-kysymykset) 

- 	3 kpl kalibrointikysymyksiä,  joita käytetään  mm. simuloinnis- 
sa  sekä vastausten johdonmukaisuuden arvioinnissa 

- 	yksilökohtaisten osahyötyjen estimointi regressioanalyysilla 

- 	simulaatioiden  ajaminen erilaisille palvelupaketeille.  

ACA-ohjelmassa voi estää keskenään ristiriitaisten asioiden esiintymisen 
samassa konseptissa, kuten esim. tiesuolan runsas käyttö  ja  tehostettu ym-
päristönsuojelu. Joitakin ristiriitaisia yhdistelmiä saattoi haastatteluissa kui-
tenkin esiintyä, koska ohjelman kapasiteetti ei riittänyt kaikkien yhdistelmien 
poissulkemiseen. 
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TUT  KIMU  ST U LO KS ET 

ACA-ohjelma oli tutkimuksessa yhdistetty Ci2-haastatteluohjelmaan, jonka 
avulla kerättiin tietoja vastaajien taustoista osaryhmittäisiä tarkasteluja 
varten. 

Kun painokertoimet  on  saatu selville, voidaan siirtyä simulointiin. Luvussa  6 
 sitä  on  käytetty erilaisten tieliikenteen järjestelyjä koskevien skenaarioiden 

hyväksyttävyyden tutkimiseen. Simuloinnissa määritellään useita vaihtoeh-
toisia tulevaisuuden skenaarioita  ja  conjoint-tutkimuksen tulosten perusteel-
la niille lasketaan eräänlaisia "markkinaosuuksia', jotka tässä tapauksessa 
heijastelevat kunkin tulevaisuuden skenaarion hyväksymisen astetta 
vastaajajoukossa.  

5  TUTKIMUSTULOKSET 

 5.1  Yleistä 

Päätöksen teon pohjaksi Talvi  ja  tieliikenne  -projektissa haluttiin selvittää 
toisaalta tavallisten tienkäyttäjien arvostuksia  ja  toisaalta eri asiantuntijaryh

-mien  arvostuksia. Tällä asetelmalla haluttiin tutkia, miten hyvin  tai  huonosti 
eri asiantuntijaryhmien arvostukset heijastavat tavallisten tienkäyttäjien ar-
vostuksia. Asiantuntijaryhmät kuitenkin tekevät päätöksiä, joihin heidän 
omat arvostuksensa helposti vaikuttavat. Tällöin  on  hyvä tietää, miten omat 
arvostukset suhtautuvat niiden arvostuksiin, joita päätökset koskevat. 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin arvostuksia suolan käyttöä kohtaan yleen-
sä sekä talvinopeusrajoituksia, rengastusta, pohjavesiä, auton ruostumista, 
ympäristön suojelua  ja  liikenneturvallisuutta kohtaan. Vastaajat joutuivat ar-
vioimaan ensiksi erikseen kunkin ulottuvuuden tärkeyttä  ja sen  jälkeen teke-
mään valintoja eri ulottuvuuksien välillä. Tämän tutkimusmenetetmän etuna 
muihin asennetutkimuksiin verrattuna  on se,  että vastaaja ei voi saada kaik-
kea hyvää kerralla (esim. paljasta tienpintaa  koko talven  ilman suolaa  ja 

 ympäristöhaittoja), vaan  hän  joutuu tekemään valintoja tärkeinä pitämiensä 
asioiden välillä. 

Taulukossa  1 on  esitetty tielaitoksen johdon, liikenneturvallisuus-  ja  ympä-
ristöasiantuntijoiden  sekä kolmen eri läänin autoilijoiden arvostukset edellä 
esitettyjä asioita kohtaan. Taulukoissa  2.. .4 on  esitetty vastaavat arvostuk-
set ääneittäin erikseen miesten  ja  naisten keskuudessa sekä eri ikäryhmit-
täln. Taulukoissa esitetyt lukuarvot eivät ole prosenttiosuuksia, vaan kunkin 
asian painoarvoja. Mitä suurempi lukuarvo, sitä enemmän sille  on  annettu 
painoa. Ikäryhmittäisestä tarkastelusta voidaan todeta, ettei aineisto riittänyt 
käsittelemään naisia  ja  miehiä erikseen eri ikäryhmissä, mikä olisi ollut suo-
tavaa,  sillä  aineistossa naiset ovat keski-iältään nuorempia kuin miehet. 
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TUTKIMU STU  LO KS ET 

Taulukko  1.  Painokertoimet asiantuntijaryhmissä  sekä  väestöotok.essa lääneittuin  

Johto  Turv. Ympär.  Kuopio 	Kymi 

Uusimaa  
1.1.  LISASUOLAUS:  tiesuolaa  nykyi-  21 15 0 16 23 21 

sin  suolaamattomille pääteille  
1.2.  NYKYSUOLAUS:  tiesuola  vähen-  60 51 63 44 53 53  
tynyt  puoleen  huippuvuosista  
1.3.  RAJOITETTU  tiesuolaus:  vain 55 53 60 63 57 60  
vaikeimmat kelit,risteykset,mäet  
1.4.  EI LAINKAAN tiesuolaa,  päätiet  5 16 29 18 13 14  

voivat olla  jäisiä  ja  uraisia  
2.1.  Talvinopeusrajoitukset  pois,  29 0 3 24 20 25  

SAMAT rajoitukset  ympari  vuoden  
2.2.  Nykyinen  80  km/t  talvi-  45 57 44 54 48 52  

rajoitus ENNALLAAN  
2.3. 10  km/t  POIS nykyisestä  16 40 50 16 15 20  

talvinopeusrajoituksesta  
2.4.  Talviketin  mukaan VAIHTUVAT  58 53 56 58 61  
nopeusrajoitukset 

•  3.1.  Sallitaan  vain  kitkarenkaat  8 10 7 24 19 24  

(nastattomat talvirenkaat)  
3.2.  Säilytetään nykyiset  57 47 27 53 56 53  

nastat  
3.3.  Nykyistä paremmat  nastat  23 29 29 14 141  

jolloin maksetaan  käyttöveroa 

•  4.1.  Pohjavesien  tila tulee  33 52 56 55 54 49  

säilyttää  luonnonmukaisena  
4.2.  Pohjavesien  suola voi kohota  40 18 37 22 18 29  

suosituSten  rajoissa  
4.3.  Pohjavesisuola  YLI suositusten  6 6 6 7 10 5  

jos  ei aiheuta ympäristöhaittoja  

•  5.1.  Auton arvo ei saa alentua tien  13 15 11 44 38 30  

kunnossapidon  vuoksi  
5.2.  Auton arvo saa alentua kuten  43 25 27 32 32 31  

nykyisin  suolauksen  takia  
5.3.  Auton arvon aleneminen voi  19 15 17 8 9 10  

olla nykyistä suurempi  

•  6.1.  NYKYINEN panostus ympäristöön  46 8 2 41 41 39  

tieasioissa  
6.2.  TEHOSTETTU panostus ympäristöön  36 46 52 24 26 31  

tieasioissa,huomattava lisälasku  
6.3.  SUURESTI TEHOSTETTU ympäristön-  5 31 37 7 4 6  

suojelu,  lisälasku tuplaantuu 

•  7.1.  NYKYINEN turvallisuustaso  26 0 14 23 23 22  

liikenteessä RIITTÄVÄ  
7.2.  TEHOSTETTU turvallisuustaso,  36 57 44 29 37 33 

100  liikennekuolemaa  vähemmän  
7.3.  SUURESTI TEHOSTETTU  turvalli-  17 56 28 26 28 25  

suustaso,  200  kuollutta vähemmän 

Haastatteluja  (N) (10) (7) (10) (105) (102) (101)  
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TUTKIMUSTULOKSET 

Taulukko  2.  Painokertolmet  Kuopion läänissä sukupuolen  ja  Iän mukaan 
Kaikki Naiset Miehet  18-34 35-54  Yli  55 

1.1.  LISASUOLAUS:  tiesuolaa nykyi-  16 23 13 14 16 23 
sin  suolaamattomille pääteille  
1.2.  NYKYSUOLAUS:  tiesuola vähen-  44 42 45 49 39 50  
tynyt  puoleen huippuvuosista  
1.3.  RAJOITETTU tiesuolaus:  vain 63 65 61 67 60 60  
vaikeimmat kelit,risteykset,mäet  
1 .4.  EI LAINKAAN tiesuolaa, päätiet  18 9 22 18 20 9  
voivat olla jäisiä  ja  uraisia 
•  2.1.  Talvinopeusrajoitukset  pois,  24 21 25 29 22 14  
SAMAT rajoitukset ympäri vuoden  
2.2.  Nykyinen  80  kmlt  talvi-  54 62 50 45 58 62  
rajoitus ENNALLAAN  
2.3. 10  km/t  POIS nykyisestä  16 17 15 15 16 19  
talvinopeusrajoituksesta  
2.4.  Talvikelin  mukaan VAIHTUVAT  58 61 57 61 56 55  
nopeusrajoitukset 
•  3.1.  Sallitaan  vain  kitkarenkaat  24 21 25 25 25 13  
(nastattomat talvirenkaat)  
3.2.  Säilytetään nykyiset  53 51 54 55 50 63  
nastat  
3.3.  Nykyistä paremmat nastat  14 1 6 1 3 1 3 142  
jolloin maksetaan kåyttöveroa 
•  4.1.  Pohjavesien  tila tulee  55 55 55 51 58 50  
säilyttää luonnonmukaisena  
4.2.  Pohjavesien  suola voi kohota  22 24 21 22 20 28  
suositusten rajoissa  
4.3.  Pohjavesisuola  YLI suositusten  7 6 8 4 10 7  
jos  ei aiheuta ympäristöhaittoja  

5.1.  Auton arvo ei saa alentua tien  44 45 44 49 42 40  
kunnossapidon  vuoksi  
5.2.  Auton arvo saa alentua kuten  32 29 33 32 31 35  
nykyisin suolauksen takia  
5.3.  Auton arvon aleneminen voi  8 9 7 8 7 10  
olla nykyistä suurempi 

•  6.1.  NYKYINEN panostus ympäristöön  41 41 40 42 39 42  
tieasioissa  
6.2.  TEHOSTETTU panostus ympäristöön  24 23 24 26 23 21  
tieasioissa,huomattava lisälasku  
6.3.  SUURESTI TEHOSTETTU ympäristön-  7 6 7 7 7 4  
suojelu, lisälasku tupiaantuu  

7.1.  NYKYINEN turvallisuustaso  23 10 29 25 22 23  
liikenteessä RIITTÄVÄ  
7.2.  TEHOSTETTU turvallisuustaso,  29 31 29 25 32 32 
100  liikennekuolemaa  vähemmän  
7.3.  SUURESTI TEHOSTETTU turvalli-  26 34 23 21 30 19  
suustaso,  200  kuollutta vähemmän 

Haastatteluja  (N) (105) (29) (76) (35) (50) (20)  
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Taulukko  3.  Painokertoimet  Kymen läänissä sukupuolen  ja  iän mukaan 
Kaikki Naiset Miehet  18-34 35-54  Yli  55 

1.1.  LISASUOLAUS:  tiesuolaa nykyi-  23 42 16 31 17 26 
sin  suolaamattomille pääteille  
1.2.  NYKYSUOLAUS:  tiesuola vähen-  53 61 50 52 53 57  
tynyt  puoleen huippuvuosista  
1.3.  RAJOITETTU tiesuolaus:  vain 57 56 58 62 54 57  
vaikeimmat kelit,risteykset,mäet  
1.4. El  LAINKAAN tiesuolaa, päätiet  13 7 16 8 17 16  
voivat olla jäisiä  ja  uraisia  

2.1.  Talvinopeusrajoitukset  pois,  20 14 22 20 23 6  
SAMAT rajoitukset ympäri vuoden  
2.2.  Nykyinen  80  km/t  talvi-  48 50 47 41 50 58  
rajoitus ENNALLAAN  
2.3. 10  km/t  POIS nykyisestä  15 15 14 15 14 14  
talvinopeusrajoituksesta  
2.4.  Talvikelin  mukaan VAIHTUVAT  61 56 63 66 61 44  
nopeusrajoitukset 

•  3.1.  Sallitaan  vain  kitkarenkaat  19 12 22 14 21 22  
(nastattomat talvirenkaat)  
3.2.  Säilytetään nykyiset  56 46 60 56 54 68  
nastat  
3.3.  Nykyistä paremmat nastat  14 15 14 15 138  
jolloin maksetaan käyttöveroa 

•  4.1.  Pohjavesien  tila tulee  54 55 54 52 54 60  
säilyttää luonnonmukaisena  
4.2.  Pohjavesien  suola voi kohota  18 20 18 22 15 22  
suositusten rajoissa  
4.3.  Pohjavesisuola  YLI suositusten  10 8 11 10 10 9  
jos  ei aiheuta ympåristöhaittoja 

•  5.1.  Auton arvo ei saa alentua tien  38 37 38 37 36 47  
kunnossapidon  vuoksi  
5.2.  Auton arvo saa alentua kuten  32 31 33 31 33 36  
nykyisin suolauksen takia  
5.3.  Auton arvon aleneminen voi  9 11 8 13 8 2  
olla nykyistä suurempi 

•  6.1.  NYKYINEN panostus ympäristöÖn  41 41 41 41 41 40  
tieasioissa  
6.2.  TEHOSTETTU panostus ympäristöön  26 24 27 22 30 22  
tieasioissa,huomattava lisälasku  
6.3.  SUURESTI TEHOSTETTU ympäristön-  4 5 4 4 3 10  
suojelu, lisälasku tuplaantuu 

•  7.1.  NYKYINEN turvallisuustaso  23 21 24 18 26 29  
liikenteessä RIITTÄVÄ  
7.2.  TEHOSTETTU turvallisuustaso,  37 36 37 37 40 22 
100  liikennekuolemaa  vähemmän  
7.3.  SUURESTI TEHOSTETTU turvalli-  28 37 23 33 27 14  
suustaso,  200  kuollutta vähemmän 

Haastatteluja  (N) (102) (28) (74) (32) (44) (26)  
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Taulukko  4.  Painokertoimet  Uudenmaan  iäniss  sukupuolen  ja  i&i  mukaan 
Kaikki Naiset Miehet  18-34 35-54 Vii 55 

1.1.  LISASUOLAUS:  tiesuolaa nykyi-  21 22 20 21 20 23 
sin  suoiaamattomille pääteille  
1.2.  NYKYSUOLAUS:  tiesuola vähen-  53 60 49 50 53 62  
tynyt  puoleen huippuvuosista  
1.3.  RAJOITETTU tiesuolaus:  vain 60 61 60 62 60 54  
vaikeimmat keiit,risteykset,mäet  
1.4. El  LAINKAAN tiesuoiaa, päätiet  14 7 17 13 13 21  
voivat olla jäisiä  ja  uraisia  

2.1.  Talvinopeusrajoitukset  pois,  25 19 28 29 24 23  
SAMAT rajoitukset ympäri vuoden  
2.2.  Nykyinen  80  km/t  talvi-  52 58 48 54 52 43  
rajoitus ENNALLAAN  
2.3. 10  km/t  POIS nykyisestä  20 25 18 19 18 35  
talvinopeusrajoituksesta  
2.4.  Talvikelin  mukaan VAIHTUVAT  58 53 61 71 54 49  
nopeusrajoitukset 
•  3.1.  Sallitaan  vain  kitkarenkaat  24 22 25 24 23 27  
(nastattomat talvirenkaat)  
3.2.  Säilytetään nykyiset  53 46 56 49 55 51  
nastat  
3.3.  Nykyistä paremmat nastat  11 10 12 11 114  
jolloin maksetaan käyttöveroa 
•  4.1.  Pohjavesien  tila tulee  49 50 48 48 49 49  
säilyttää luonnonmukaisena  
4.2.  Pohjavesien  suola voi kohota  29 25 31 31 29 26  
suositusten rajoissa  
4.3.  Pohjavesisuola  YLI suositusten  5 5 6 8 4 4  
jos  ei aiheuta ympäristöhaittoja 
•  5.1.  Auton arvo ei saa alentua tien  30 30 29 29 28 38  
kunnossapidon  vuoksi  
5.2.  Auton arvo saa alentua kuten  31 31 31 31 33 22  
nykyisin suolauksen takia  
5.3.  Auton arvon aleneminen voi  6 13 9 13 9 7  
olla nykyistä suurempi 
•  6.1.  NYKYINEN panostus ympäristöön  39 30 43 38 41 31  
tieasioissa  
6.2.  TEHOSTETTU panostus ympäristöön  31 31 31 27 33 25  
tieasioissa,  huomattava lisälasku  
6.3.  SUURESTI TEHOSTETTU ympäristön-  6 9 5 7 6 8  
suojelu, lisälasku tuplaantuu  

7.1.  NYKYINEN turvailisuustaso  22 18 23 22 22 18  
liikenteessä RIITTÄVÄ  
7.2.  TEHOSTETTU turvallisuustaso,  33 39 31 22 37 37 
100  liikennekuolemaa  vähemmän  
7.3.  SUURESTI TEHOSTETTU turvalli-  25 36 20 21 26 32  
suustaso,  200  kuollutta vähemmän 

Haastatteluja  (N) (101) (32) (69) (27) (54) (20)  
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5.2  Suhtautuminen suolan käyttöön 

Tavalliset autoilijat Uudenmaan  ja  Kymen lääneissä toivoisivat nykyistä  pi
-dättyväisempää suolauspolitiikkaa,  mutta myös nykyinen suolauspolitiikka 

 on  liki yhtä hyväksytty vaihtoehto. Kuopion läänin autoilijat kannattavat  ra
-joitetumpaa  suolan käyttöä kuin eteläisten läänien autoilijat. Toisin sanoen 

 he  hyväksyivät pääosin  sen  suolauspolitiikan,  joka siellä  on  ollut käytössä 
kahtena vähäsuolaisena kokeilutalvena. 

Hiukan enemmän suolaa Kuopiossa kaipaisivat vanhimmassa ikäryhmässä 
olevat autoilijat. Miehet kannattivat naisia enemmän lähes kokonaan suolan 
käytöstä luopumista  ja  vastaavasti naiset kannattivat enemmän lisäsuo-
lausta. 

Erityisesti Kymen läänissä naiset  ja  ikäryhmittäin  tarkasteltuna nuoret  ja 
 vanhat toivoivat lisäsuolausta nykyisin suolaamattomille pääteille. Kymees

-sä  nykysuolaus  ja  vielä niukemman suolauksen politiikka olivat suunnilleen 
yhtä suosittuja. Miehet kannattivat nykyistä vähäisempää suolan käyttöä. 
Suhtautuminen suolan käyttöön oli siis kaksijakoista:  osa  toivoi entistä vä-
hemmän suolaa  ja osa  toivoi  jo  lisää. Vaikka eri sukupuolia ei tässä tarkas-
telussa jaoteltu eri ikäryhmiin, voi melko luotettavasti päätellä, että nimen-
omaan naiset painottivat nuorimmassa ikäryhmässä lisäsuolan käyttöä  ja 

 miehet suolan käytön edelleen vähentämistä. 

Uudellamaallakin nykysuolaus  ja  vielä niukemman suolauksen vaihtoehto 
olivat liki yhtä hyväksyttyjä. Miehet kuitenkin toivoivat selvästi naisia enem-
män vähäsuolaista politiikkaa  tai  suolan käytöstä lähes kokonaan luopumis-
ta. Ikäryhmittäin tarkasteltuna vanhimmassa ikäluokassa toisaalta kannatet

-tim  nykysuolausta  ja  toisaalta vähäsuolaista vaihtoehtoa muita ryhmiä 
enemmän. 

Asiantuntijaryhmissä  sekä nykysuolaus että rajoitetumpi suolaus saivat  ta
-saveroisen  kannatuksen. Ympäristöasiantuntijat luonnollisesti kannattivat 

muita ryhmiä enemmän nykyistä rajoitetumpaa suolan käyttöä, mutta sitä 
kannattivat yllättävän paljon myös liikenneturvallisuusasiantuntijat. Tyytyväi-
syydellä voitaneen todeta, että tielaitoksen johdon näkemys ei suolausasi-
assa eroa tavallisten autoilijoiden näkemyksestä kuin hyvin rajoitetun suo- 
Ian  käytön suhteen, johon tielaitoksen johto suhtautuu muita pidättyvämmin.  

5.3  Talvinopeusrajoitukset  

Suosituin vaihtoehto oli yleensä talvikelin mukaan vaihtuvat nopeusrajoituk
-set,  mutta nykyinen talvinopeusrajoituskin oli  sangen  suosittu vaihtoehto. 

Tielaitoksen johdon kannanotot heijastelivat taaskin  varsin  hyvin tavallisen 
autoilijan näkemyksiä.  Sen  sijaan muista ryhmistä poikkeavat näkemykset 
olivat sekä ympäristö- että liikenneturvallisuusasiantuntijoilla, jotka kummat-
kin ryhmät olisivat muita halukkaampia alentamaan edelleen talvinopeusra-
joituksia, eikä missään nimessä poistamaan niitä. 
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Naiset hyväksyivät miehiä paremmin nykyiset talvinopeusrajoitukset, sel-
vimmin Kuopion läänissä, jossa oli kahtena viime talvena käytössä rajoite-
tun suolan käytön kokeilu. Uudellamaalla naiset jopa toivoisivat nykyistä  al

-haisempia  rajoituksia. Miehet taas toivovat naisia enemmän sekä Uudella-
maalla että Kymeessä joko vaihtuvia nopeusrajoituksia  tai  talvinopeusrajoi-
tuksia  kokonaan pois. 

Ikäluokittain  asiaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että yli  35-vuotiaat hy-
väksyvät nykyiset talvinopeusrajoitukset Kuopion  ja  Kymen lääneissä, mut-
ta Uudellamaalla vanhinmassa ikäluokassa (yli  55-vuotiaat) moni toivoisi  jo 

 alhaisempia talvinopeusrajoituksia.  

5.4  Talvirenkaat  

Nykyisten nastarenkaiden säilyttäminen oli kaikissa ryhmissä ensimmäien 
vaihtoehto, mutta asiantuntijaryhmissä sai kannatusta myös nykyistä pa-
remmat nastat yhdistettynä nastaveroon. Lähes yhtä paljon kuin asiantunti-
jat kannattivat parempia nastoja kannattivat tavalliset autoilijat nastattomia 
kitkarenkaita. Ympäristöasiantuntijoille rengaskysymys ylipäätään oli aika 
merkityksetön asia. 

Kuten aikaisemmissakin tutkimuksissa  on  tullut  ilmi, Kuopion läänin asuk-
kaat suhtautuivat kitkarenkaisiin yhtä myönteisesti kuin Uudenmaan läänin 
asukkaat, jotka yleensä ovat olleet kaikkein myönteisempiä kitkarenkaita 
kohtaan. Kuopionkin läänissä kaikkein vanhin ikäryhmä (yli  55-vuotiaat) ha-
lusi kuitenkin säilyttää nastarenkaat  ja osa  halusi vielä nykyistä pitävämmät 
nastat. Kymeessäkin vanhin ikäluokka oli voimakkaammin nastarenkaiden 
kannalla, mutta Uudellamaalla vanhin ikluokka suhtautui eri ikäluokista 
rnyörtteisimmin kitkarenkaisiin. Tosin nykyiset nastat oli heidänkin keskuu-
dessaan ensimmäisellä sijalla. Naiset olivat lähinnä nykyisten nastojen kan-
nalla, mutta missään läänissä  he  eivät otteneet  kovin  voimakasta kantaa 
renkaisii  n. 

5.5  Pohjavedet  

Kaikki muut ryhmät, paitsi tielaitoksen johto, asettavat selvästi ensimmäisel-
le sijalle pohjavesien tilan säilyttämisen luonnonmukaisena. Tielaitoksen 
johdolle riittää, että pohjavesien suolapitoisuus säilyy suositusten rajoissa, 
mutta myös ympäristöasiantuntijat antavat tälle vaihtoehdolle melko korke-
an painon.  Harva  hyväksyy  sen,  että suolapitoisuus nousee yli suositusten. 

Kymen läänissä, jossa eniten  on  puhuttu pohjavesien suolaantumisesta, 
kaikkein vanhimmalle ikäryhmälle pohjavesien säilyminen luonnonmukaise-
na  on  tärkeää. Uudellamaalla nuoret  ja  etenkin miehet hyväksyvät myös 

 sen,  että pohjavesien suolapitoisuus pysyy sallituissa rajoissa. 
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5.6  Auton arvon  atentuminen kunnossapidon  vuoksi 

Auton arvon  alentuminen kunnossapidon  vuoksi ei yleensä  oUut  yhtä tärkeä 
asia kuin muut edellä esitetyt näkökohdat. Tässä kysymyksessä kuitenkin 
asiantuntijoiden  ja  tavallisten autoilijoiden painotukset olivat erilaisia. Asian-
tuntijoiden mielestä auton arvo saa alentua  kunnossapidon  vuoksi kuten ny-
kyisinkin. Tavalliset autoilijat toivovat, ettei auton arvo  alentuisi,  mutta  Ky-
meessä  ja  etenkin  Uudellamalla  pidetään  nykytilannetta  yhtä hyvänä. Uu-
dellamaalla  ja  Kymeessä  etenkin vanhin ikäryhmä ei haluaisi auton arvon 

 alentuvan kunnossapidon  vuoksi. Kuopiossa taas  nuorimmaDe ikäryhmälle 
 tämä  on  tärkeintä.  

5.7  Ympäristön huomioon ottaminen  tieasioissa  

Ympäristön huomioon ottaminen  tieasioissa  nykyisessä laajuudessa riitti ta-
vallisille autoilijoille  ja  tielaitoksen  johdolle.  Sen  sijaan ympäristö-  ja  liikenne

-turvallisuusasiantuntijat  haluaisivat tehostaa  tai  suuresti tehostaa ympäris-
töasioiden huomioon ottamista  tieasioissa.  Tavallisista autoilijoista keski- 
ikäisten ryhmä Uudellamaalla  ja  Kymeessä  tunsi hieman muita ryhmiä suu-
rempaa huolta ympäristöasioita kohtaan kuin muut ryhmät.  

5.8  Liikenneturvallisuus  

Kaikki ryhmät painottavat enemmän  tai  vähemmän voimakkaasti liikenne-
turvallisuuden parantamista. Erityisen voimakkaasti liikenneturvallisuuden 
parantamista toivovat  liikenneturvallisuusasiantuntijat,  mutta myös  ympäris-
töasiantuntijat. Tielaitoksen  johto  ja  tavalliset autoilijat eivät painottaneet lii-
kenneturvallisuuden parantamista yhtä voimakkaasti. Tavallisista autoilijois-
ta Kuopion läänin asukkaille  liikenneturvallisuusasia  on  vähemmän tärkeä 
kuin muille. Naiset pitävät turvallisuuden parantamista tärkeämpänä kuin 
miehet.  Nuorimmalle ikäryhmälle turvallisuusasia  ei yleensä ole tärkeä, pait-
si Kymen läänissä, jossa  he  toivovat liikenneturvallisuuden parantamista 
melko voimakkaasti.  
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6  TALVI  JA  TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  ERI  SKENAARI-
OlDEN HYVÄKSYTTÄVYYS  

Talvi  ja  tieliikenne  -projektissa oli yhdeksän erilaista tulevaisuuden skenaa
-nota:  kolme erilaista suolausvaihtoehtoa  ja  kolme erilaista talvirengasvaihto-

ehtoa eri yhdistelminä  (kuva  1).  Tielaitoksen  tämän hetkinen suolauspolitiik-
ka vastaa  jo  lähes skenaaroiden "kevyt suolaus" vaihtoehtoa, vaikka pro-
jektia suunniteltaessa suolaa käytettiin nykyistä enemmän. Tutkimusta teh-
täessä eri vaihtoehtoja ei haastateltaville esitetty sellaisenaan, vaan vaihto-
ehtojen hyväksyttävyys  on  laskettu haastateltavien antamien painotusten 
pohjalta simulointimallia hyväksikäyttäen. Liitteessä  1 on  esitetty skenaarioi

-den  hyväksyttävyyden  arvioimiseen käytettyjen vaihtoehtojen kuvaukset  ja 
 liitteessä  2-4  simulointien  tulokset. 

TIELAITOS 

TALVI  JA  TIELIIKENNE  I L SKENAARIOT  

vaihtoehto  1  

SUOLAUS  I  KEVYT LÄHES  
SUOLAUS SUOLATON  

120 000  liv  n, 60 000  liv alle  30000  Uv  

KORVAAVAT  KEMI  KAALIT  

15 21  
YLI  95% \  
HENKILÖ- 
AUTOISTA  H 28/ 	/2 9/13/9 

:ft  
-  

HZ 

_________ 
NASTOJA  0) 	- 

11/25/29 
n.50% j>  20/16/ HENKILÖ-  Z (I) J  
AUTOISTA  W  < cz<  12 13 

HI—F- 
______ _______ LLJUJW 

000  _ijJ  
- 

DDD 
NASTOJA  D D D  
ALLE  20%  
HENKILÖ-  3/3/1 	9/12/1 3/5/10  
AUTOISTA  

5 	9 9  

* JohtofLiik.turv/Ympäristö 	9 	Väestö  

Kuva  1.  Talvi  ja tieliikenne -projektin skenaariotja  niiden hyvä ksyttävyys au- 
toilijoiden, tielaitoksen johdon, liikenneturvallisuus-  ja ympäristöasiantuntijoi - 
den  keskuudessa. Mitä suurempi lukuarvo  on  sitä hyväksytympi kyseinen 
vaihtoehto  on.  
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Skenaarioissa  on  vaihtoehto, jossa henkilöautoista noin puolessa olisi tal-
vella nastoittamattomat ns. kitkarenkaat. Tällaista vaihtoehtoa ei simulointi 
malleista saanut suoraan, joten kitkarenkaiden hyväksyttävyyden arviointi 
jouduttiin tekemään kandella eri simulointivaihtoehdolla. Toisessa vaihtoeh-
dossa kaikissa henkilöautoissa  on nastarenkaat  ja  toisessa kaikissa  on kit-
karenkaat,  muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina. 

Tavalliset autoilijat pitivät ensisijaisena vaihtoehtona hyvin rajoitettua suo-

lauspolitiikkaa  (kuva  1,  oikean laidan ensimmäinen vaihtoehto). Talvinope-
usrajoitukset olisivat tässä vahtoehdossa kuten nykyisin, samoin liikenne-
turvallisuuden taso. Nastarenkaat olisivat kuten nykyisin. Koska suolan 
käyttö olisi puolestaan nykyistä vähäisempää, suolan aiheuttamat ympäris-
töhaitat  ja  auton arvon aleneminen olisivat vähäisempiä. 

Toiselle sijalle tavalliset autoilijat asettavat nykyisen suolaus-  ja  regaspolitii
-kan  sekä vaihtuvat talvinopeusrajoitukset. Liikenneturvallisuutta  ja  ympäris-

töasioiden huomioon ottamista pitäisi tällöin tehostaa, mutta pohjavesien 
suolapitoisuus voisi kohota suositusten rajoissa  ja  auton arvokin saisi alen-
tua nykyisessä määrin. Tielaitoksen johto asettaa tämän vaihtoehdon eh-
dottomasti etusijalle. Tielaitoksen johdolle  ja  liikenneturvallisuusasiantunti

-joille nykyiset talvinopeusrajoitukset ovat lähes yhtä tyydyttävä vaihtoehto 
kuin vaihtuvat nopeusrajoitukset. 

Ympäristö-  ja  liikenneturvallisuusasiantuntijat  pitävät nykyistä rajoitetumpaa 
suolausta  ja  nykyisiä nastarenkaita parhaana vaihtoehtona. Lisäksi  he  toi-
vovat nykyistä alhaisempia talvinopeusrajoituksia  ja  parempaa liikenne-
turvallisuutta. 

Suolauksesta  kokonaan luopuminen ei ole edes ympäristöasiantuntijoille ra-
joitetun suolauksen vaihtoehto, vaan tällaista vaihtoehtoa tarjottaessa hekin 
siirtyvät kannattamaan suunnilleen nykyisen kaltaista suolauspofitiikkaa ku-
ten kaikki muutkin ryhmät. Eri ryhmillä  on  tässä tapauksessa muiden muut-
tujien suhteen hieman erilaisia painotuksia. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka julkisuudessa joskus väitetään, 
ettei tielaitoksen johto kuuntele autoilijoiden mielipiteitä  ja  tekee päätöksiä 
oman mielensä mukaan, niin mitään suurta ristiriitaa tielaitoksen politiikan  ja 

 tavallisten autoilijoiden välillä ei ole. 
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7  YHTEENVETO  JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 
Tässä tutkimuksessa selvitettiin arvostuksia  sudan  käyttää kohtaan yleen-
sä sekä  talvinopeusrajoituksia, rengastusta, pohjavesiä,  auton  ruostumista, 

 ympäristön suojelua  ja  liikenneturvallisuutta kohtaan. Vastaajat joutuivat ar-
vioimaan ensiksi erikseen kunkin ulottuvuuden tärkeyttä  ja sen  jälkeen teke-
mään valintoja eri ulottuvuuksien välillä. 

Tavalliset autoilijat Uudenmaan  ja  Kymen lääneissä toivoisivat nykyistä  pi-
dättyväisempää suolauspolitiikkaa,  mutta myös nykyinen  suolauspolitiikka 

 on  liki yhtä hyväksytty vaihtoehto. Kuopion läänin autoilijat kannattavat  ra
-joitetumpaa suolauspolitiikkaa  kuin eteläisten läänien autoilijat. Toisin sa-

noen  he  hyväksyivät pääosin  sen  suolauspolitiikan,  joka siellä  on  ollut käy-
tössä kahtena  vähäsuolaisena kokeilutalvena. Kymeessä  suhtautuminen 
suolan käyttöön oli kaksijakoista:  osa  toivoi entistä vähemmän suolaa  ja 
osa  toivoi  jo  lisää. Tämän voisi tulkita niin, että  Kymeessä,  jossa myös  on 

 noudatettu hyvin pidättyväistä suolan käyttöä,  on  tultu suolan vähentämi-
sessä äärirajoille.  Epävarmemmat  autoilijat kokevat  jo  olonsa turvattomaksi.  

Asiantuntijaryhmissä  sekä  nykysuolaus  että  rajoitetumpi suolaus  saivat  ta
-saveroisen  kannatuksen.  Ympäristöasiantuntijat  luonnollisesti kannattivat 

muita ryhmiä enemmän  vähäsuolaista  vaihtoehtoa, mutta sitä kannatti yllät-
tävän paljon myös  liikenneturvallisuusasiantuntijat. 

Talvinopeusrajoituksissa  suosituin vaihtoehto oli yleensä  talvikelin  mukaan 
vaihtuvat  nopeusrajoitukset,  mutta nykyinen  talvinopeusrajoituskin  oli  san-
gen  suosittu vaihtoehto.  Tielaitoksen  johdon kannanotot  heijastelivat  varsin 

 hyvin tavallisen autoilijan näkemyksiä.  Sen  sijaan muista ryhmistä poikkea-
vat näkemykset olivat sekä ympäristö- että  liikenneturvallisuusasiantunti

-joilla, jotka kummatkin ryhmät olisivat muita halukkaampia alentamaan edel-
leen  talvinopeusrajoituksia,  eikä missään nimessä poistamaan niitä. 

Naiset hyväksyivät miehiä paremmin nykyiset  talvinopeusrajoitukset,  Uudel-
lamaalla naiset jopa toivoisivat nykyistä  alhaisempia  rajoituksia. Miehet taas 
toivoivat naisia enemmän sekä Uudellamaalla että  Kymeessä  joko vaihtuvia 
nopeusrajoituksia  tai talvinopeusrajoituksia  kokonaan pois.  

Ikäluokittain  asiaa tarkasteltaessa voidaan todeta, että yli  35-vuotiaat hy-
väksyvät nykyiset  talvinopeusrajoitukset  Kuopion  ja  Kymen lääneissä, mut-
ta Uudellamaalla  vanhinmassa  ikäluokassa (yli  55-vuotiaat) moni toivoisi  jo 

 alhaisempia talvinopeusrajoituksia.  

Nykyisten  nastarenkaiden  säilyttäminen oli kaikissa ryhmissä  ensimmäien 
 vaihtoehto, mutta  asiantuntijaryhmissä  sai kannatusta myös nykyistä pa-

remmat  nastat  yhdistettynä  nastaveroon.  Lähes yhtä paljon kuin asiantunti-
jat kannattivat parempia  nastoja  kannattivat tavalliset autoilijat  nastattomia 
kitkarenkaita. Ympäristöasiantuntijoille rengaskysymys  ylipäätään oli aika 

 merkityksetän  asia. Naiset olivat lähinnä nykyisten  nastojen  kannalla. 

Kaikki muut ryhmät, paitsi  tielaitoksen  johto, asettavat ensimmäiselle sijalle 
 pohjavesien  tilan säilyttämisen  luonnonmukaisena. Tielaitoksen  johdolle  
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riittää, että pohjavesien suolapitoisuus säilyy suositusten rajoissa, mutta 
myös ympäristöasiantuntijat pitävät tätä vaihtoehtoa lähes yhtä tyydyttävä-
nä  kuin tielaitoksen johtokin. 

Talvi  ja  tieliikenne  -projektissa oli yhdeksän erilaista tulevaisuuden  skenaa -

nota:  kolme erilaista suolausvaihtoehtoa  ja  kolme erilaista talvirengasvaihto-
ehtoa eri yhdistelminä. Tielaitoksen tämän hetkinen suolauspolitiikka vas-
taa  jo  lähes skenaarioiden "kevyt suolaus" vaihtoehtoa, vaikka projektia 
suunniteltaessa suolaa käytettiin nykyistä enemmän. 

Tavalliset autoilijat pitivät ensisijaisena vaihtoehtona hyvin rajoitettua suo-
lauspolitiikkaa. Talvinopeusrajoitukset olisivat tässä vaihtoehdossa kuten 
nykyisin, samoin liikenneturvallisuuden taso  ja  nastarenkaat.  Koska suolan 
käyttö olisi puolestaan nykyistä vähäisempää, suolan aiheuttamat ympäris-
töhaitatja auton arvon aleneminen olisivat myös vähäisempiä. 

Toiselle sijalle tavalliset autoilijat asettavat nykyisen suolaus-  ja  regaspolitii
-kan  sekä vaihtuvat talvinopeusrajoitukset. Liikenneturvallisuutta  ja  ympäns-

töasioiden  huomioon ottamista pitäisi tällöin tehostaa, mutta pohjavesien 
suolapitoisuus voisi kohota suositusten rajoissa  ja  auton arvokin saisi alen-
tua nykyisessä määrin. Tielaitoksen johto asettaa tämän vaihtoehdon eh-
dottomasti etusijalle. 

Ympäristö-  ja  liikenneturvallisuusasiantuntijat  pitävät nykyistä rajoitetumpaa 
suolausta  ja  nykyisiä nastarenkaita parhaana vaihtoehtona. Lisäksi  he  toi-
vovat nykyistä alhaisempia talvinopeusrajoituksia  ja  parempaa liikennetur-
vallisuutta. Rajoitetun suolauksen vaihtoehto ei ole edes ympänistöasiantun-
tijoille suolauksesta kokonaan luopuminen, vaan tässä tapauksessa hekin 
siirtyvät kannattamaan suunnilleen nykyisen kaltaista suolauspolitiikkaa ku-
ten kaikki muutkin ryhmät. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka julkisuudessa joskus väitetään, 
ettei tielaitoksen johto kuuntele autoilijoiden mielipiteitä  ja  tekee päätöksiä 
oman mielensä mukaan, niin mitään suurta ristiriitaa tielaitoksen politiikan  ja 

 tavallisten autoilijoiden välillä ei ole. 
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LIITTEET  

9 LIITEET 

1/1 	Talvi  ja  tieliikenne skenaariot,  vaihtoehtojen  1  ja  2  kuvaukset  

1/2 	Talvi  ja  tieliikenne skenaariot,  vaihtoehtojen  3  ja  4  kuvaukset  

2 	Talvi  ja  tieliikenne skenaariovaihtoehdon  2:n  hyväksyttävyys  
eri ryhmissä  

3 	Talvi  ja  tieliikenne skenaariovaihtoehdon  3:n  hyväksyttävyys  
eri ryhmissä  

4 	Talvi  ja  tieliikenne skenaariovaihtoehdon  4:n  hyväksyttävyys  
eri ryhmissä  
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 Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 

Raskaan liikenteen  kuijettajien kyselytutkimus  (Kimmo Saastamoinen).  Tielaitoksen 
 sisäisiä julkaisuja  44/1993.  TIEL  4000050  

Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuljettajien  riskinottoon; Kuljettajavertailu, 
 väliraportti (Tapani Mäkinen).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  1/1994.  TIEL  4000054  

Liikennemäärät  eri  kelioloissa tiesääasemien kelitiedon  ja  liikenteen automaattisilta 
 mittauspisteiltä  saadun  liiken netiedon  perusteella (Kimmo Saastamoinen).  Tielaitok

-sen  sisäisiä julkaisuja  14/1 994.  TIEL  4000064  

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  

CMA:n suotautumisen lysimetrikokeet  talvikaudella  1993-1994.  Tielaitoksen  sisäisiä 
julkaisuja  34/1994.  TIEL  4000078.  

Natriumkloridille  tutkitut vaihtoehdot Yhdysvalloissa tehtyjen  kirjallisuusselvitysten  ja 
 haastattelujen perusteella;  Kirjallisuusselvitys. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  35/1 994.  

TIEL  4000079.  

Lumipolanteen kiillottuminen  (Matti  Anila,  Kari  Aippivuori) Tielaitoksen  sisäisiä jul-
kaisuja  39/1 994.  TIEL  4000082  

Talvihoidon poikkileikkausseuranta; Suolauksen  rajoitukset  1993-94 (Heikki  Lappa-
lainen).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  40/1994.  TIEL  4000083  

Tieliikenteen  kunnossapidon  ja  nastojen  vaikutus  pölyyn  ilmassa.  Tielaitoksen  sisäisiä 
julkaisuja  60/1 994.  TIEL  4000093  

Kitka-  ja  nastarenkaiden  pito-ominaisuudet eri  keleillä. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 
 68/1 994.  TIEL  4000098  

Tielaitoksen  selvityksiä  

OMA:n ympäristövaikutuksia  ja  käyttökokemuksia, kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen 
 selvityksiä  38/1 992.  hEL  3200092  

Nastojen, hiekoituksen  ja  suolauksen  aiheuttama pöly  ja sen  leviäminen ympäristöön, 
 kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen  selvityksiä  79/1992.  TIEL  3200120  

Asfalttipäällysteiden suunn itteluperusteiden  vertailu  nastallisen  ja  nastattoman  liiken-
teen välillä,  kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen  selvityksiä  17/1993.  hEL  3200144  

Nastallisen  ja  nastattoman  liikenteen  päällysteet,  yhteenveto.  Tielaitoksen  selvityksiä 
 28/1 993.  TIEL  3200154  

Tiesuolan  pohjavesivaikutusten mallintaminen Joutsenonkankaalla  (Amelia de  Conter, 
 Kirsti  Granlund,  Jouko  Soveri). Tielaitoksen  selvityksiä  33/1993.  Keskushallinnon  eril-

lisprojekti. TIEL  32001 58  

Talvikunnossapidon  laadun  logistiset  vaikutukset  (Hanna  Kalenoja,  Jorma  Mäntynen) 
Tielaitoksen  selvityksiä  37/1 993.  TIEL  3200162  

JATKUU  TAKAKANNESSA 
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(jatkoa takakannen sisäpuolelta)  

Talvirengastutkimus; Talvirenkaiden  käyttö  ja  kunto sekä kuljettajien arviot  talviren-
kaistaan  talvikaudella  1992-1993  (Kimmo Saastamoinen,  Heikki  Heinijoki). Tielaitok

-sen  selvityksiä  45/1993.  TIEL  32001 70  

Tiesuolaus  ja  pohjavedet; Nykytilan  selvitys  (Jukka  Yli -Kuivila,  Anna-Liisa Kivimäki, 
Timo Kinnunen).  Tielaitoksen  selvityksiä  49/1 993.  TIEL  3200174  

Tiesuolan  pohjavesivaikutukset - Kulkeutumismekanismien  moni-ilmiömallinnus 
 (Terhi  Kling,  Veijo Pirhonen).  Tielaitoksen  selvityksiä  65/1 993.  Keskushaltinnon eritlis

-projekti.  TIEL  32001 90  

Kokemuksia  Japanin  nastattomasta talvilliikenteestä. Tielaitoksen  selvityksiä  66/1 993.  
TIEL  3200191  

Suolan käytön vähentäminen, väliraportti väestön asenteista Kuopion läänin  kokei-
Iuun  talvikaudella  1992-1 993 (Pauli  Niemelä, Juhani  Laurinkari,  Sakari Kainulainen, 

 RistoTuunanen). Tielaitoksen  selvityksiä  67/1 993.  TIEL  3200192  

Kelin  vaikutus  ajokäyttäytymiseen  ja  liikennevirran  ominaisuuksiin (Kimmo Saastamoi-
nen).  Tielaitoksen  selvityksiä  80/1 993.  hEL  3200204  

Teiden  suolauksen  vähentäminen Kuopion  tiepiirissä;  Vaikutukset talvella  1992-1993 
 (Veli-Pekka  Kallberg).  Tielaitoksen  selvityksiä  86/1 993.  hEL  3200210  

Kuljettajakäyttäylyminen  kaarre-  ja  jonoajossa  (M.  Roine).  Tielaitoksen  selvityksiä 
 87/1 993.  TIEL  3200212  

Kelin  kokemisen,  rengaskun  non  ja  rengastyypin  vaikutus  nopeuskäyttäytymiseen 
 (Heikki  Heinijoki). Tielaitoksen  selvityksiä  19/1 994.  TIEL  3200229  

Talvirangastutkimus; Talvikauden kulumis-  ja  kitkaominaisuuksien  vertailu sekä käyttö 
 ja  kunto talvikaudella  1993-1 994  (Jukka  Antila,  Timo  Mäkelä,  Heikki  Heinijoki,  Kimmo 

Saastamoinen).  Tielaitoksen  selvityksiä  34/1994.  TIEL  3200243  

Tiestön kunnossapito vähemmällä  suolauksella.  Loppuraportti väestön asenteista 
Kuopion läänin kokeiluun  talvikausina  1992-1994 (Pauli  Niemelä, Sakari Kainulainen). 

 Tielaitoksen  selvityksiä  38/1 994.  TIEL  3200247  

Rajoitetun suolan käytön vaikutus  asfaittibetonin  kulumiseen (Timo Kurki).  Tielaitok
-sen  selvityksiä  46/1 994.  TIEL  3200255  

Tiesuolan käytön vähentämisen vaikutukset tienvarren  mäntyyn (Pinus sylvestris): 
 Neulasten  suolapitoisuudet  ja  ulkoiset  vau  riot  vuosina  1992-94  (Eeva-Liisa Hautala, 

 Lauri  Kärenlampi). Tielaitoksen  selvityksiä  49/1 994.  TIEL  3200258  

Teiden  talvituolauksen  vaikutus  korroosiokustannuksiin  (Markku Rönnholm, Jorma 
 Huura,  Eva  Häkkä -Rönnholm).  Tielaitoksen  selvityksiä  51/1 994.  TIEL  3200260  

Nastojen  vähentämisen vaikutus  kunnossapitokustannuksiin  (Pertti  Virtala). Tielaitok
-sen  selvityksiä  58/1 994.  TIEL  3200267  

Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuijettajien riskinottoon  (Tapani Mäkinen,  Leif  
Beilinson,  Rita  Rathmayer,  Arja  Wuolijoki). Tielaitoksen  selvityksiä  64/1994.  
TIEL  3200273  

Teiden  suolauksen pohjavesivaikutusten simu lointi tyyppimuodostumissa  (Niemi, 
 Kling,  Vahanne, Vaittinen, Hatva,  Kivimäki).  Tielaitoksen  selvityksiä  66/1 994.  

TIEL  3200275  

Nastattomia talvirenkaita käyttäneiden kujettajien onnettomu usriskit  (Matti  Roine). 
 Tielaitoksen  selvityksiä  69/1 994.  TIEL  3200278  

Talviliikenteen  järjestelyjen  painopisteet  (Anne  Leppänen, Timo  Byckling). Tielaitok
-sen  selvityksiä  70/1 994.  TIEL  3200279 
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