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ABSTRACT 

The object of the study was to investigate how drivers' behaviour is changed 
when they start to use studless winter tyres instead of studded tyres. The study 
took two winters from 1992 until 1994. 

There were randomly selected 120 drivers from the register of vehicles. Of the 
two matched groups the other one was given studded tyres for their own cars 
and the other group received studless winter tyres. The dependent variables 
were effects on exposure such as number, length, timing of trips in urban and 
outside urban areas. Also driving speeds, use of brakes and keeping headways 
were monitored. 

Exposure related variables were studied by using driving logs which were kept 
during eight specified weeks in the course of the two test winters. Driving logs 
covered the exposure of more than 360 000 kilometres altogether. 

Driving behaviour was monitored through two identical instrumented cars. 68 
drivers participated in this part of the study. Those using studded tyres on their 
on cars were driving the instrumented car equipped with the studded tyres and 
those having studless winter tyres were driving the instrumented car with stud- 
less tyres respectively. The subjects drove the route of about 80 kilometres 
consisting of various road types three times, twice in the first winter and once in 
the second winter, ln addition to speeds, the computers in the cars registered 
the use of brakes and headways. The instruments were hidden in the cars and 
the purpose of the study was not revealed to the drivers until after the last driv-
ing task. 

Analysis of the driving logs show that changing to studless winter tyres didn't 
affect exposure such as number of trips at all nor the use of other transportation 
modes. 

During the first winter driving speeds of studless drivers increased especially in 
good driving conditions on motorways. However, on sharp curves drivers with 
studless tyres slowed down more than those using studded tyres. Moreover, on 
slippery secondary roads studless drivers were using brakes more softly than 
control drivers with studded tyres. 

During the second winter the speeds of studless drivers returned mainly to the 
before-level when both the groups were using studded winter tyres. Studless 
drivers were, however, still negotiating steep curves more carefully than control 
drivers. Moreover, the speed level of studless drivers were lower in urban areas 
than that of studded drivers. Also headways of both the groups were monitored 
in the second winter. It turned out the studless drivers were keeping 11 meters 
longer headways on an average than control drivers. 

The results of the study suggest that turning to studless winter tyres doesn't 
change driving speeds markedly in the long run. On the other hand, drivers us- 
ing studless tyres drive somewhat more carefully in conditions which they ex- 



perience  difficult or demanding more attention than driving on the main road 
network or in urban areas. 

Drivers using  studless  tyres were very pleased with the change. None of them 
wanted anymore to change back to studded tyres. Every fourth driver using 
studded tyres reported to consider to start using  studless  winter tyres. This all 
suggests that the share of  studless  winter tyres will increase in winter traffic 
when drivers gain more experience of them.  
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1  JOHDANTO  

1.1  Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena  on  selvittää, miten  henkilöautonkuljettajien ajokäyt-
täytyminen  muuttuu heidän siirtyessään käyttämään  nastoitettujen talviren-
kaiden  sijasta  nastattomia talvirenkaita.  Tutkimus toteutetaan kahtena talvena 
vuosien  1992-1994  aikana. 

Pyritään vastaamaan itse asiassa kahteen eri kysymykseen:  

1) Millaisia ovat  nastattomiin renkaisiin  vaihtamisen vaikutukset käyttäytymi-
seen  siirtymävaiheessa  ensimmäisenä talvena sekä  

2) millaiseksi muodostuu  nk.  vakiintunut käyttäytyminen  ajettaessa kitkaren-
kalua.  Halutaan siis selvittää, miten  nastattomilla talvirenkailla  ajetaan, kun 
niihin  on  totuttu. Sitä mitataan toisena  koetalvena.  Tässä vaiheessa myös 

 koeautojen  renkaat ovat kuluneet, jolloin  koetilanne  edustaa tältäkin osin pa-
remmin  ns. normaaliajamista.  

1.2  Tutkimuksen rakenne 

Tutkimus koostuu  menetelmällisesti  hyvin erilaisista osista. Karkeasti voidaan 
erottaa neljä erilaista lohkoa, joista ensimmäinen käsittää koehenkilöiden han-
kinnan  ja  kolme muuta liittyvät mittaamiseen  (kuva  1).  

KULJETTAJAPARI - 
TUTKIMUKSEN  OSAT  

KOEKULJETTAJIEN 	I  MITTAAMINEN HANKINTA 	 _____________  
Mielipiteet  talvirenkaista 

AJOPAIVAKIRJAT 	AJOKOKEET 
Matkamäãrät,  ongelmat 	Ajokäyttãytymi nen  

HAASTATTELU 
Kokemukset  

Kuva  1.  Kuljettajaparitutkimuksen  rakenne. 
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2  TUTKIMUSMENETELMÄT 

 2.1  Menetelmien kehittäminen 

Tutkimus toteutettiin menetelmällisesti osin aivan uudella tavalla. Kysymyksen-
asettelu loi vaatimuksia, joita ei perinteisin menetelmin kyetty ratkaisemaan. 
Tähän vaikuttivat lähinnä  se,  että Suomessa talviliikenteessä ns. kitkarenkain 
liikkuvien määrä  on  vähäinen vaihdellen alueittain  1 —3 %.  Tämä teki ulkopuolel-
ta tapahtuvan ajokäyttäytymisen mittaamisen tutkalla  tai silmukoin  käytännössä 
mandottomaksi. Lisäksi nopeus  on vain  yksi kuljettajakäyttäytymistä kuvaava 
muuttuja. Tärkeää  on  selvittää myös, miten kuljettajat käyttävät hallintalaitteita, 
esimerkiksi jarruja, ajaessaan uudentyyppisil  lä talvirenkailla.  Edelleen mittaami-
nen haluttiin toteuttaa luonnollisissa olosuhteissa liikenteessä eikä esimerkiksi 
koeradalla. Tulosten yleistettävyyden kannalta tämä oli välttämätöntä. 

Uusi lähestymistapa  koko  mittaamiselle oli rakentaa sellaisia mittalaittein varus-
tettuja autoja, joissa laitteisto asetettiin pois kuijettajien näkyviltä. Menettelytapa 
liittyy periaatteeseen, jossa mittaaminen toteutetaan puuttumatta mitenkään 
mittaamistilanteeseen  (unobtrusive measuring).  Tämä  on  periaatteena mitatta-
essa ajoradan poikkileikkauksissa nopeuksia. Silloin mittalaitteet  on piilotettu, 

 jotta voitaisiin poistaa niiden vaikutus liikennevirtaan. 

Kun ajokäyttäytymistä aiemmin  on  tutkittu mittalaittein varustetuilla ns. instru-
mentoiduilla autoilla, näin ei ole menetelty. Tätä voidaan pitää vakavana  mene-
telmällisenä  haittana, joka vaikeuttaa tulosten yleistettävyyttä. 011essaan mit-
tausten kohteena  tai  tutkijoiden läsnäollessa koehenkilöt pyrkivät muuttamaan 
käyttäytymistään niin, että  se  ei enää ole samanlaista kuin tutkimustilanteen ul-
kopuolella. Mittaamisen ns. normaalia käyttäytymistä vääristävistä vaikutuksista 
psykologinen  ja sosiaalipsykologinen  kirjallisuus tarjoaa paljon esimerkkejä. 

Tutkimuksessa ajokokeet toteutettiin niin, että pyrittiin pääsemään mah-
dollisimman lähelle  nk.  normaalia  koko  perusjoukon ajokäyttäytymistä (tässä 
tapauksessa Uudenmaan  ja  Kuopion läänien alueella).  Se  edellytti  mm.  seu-
raavien periaatteiden noudattamista: 

•  Kuljettajat edustavat  koko  ajavaa perusjoukkoa, jolloin heidät valittiin satun-
naisesti ajoneuvorekisteristä tehdyn postikyselyn avulla  ja 

• Ajokokeissa  kuljettajat ajoivat koeautoja, joissa mittalaitteet olivat poissa 
näkyviltä, eivätkä ajokokeisiin osallistujat olleet niistä tietoisia. Lisäksi kuljet-
tajat ajoivat koereitin ilman kokeenjohtajaa. 

•  Kuljettajat eivät olleet tietoisia kokeen tarkoituksesta ennenkuin kaikki ajo- 
tehtävät oli saatettu loppuun. Kuljettajille annettiin  nk. peitetehtävä,  jolla hei-
dät valmistettiin  ja motivoitiin  ajamiseen. 

Perinteisempää mittaamistapaa  edusti ajopäiväkirjojen käyttö matkatottumusten 
 ja matkamäärien  muutosten mittaamisessa. Haluttiin selvittää, mikä vaikutus 

nastattomiin talvirenkaisiin siirtymisellä  on suoritteen  määrään, kun taas ajoko-
kein tutkittiin laadullisia vaikutuksia. 
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Menetelmällisesti  tutkimus voidaan jakaa eri tasoihin, jotka vaihtuvat  sen  mu-
kaan, mitä hierarkista vaihetta ajamisesta tarkastellaan  (kuva  2). 

MITTAUSTASO  I  
STRATEGINEN: 
matkapäätökset 

 matkojen  määrä 

TAKTINEN:  
matkojen alkamisaika 

 reitit (taajama - ei) 

MENETELMÄ  I  
päikirj 

Ajopãivãkirja 	I  
OPERAATIOT: 	 Ajokoe 	Kuva  2.  Tutkimuk- 

ajokäyttäytyminen 	 Haastattelut 	sen  eri mitta  us- 

22  Koekuijettajien  hankinta 

Tutkimukseen osallistuvat kuijettajat poimittiin ajoneuvorekisteristä tasavälisellä 
otannalla Uudenmaan läänin rannikkokunnista  ja  Kuopion läänistä. Ajokokeisiin 
haluttiin saada mukaan sekä rannikkoalueiden vaihtelevissa oloissa että sisä-
maan alueilla ajavia kuljettajia. Näin menetellen pyrittiin hankkimaan monipuoli-
sempi  kuva  Suomen talvililkenteen ongelmista  ja rengastyypin  vaihtamisen yh-
teydestä niihin. 

Yhteys kuljettajiin saatiin postikyselyn avulla. Kyselylomake lähetettiin vajaalle 
 3500  kuljettajalle niin, että määrä jakautui jokseenkin tasan Uudenmaan  ja  Kuo-

pion läänien kesken. 

Tutkimuksen kohderyhmältä kartoitettiin mielipiteet eri talvirengastyypeistä sekä 
halukkuus ottaa osaa kokeiluun. Mielipidetietoja käytettiin hyväksi koeryhmien 
muodostamisessa. Lisäksi mielipiteillä talvirenkaista lienee yleisempääkin mie-
lenkiintoa. 

Kyselyyn sisäliytettiin yksi ns. punaisen langan kysymys, joka toistettiin saman-
muotoisena Talvi  ja tieliikenne -projektin  muissa kyselyjä  tai  haastatteluja sisäl-
tävissä osatutkimuksissa. Kysymys kuului,  "Jos  saatte mandollisuuden hankkia 
nastattomat kitkarenkaat  50 %  halvemmalla kuin nastoitetut renkaat, valitsisitte

-ko  1  ehdottomasti nastarenkaat,  2  melko varmasti nastarenkaat,  3  harkitsen 
asiaa huolellisesti  (en  oikein osaa sanoa),  4  melko varmasti nastattomat kitka- 
renkaat,  5  ehdottomasti nastattomat kitkarenkaat?". Vertailemalla tämän kysy-
myksen vastauksia eri osatutkimusten välillä, haluttiin saada kattavampi  kuva 
ajokäyttäytymisestä talviliikenteessä.  Ennen kaikkea haluttiin päästä selville, 



14 	 Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuijettajien riskinottoon 
TUTKIMUSMEN ETELMÄT  

miten ajokokeissa mukana olevat edustavat  koko  maan ajavaa perusjoukkoa 
muiden tutkimusten osoittamien käyttäytymispiirteiden suhteen. 

Tutkimukseen valittiin seuraavat ehdot täyttäviä kuljettajia:  

1) On  henkilöauton omistaja/haltija,  
2) ajaa jollakin yleisellä automerkillä,  
3) asuu jossakin Uudenmaan läänin rannikkokunnassa (ei  Helsinki) -  asuu 

sisämaassa (= Kuopion lääni). 

Yksityiskohtaisempi poimintaohje  esitetään kuvassa  3. 

Ajoneuvorekisteri 
 autot  n  =  2216957  

• 	Paketti-  ja  henkilö - 
Muutautot 	autotn=2135112  

Henkilöautot  
Pakettlautot 	1 923 772 

211340 	 1 

PVuossmalli 
Vuosimalli  1985  -  1990 

1984 tai> 1980  

• 	 Kuutiotilavuus 
KuutotiIavuus 	1300  - oo cm3 

 muu 

fl  =  5 000 
Loput 

I  Postitus  3 420 I 
Varalle  

• 	 Palautus 
Ei palautusta 	2 020 

1 400  

Kuva  3. Koehenkilöjoukon  valintakriteerit  

Otoksen suuruus oli  5 000  osoitetta. Näistä  3 420:lle  lähetettiin kyselylomake, 
jossa tiedusteltiin  mm.  halukkuutta osallistua tutkimukseen  (lute 1).  Kyselyn 
vastausasteeksi vastaamatta jättäneille uusintakyselyä tekemättä saatiin  59 %. 

 Tutkimukseen halukkaita oli yli  90 %  vastanneista  (kuva  4).  

Tutkimukseen halukkaiksi  il moittautuneista kuijettajista  mukaan valittiin  120. 
 Kuljettajat jaettiin nasta-  ja kitkarenkailla ajaviln vertailupareihin.  Valinta tapahtui 

 nk. matsausperlaatteella.  Siinä kuijettajat muodostavat verrokkipareja siten, että 
pankit ovat mandollisimman samanlaisia tutkimuksen kannalta tärkeinä pidet-
tävien muuttujien suhteen. 
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Verrokkiparit  tehtiin seuraavien muuttujien avulla:  

1) Ikä,  
2) sukupuoli,  
3) autotyyppi  ja  
4) vuosittainen ajomäärä 

OTOS  
5 500  

Varalle 	Postitettiin  

	

1480 	3420  

Ei 	 Vastasi 
vastannut 	2020  

	

Uusimaa 	Kuopion  

	

1 004 	lääni  1 016 

I 	Halusi tutkimukseen 	I  
Kuva  4.  Tutkimus-aineisto.  

Kyllä 	Ei 	Kyllä  
198 	906 	76 	938  

Täysin samanlaisiksi ei ryhmiä luonnollisestikaan voinut saada. Sukupuoli  ja 
 vuosittainen ajomäärä olivat muuttujia, joiden suhteen ei matsauksessa »jous-

tettu». Iän suhteen joustoa sailittiin niin, että ikäjakauman vanhemmassa pääs-
sä (yli  50  vuotta) ero pankkien iässä saattoi olla suurimmillaan kandeksan 
vuotta, mutta ikäjakauman alapäässä  vain 2-3  vuotta. Autojen suhteen  mene-
teltiin  niin, että pankkien tuli molempien olla joko etu-  tai  takavetoisia.  Moottorin 
koossa jousto oli  0,2-0,3  litraa. Edelleen  nk. urheilullisille  autoille haettiin aina 
vastaava pankki. 

Ryhmien  jako kitkarenkailla ja nastarenkailla ajaviin  tapahtui lisäksi  sen  mu-
kaan, miten eri rengastyyppeihin suhtauduttiin. Tutkimuksen kantavana ajatuk-
sena oli selvittää, miten tällä hetkellä nastarenkailla ajavien käyttäytyminen 
muuttuisi,  jos  siirryttäisiin nastattomien talvirenkaiden käyttöön. Tämän vuoksi 
koehenkilöjoukon piti alunperin olla nastarenkaiden käyttäjiä.  Sen  jälkeen tärke-
ää oli tietää, miten nastarenkaiden käyttäjät suhtautuvat kitkarenkaiden tarpeel-
lisuuteenja käyttöön. Sitä selvitettiin lomakkeen kysymyksillä  5, 6,  8ja  9 (lute 1). 

 Koekuljettajien valintaperusteena  käytettiin kysymyksien  5, 8  ja  9  vastauksia. 
Kuvassa  5 on  esitetty matsauksen kohderyhmän valinta. 
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Kysymys  5.  
Onko  käyttämässänne  autossa  talviaikana  
1 Nastarenkaat 
2 Nastattomat talvirenkaat 
3  Muut renkaat 

Vastasi  
2,3 1  
Ei valittu Valittiin 

Kysymys  8. 
Jos  saatte mandollisuuden hankkia  nastattomat kitkarenkaat  50 
%  halvemmalla kuin  nastoitetut  renkaat,  valitsetteko  
1  Ehdottomasti  nastarenkaat  
2  melko varmasti  nastarenkaat  
3  harkitsen asiaa huolellisesti  (eos)  
4  melko varmasti  nastattomat kitkarenkaat  
5  ehdottomasti  nastattomat kitkarenkaat  

Vastasi  
3 1,2,4,5  
Ei valittu Valittiin 

Kysymys  9 
Koekuljettajille  annetaan kandeksi talveksi käyttöön uudet talvi- 
renkaat.  Koekuijettaja  maksaa ainoastaan renkaiden  asennus - 
kustannukset. Oletteko valmis osallistumaan tutkimukseen koe - 
kuijettajana  siinä tapauksessa, että saatte  käyttöönne 

kyllâ 	en 
1 nastattomat talvirenkaat 	 FJ  
2 nastalliset talvirenkaat 	 Li 
3  kummat renkaat tahansa 	Li 	U  

Vastasi 
Ei  Kyllä  
Ei valittu Valittiin  

Kuva  5. Verrokkiparien  valinta. 

Kysymyksen  8  ja  9  vastaukset  erottelevat  kuljettajat  sen  mukaan, miten  he  suh-
tautuvat  kitkarenkaiden  hankkimiseen yleensä  ja  kitkarenkaiden  käyttöön tutki-
muksessa. Vastausten perusteella kuljettajat voitiin jakaa kolmeen ryhmään:  

1) Haluaa käyttää  vain kitkarenkaita, 
2) haluaa käyttää  vain nastarenkaita tai 
3) voi käyttää  kumpia  tahansa renkaita. 

Tätä  jakoperustetta  käytettiin kuljettajien  matsaamisessa.  

Ryhmistä  1  ja  2  valittiin niin monta  vastinparia,  kuin oli mandollista muodostaa. 
Näistä sitten valittiin tutkimuksessa tarvittava määrä satunnaisesti. Niistä kuljet- 
tajista, joille sopi kumpi tahansa  rengastyyppi  (ryhmä  3),  muodostettiin niinikään  
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maksimimäärä vastinpareja  ja  tutkimuksessa tarvittava määrä valittiin satunnai-
sesti. Tämän jälkeen matsattu ryhmä jaettiin vastinpareittain kahtia  ja renga-
styyppi  arvottiin. 

Koekuljettajien kokonaismääräksi  tuli  120  (=  60  kuljettajaparia).  Nämä kaikki 
pitivät ajopäiväkirjaa tarkemmin sovittuina aikoina, yhteensä  8  viikon ajan. Li-
säksi ajokokeeseen osallistui  68  kuljettajaa (=  34  kuljettajaparia).  Koehenkilöi-
den melko vähäisen määrän vuoksi ryhmistä tehtiin yhtä suuria.  

2.2.1  Otoksen kuvaus 

Seuraavassa kuvataan otoksen (= kyselyyn vastanneet) aineisto  ja  verrataan 
sitä kokeiluun valittuihin  120  kuljettajaan (taulukot  1  ja  2).  

Taulukko  1.  Otoksen  ja  tutkimukseen osallistuneiden kuijettajien sukupuolja 
kaumat  (%)ja  lukumäärät. 

Sukupuoli 	 Kuopio 	 Uusimaa 

	

Tutkimus 	Otos 	Tutkimus 	Otos 
Nainen 	 7 	16 	 7 	 22 
Mies 	 93 	84 	 93 	78  
Yhteensä 	 100 	100 	 100 	100 
N= 	 60 	1004 	 60 	990  

Taulukko  2.  Otoksen  ja  tutkimukseen osallistuneiden kuijettajien ikä jaka  umat 
(%)  ja  lukumäärät. 

Ikä Kuopio 
Tutkimus Otos 

Uusimaa 
Tutkimus Otos  

<30 21 22 15 19 
30-44 45 41 47 42 
45-59 31 26 35 30 
60— 2 11 3 10  
Yhteensä  99 100 100 99 
N= 60 1004 60 990  

Kuijettajien  jakauma (%) kitkarenkaiden käyttöön suhtautumisen  ja  asuinpaikan 
mukaan  on  esitetty taulukossa  3.  

Tutkimukseen halukkuutensa ilmaisi runsaat  90  %  vastanneista. Kuopion lää-
nissä valinta painottui nastarenkaisiin useammin kuin Uudellamaalla. 

Tarkasteltaessa tutkimukseen osallistumishalukkaiden ikäjakaumaa havaitaan, 
että kieltäytyneissä oli  60  vuotta täyttäneiden osuus  2,5-6  kertaa suurempi kuin 
muissa ikäryhmissä (taulukko  4).  Toisaalta taas kokeiluun halukkaissa  60  vuotta 
täyttäneissä oli suhteellisesti selvästi enemmän kitkarenkaiden kannalla olevia 
kuin nuorempien keskuudessa. Nastarenkaiden kannatus  sen  sijaan oli tasai-
sesti jakaantunut kaikissa ikäryhmissä. 
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Taulukko  3.  Vastausten jakauma kysyttäessä: "Koekuljettajille annetaan kandek-
si talveksi käyttöön uudet talvirenkaat. Koekuljettaja maksaa ainoastaan renkai-
den asennuskustannukset. Oletteko valmis osallistumaan tutkimukseen siinä 
tapauksessa, että saatte käyttöönne  1 nastattomat talvirenkaat (ns.  kitka ren-
kaat)  2 nastalilset  talvirenkaat  3  kummat renkaat tahansa?" 

Halukkuus  osallistumiseen Kuopio Uusimaa Yhteensä 
Ei halukkuutta  8 10 9  
Haluaa kitkarenkaat  13 13 13  
Haluaa nastarenkaat  27 20 24  
Kummat tahansa  53 57 55  
Yhteensä  101 100 101 
N= 1016 1004 2020  

Taulukko  4.  Tutkimukseen osaiistumishalukkuus iän mukaan. 

Halukkuus  Ikä 
osallistumiseen  <30 30-44 45-59 60-  Yhteensä 

Eihalukkuutta  4 6 10 26 9  
Haluaa kitkarenkaat  6 11 17 20 13  
Haluaa nastarenkaat  25 24 23 24 24  
Kummat tahansa  65 59 51 31 55  

Yhteensä  100 100 101 101 101 
N= 407 838 560 215 2020  

Edelleen kieltäytyneiden osuus oli pienimmillään paljon ajaneiden keskuudessa, 
kuten odottaa sopikin. Halukkuus käyttää nastattomia talvirenkaita ei kuitenkaan 
ollut sidoksissa vuosittaiseen ajomäärään. Naiset olivat miehiä hieman use-
ammin haluttomia kokeiluun. Lisäksi naiset tahtoivat nastarenkaat miehiä use-
ammin käyttöönsä  (31  %  vs. 23  %). 

Nastattomien  ja  nastallisten talvirenkaiden  käyttö 

Suurin  osa  suomalaisista kuljettajista  on  valinnut talviajoon nastoitetut talviren-
kaat. Nastattomia talvirenkaita käyttää  vain  vajaat  2  %  tämän otoksen autoili-
joista (taulukko  5).  

Taulukko  5.  Vastausten jakauma (%) kysyttäessä: "Onko käyttämässänne au-
tossa talviaikana  1 nastarenkaat, 2 nastattomat talvirenkaat (ns. kitkarenkaat), 
3  muut renkaat?" 

Rengastus  Kuopio Uusimaa Yhteensä 
Nastarenkaat  98,8 98,2 98,5  
Kitkarenkaat  1,1 1,6 1,3  
Muut renkaat  0,1  - 	0,2 0,2  
Yhteensä 	 100 	 100 	 100 

N= 	 1007 	 994 	 2001  
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2.3  Ajokokeet 

Nastallisten  ja nastattomien (kitkarenkaat) talvirenkaiden  vaikutusta ajokäyttäy-
tymiseen todellisessa liikenteessä selvitettlin ajokokeilla. Niiden avulla tutkittiin 
ajonopeuksia, jarrunkäyttöä  ja  ajoneuvojen välisiä etäisyyksiä. Tutkimusmene-
telmä oli ei-invasible (mittalaitteet eivät ole näkyvissä). Kuljettajan käyttäytymis-
tä tutkittiin hänen tietämättään  ja ajotapahtuma  suunniteltiin mandollisimman 
vähän koeluonteiseksi. 

Tutkimuksen  120 koekuljettajan  joukosta muodostettiin pääkaupunkiseudulle  ja 
 Kuopion lääniin  17 kuljettajaparin koeryhmät -  yhteensä  68  kuljettajaa. Kussa-

kin parissa toinen edusti nastarenkaallisten  ja  toinen kitkarenkaallisten joukkoa. 
Ajokoetta varten suunniteltiin kummallekin paikkakunnalle monenlaista tietyyp-
piä sisältävä ajoreitti  (lute 3). Ajokokeessa  käytettiin kahta samanlaista henkilö-
autoa  (Volkswagen Golf 1,6 CL).  Autot instrumentoitiin siten, että jokaisesta 
ajosta tallentui tietokoneelle sekunnin välein nopeus, jarrupaine, kellonaika  ja 
kuijettu  matka sekä etäisyys edellä ajavaan ajoneuvoon  (vain  viimeisessä ajo- 
kokeessa). Tietokoneen lisäksi autoissa oli videolaitteet, joiden avulla selvitettlin 
kuljettajien sijainti reitillä  ja ajettiinko  jonossa vai ns. vapaasti. Ainoat vakiomit-
taristosta poikkeavat näkyvät lisälaitteet autossa olivat autoradio  ja digitaalinen 
trippimittari. Trippimittarin  tarkoitus oli yhdessä mukaan annetun  kartan  kanssa 
helpottaa reitillä pysymistä. 

Jotta kuljettajat ajaisivat ajokokeessa mandollisimman samalla tavalla kuin  he 
 yleensä ajavat vastaavissa olosuhteissa, kuijettajille kerrottiin ajokokeen todelli-

sesta tarkoituksesta  ja  auton instrumentoinnista vasta viimeisen ajokokeen jäl-
keen. Ennen ensimmäistä ajokoetta jokaiselle kuijettajalle kerrottiin ajokokeen 
tarkoituksena olevan kerätä kuljettajien kokemuksia  ko.  kanden talvirengastyy-
pin  soveltuvuudesta erilaisiin  tie-  ja kelioloihin.  

Jokaisen ajokerran jälkeen kuijettajat kuvailivat kokemuksiaan käyttämiensä 
renkaiden ominaisuuksista, koeautosta  ja  vallinneista liikenne-  ja keliolosuhteita 

 täyttämällä kyselylomakkeen  (lute 5). 

2.3.1  Ajokokeiden  toteutus  

Kuijettajat  kutsuttiin ajokokeeseen pareittain, jotta  parin  ajo-olosuhteet (keli, va-
loisuus  ja liikennetilanne)  olisivat mandollisimman samanlaiset. Ennen ensim-
mäistä ajokoetta, jokaiselle kuljettajalle pidettiin  20 min  kestävä instruktio-
tilaisuus, jossa kerrottiin ajotehtävän tarkoitus  ja  käytiin yksityiskohtaisesti läpi 
ajoreitti videoaineiston  ja kartan  avulla  (lute 3).  Ennen ensimmäistä ajoa  kuljet-. 
tajille  myös esiteltiin auton hallintalaitteet. Itse ajotehtävä kesti kuijettajasta  ja 
liikennetilanteesta  riippuen  55-80 min.  Ajon jälkeen kyselylomakkeen täyttöön 
kului noin  15 min.  Yhteensä ajokoe vaati kultakin kuljettajalta aikaa  1,5-2  tuntia. 
Kunkin  parin kuijettajat  lähetettiin reitille noin  10  minuutin välein, jotta  he  eivät 
vaikuttaisi toistensa ajamiseen. 

Kummallakin tutkimuspaikkakunnalla kaikki kuijettajat ajoivat koereitin yhteensä 
 3  kertaa. Ensimmäisellä ajokerralla helmikuun alussa  1993  kaikki ajoivat uusin 
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nastarenkain varustetuilla koeautoilla.  Tämän ajon todellisena tarkoituksena oli 
selvittää kuijettajaparien mandollisia eroja sekä tutustuttaa kuijettajat koeautoon 

 ja -reittiln.  Noin kolme viikkoa myöhemmin helmi-maaliskuussa  1993  ne kuljet-
tajat, joiden omissa autoissa oli nastattomat talvirenkaat ajoivat koeautolla, jo-
hon oli vaihdettu uudet nastattomat talvirenkaat. Omissa autoissaan nastaren-
kaita käyttävät ajoivat toisessakin ajossa nastarenkain varustettua koeautoa.  

Kolmas ajokerta  oli vuotta myöhemmin helmikuussa  1994  ja  se  toteutettiin ai-
van samoin kuin toinenkin ajokoe. Tämän ajokerran tarkoituksena oli kerätä 
tietoa vakiintuneesta ajokäyttäytymisestä. Koeautojen renkailla oli tässä vai-
heessa ajettu  15 000-20 000 km.  Tällä kerralla kuljettajia pyydettiin  mm.  arvi-
oimaan renkaiden kuluneisuuden vaikutusta. 

Pääkaupunkiseudulla ajotehtävät alkoivat  ja  päättyivät Otaniemessä. Ajokoe 
ajettiin kaikilla kolmella kerralla samalla reitillä: Otaniemi—Kehä  1  —Vt  3—Klauk-
kala— Palojoki —Hyrylä—Tuusulantie—Kehä  1  —Otaniemi  (lute 3).  Reitin pituus oli 

 78 km.  

Kuopiossa ajot alkoivat  ja  päättyivät Tielaitoksen Sorsasalon tukikohdassa. 
Kuopion ajoreitti oli: Sorsasalo —vt  5—kt 77—Käärmelahti —vt  5—  Kuopio—Sorsa-
salo  (lute 3).  Reitin pituus oli  83 km.  

Tulosten analysoinnissa ensimmäinen puoli tuntia ajotehtävästä jätettiin pois, 
koska tulosten tuolta osin katsottiin heijastavan osin totuttelua koeautoon. 

Ajokokeiden  aikana havaittiin, että pieniä eksymisiä ei voitu välttää, vaikka reitit 
pyrittiin valitsemaan sellaisiksi, että niillä  on  helppo pysyä. Viimeisellä ajokerral

-la eksymisiä  ei enää havaittu. Reitti oli  tullut  tutuksi kandella ajokerralla  ja  se 
 muistettiin hyvin, vaikka edellisestä ajokerrasta oli kulunut vuosi. 

Pääkaupunkiseudun mittauksissa keli vaihteli huomattavasti. Keväällä  1993 
 talvi oli  varsin  leuto  ja  vähäluminen, mutta vuonna  1994  lunta ja pakkastakin  oli 

huomattavan paljon ajokokeiden aikaan. Kuopion kaikki koeajot ajettiin hyvissä 
lumisissa talviolosuhteissa. 

Mittalaitteiden kätkeminen koeautoihin  onnistui hyvin,  sillä  ainoastaan yksi kul-
jettaja 68:sta oli löytänyt tietokoneen  ja  videonauhurin kurkattuaan auton tava-
ratilaan. Moni kuitenkin epäili, että ajotapahtuma jollain tavoin rekisteröitiin, 
mutta eivät tienneet miten. Ainoa näkyvä "ylimääräinen" mittari (trippi) aiheutti 
epäulyksiä. Menetelmän todettiin antavan hyvinkin "normaalin" ajokäyttäytymi

-sen  lähes kaikille kuljettajille. 

Autot  ja laitteistot  kestivät hyvin yhteensä tuhansien kilometrien mittaisen ajoko-
eohjelman. Ajokokeen aikana kuljettajat eivät joutuneet yhteenkään onnetto-
muuteen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että monista epäilyksistä huolimatta ajokokeen 
menetelmä  ja  itse koe onnistuivat erittäin hyvin  ja  näin pystyttiin keräämään ai-
nutlaatuista tietoa kuijettajien käyttäytymisestä talvikeleillä todellisissa liikenne- 
tilanteissa. 
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2.4  Ajojen jälkeiset haastattelut 

Koeajojen  jälkeen tehtyjen haastattelujen avulla voitiin vertailla samoissa olo-
suhteissa  ja  samoilla autoilla nasta-  ja nastattomilla renkailla ajaneiden  koke-
muksia  mm.  renkaiden ominaisuuksista  ja kelin  kokemista. 

Lomakkeen täytön kerrottiin kuijettajille olevan varsinaisen ajotehtävään liittyvän 
mittauksen. Näinhän ei itse asiassa ollut asian laita, vaan varsinaiset mittaukset 
tapahtuivat koeautoissa piilossa olevien  videokameran ja ajoanalysaattorin 

 avulla. Toisaalta  lomake  suunniteltiin niin, että siitä saatiin todellista tietoa kuljet-
tajien havainnoista  ja  kokemuksista koeajotehtävästä. Lisäksi haastattelun tar-
koituksena oli antaa kuljettajien kuvaus ajoreitin keliolosuhteista.  Se  puolestaan 
antoi mandollisuuden tarkastella riippuvuuksia  kelin  kokemisen  ja  valitun no-
peuden välillä.  

2.5  Ajopäiväkirjat  

Kuljettajat pitivät kukin ajamisestaan ajopäiväkirjaa kumpanakin koetalvena 
 (1.11.1992-31.3.1993  ja  1.11.1993-31.3.1994)  kaksi kanden viikon jaksoa, siis 

yhteensä kandeksan viikon ajan. Ajopäiväkirjoilla toteutettiin  strategisen  tason 
vaikutusten mittaamista, johon kuului  matkojen  määrän, tarkoituksen, alkamis-
ajan  ja  karkeasti reittien selvittämistä. Ajopäiväkirjat käsittivät siten seuraavat 
muuttujat: 

•  matkojen  määrä, 
•  matkan  pituus, 
•  työpäivä! ei työpäivä  (vain  ensimmäisenä talvena), 
•  matkan  tarkoitus, 
•  ajaminen taajamassa - taajaman ulkopuolella, 
•  matkan alkamisaika, 
•  ajo-olosuhteiden kuvaus taajamissa  ja  niiden ulkopuolella, 
• koetut ongelmat  ja  niiden kuvaaminen, 
•  hukkaan  kelin  vuoksi tekemättä jääneet matkat, 
• korvaavien kulkumuotojen käyttö sekä 
•  käytössä olleilla renkailla ajettu kokonaiskilometrimäärä. 

Kokeeseen osallistujia pyydettiin merkitsemään kaikki koeautolla tehdyt matkat 
päiväkirjaan annettujen ohjeiden mukaan. Malli ajopäiväkirjasta  on  liitteessä  5. 



22 	 Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuljettajien riskinottoon 
TULOKSET  

3  TULOKSET  

3.1  Kuljettajien hankintaan liittynyt kysely  

3.1 .1  Mielipiteet  nastarenkaiden  tarpeellisuudesta 

Mielipiteitä talvirenkaiden tarpeellisuudesta selvitettlin seuraavalla kysymyksellä 
(taulukko  6).  

Taulukko  6. Vastaustenjakauma (%)  kysyttäessä: Mitä mieltä olette nastaren-
kaiden tarpeellisuudesta talviliikenteessä  1  ehdottoman taipeellis et, 2  melko tar-
peelliset,  3 en  osaa sanoa/vaikea sanoa,  4  melko tarpeettomat,  5  täysin taipeet

-tomat? 

Nastarenkaiden tarpeellisuus 	Kuopio 	Uusimaa 	Yhteensä 
talviiikenteessä 	 - ________________  
Ehdottoman tarpeelliset  31 20 25  
Melko tarpeelliset  52 51 51  
Enosaasanoa  9 12 11  
Melkotarpeettomat  8 15 11  
Täysin tarpeettomat  1 2 2  
Yhteensä  101 100 100 
N= 1008 998 2006  

Sisämaan kuljettajat pitivät nastarenkaita tarpeellisempina kuin rannikkoseudu  I-
la  liikkuvat. Edelleen keskimääräistä enemmän nastarenkaiden tarpeellisuutta 
korostivat naiset,  60  vuotta täyttäneet  ja  vähän ajavat. 

Nastarenkaiden  käytössä eräs tärkeä tekijä lienee tottumus käyttää kyseisen 
tyyppisiä renkaita.  Osa  kuljettajista puolestaan kokee turvallisuussyistä nasta-
renkaat ainoiksi mandollisiksi. Seuraavan kysymyksen avulla hankittiin lisätietoa 
vaikuttimista käyttää nastarenkaita (taulukko  7).  

Voidaan päätellä, että nastojen kannalla kustannussyistä huolimatta  on  noin jo-
ka neljäs kuljettaja. Vastaava kitkarenkaita kannattavien osuus  on 40  %  (edellyt-
täen, että kitkarenkaat saa puolet halvemmalla). Huomattavan suurella osalla 
kuljettajista ei ollut kantaa asiaan. 
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Taulukko  7.  Vastausten jakauma (%) kysyttäessä:  "Jos  saatte mandollisuuden 
hankkia nastattomat kitkarenkaat  50 %  halvemmalla kuin nastoitetut renkaat, 
valitsisitteko  1  ehdottomasti nastarenkaat,  2  melko varmasti nastarenkaat,  3 

 harkitsen asiaa huolellisesti  (en  oikein osaa sanoa),  4  melko varmasti nastatto
-mat kitkarenkaat, 5  ehdottomasti nastattomat kitkarenkaat?'  

Jos  saatte mandollisuuden... Kuopio Uusimaa Yhteensä 
Ehdottomasti nastarenkaat  10 7 8  
Melko varmasti nastarenkaat  17 14 15 
En  osaa sanoa  38 35 37  
Melko varmasti kitkarenkaat  26 33 29  
Ehdottoman varmasti kitkarenkaat  9 12 11  
Yhteensä  100 101 100 
N= 1001 989 1990 

3.1.2  Tulosten tarkastelu 

Kuljettajia  han kittaessa  selvitettiin muutamilla kysymyksi  Dä  nastarenkaiden  käyt-
töä, käsityksiä nastarenkaiden tarpeellisuudesta  ja  halukkuutta siirtyä nastatto

-mien  talvirenkaiden käyttäjiksi.  

Tällä hetkellä nastattomien talvirenkaiden käyttäjiä ns. tavallisilla henkilöauto- 
malleilla liikkuvissa  on 1,5-2  %.  Näyttäisi siltä, että sisämaassa kitkarenkaiden 
käyttäjiä  on  vielä vähemmän kuin rannikkoseudulla. 

Kävi ilmi, että kolme kuljettajaa neljästä pitää nastarenkaita vähintään "melko 
tarpeellisina". Tämä ei vielä tarkoita sitä, että oltaisiin ehdottomia nastarenkai

-den  käyttäjiä. Suhtautumista nasta-/nastattomiin talvirenkaisiin eri kysymyksillä 
mitattaessa näyttää esiin nousevan noin  25 %:n  suuruinen kuljettajajoukko, jot-
ka eivät ilmeisesti vapaaehtoisesti ole halukkaita siirtymään nastattomien talvi- 
renkaiden käyttäjiksi. Noin kolmannes kuljettajista,  on  sellaisia, joilla ei ole sel-
keästi kiteytynyttä kantaa kitkarenkaiden käyttöön. Voimakkaimmin nastaren-
kaiden puolesta puhuvat vähän ajavat, ikääntyneet  ja  naiset.  

3.2  Ajokokeet  

3.2.1  Nopeudet Uudenmaan läänin  koealueella  

Yleinen nopeustaso 

Tarkastellaan aluksi tuloksia  koko koealueelta  niin, että kaikkien yhdeksän  ana-
lyysikohteen nopeustiedot  esitetään yhdistettyinä  (kuva  6).  Liitetaulukoissa  (lute 
4) on  esitetty kuvia vastaavat tiedot taulukkomuodossa. Ne sisältävät myös  no

-peu ksien keskihajonnat.  Havaitaan, että nopeuserot vertai lutilanteessa (omissa 
autoissaan nastarenkaita  tai  kitkarenkaita  käyttävät ajoivat kaikki nastarenkain 
varustetuilla koeautoilla) olivat vähäiset. Samoin käy ilmi, että koetilanteissa 
(omissa autoissaan nastarenkaita käyttävät ajoivat nastarenkain varustettua 
koeautoa  ja kitkarenkaita  käyttävät ajoivat vastaavasti kitkarenkain varustettua 
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koeautoa)  ensimmäisenä  ja  etenkin toisena talvena nopeuserot säilyivät ryhmi-
en välillä hyvin pieninä. 

Koealueen keskinopeudet (km/t)  Uudellamaalla  
86,0 

84,0 

82,0 

80,0 

78,0 

76,0 

74,0 

72,0 

70,0  

Nasta — 
 Kitka 

Uusimaa 

Vertailu  1 taM 2. taM 
nasta - nasta nasta -  kitka nasta -  kitka  

75,5 78,2 74,8 
74,8 78,4 75,0  

Kuva  6. Koealu-
een keskinopeu

-det  nasta-  ja  kit-
karenkain ajaneil-
la  Uudenmaan 
läänissä. 

Voidaankin päätellä, että kitkarenkaisiin siirtyminen ei muuttanut  ko.  ryhmän 
keskinopeuksia. Lisäksi käytetyt ajonopeudet olivat toisena talvena vertail utilan-
teeseen nähden lähes saman suuruisia. 

Seuraavaksi tarkastellaan nopeuksia erilaisissa kohteissa moottoritiestä pai-
kallistiehen  ja  taajamaan. 

Moottoritieosuudet 

Moottoritieosuuksien keliolosuhteet  luokiteltiin selkeästi paremmiksi kuin alem-
man tieluokan teillä (ks. kappale  3.3.1).  Nopeusrajoitus tarkasteltavilla osuuksil

-la  oli  100 km/t.  

Ensimmäisenä koetalvena kitkarenkaisiln siirtyminen nosti ajonopeuksia selväs-
ti, noin  4 km/t (p < 0,05).  Toisena koetalvena tilanne kuitenkin muuttui. Kitkaren-
kaita käyttäneiden nopeudet laskivat  ja nastarenkaallisten  vauhti lisääntyi. Ver-
tailutilanteeseen nähden nopeuserot nasta-  ja nastattomia  renkaita käyttävillä 
olivat jokseenkin saman suuruiset  (kuva  7). 

Moottoriteiden  osalta voidaan siten todeta, että kitkarenkaisiin siirtyminen ei vai-
kuttanut käytettyihin nopeuksiin. Toisena talvena sekä kitka- että nastarengas-
kuljettajat ajoivat noin  2  km/t  kovempaa kuin vertailutilanteessa. Ensimmäisen 

 talven kitkarengaskuljettajien nopeuksien  nousu yli  4 krnit saatta  johtua leudosta 
säästä, jolloin moottoriteillä oli lähes "kesäkeli". 



Uusimaa  

---- 

\ce  

Vertailu  1.  taM  2.  talvi  
nasta-nasta nasta -kitka  nasta-kitica  

77,2 77,1 74,9 
74,4 70,9 72,5  

80,0 

78,0 

76,0 

74,0 

72,0 

70,0 

68,0 

66,0 

64,0  

Nasta 

 Kitka  

Kuva  8.  Kesk/no-
peudet  moottori-
tien jyrkästi kaar-
tuvalla rampi/la. 
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106,0 

104,0 

102,0 

100,0 

98,0 

96,0 

94,0 

92,0 

90,0  

Nasta — 

Ktka 

Vertailu 
 nasta - nasta 

 97,7 
95,7 

m  oouontieiia  

1.  talvi 
 nasta -  kitka 

 97,4 
99,9 

2.  talvi 
 nasta -  kitka 

 100,4 
98,0  

Kuva  7.  Keskino-
peudetnasta -ja 

 kitkarenkain  aja-
neil/a moottoritie-
osuuksilla. 

Uusimaa  

Moottoriteicien  osalta voidaan siten todeta, että kitkarenkaisiin siirtyminen ei 
muuttanut käytettyä keskinopeutta. 

Moottoritien  ramppi  ja sen  jyrkkä kaarre  

Koeajoreitillä  poistuminen moottoritieltä tapahtui Klaukkalan  rampin  kautta. 
Saapuminen rampitle  ja  kääntyminen jyrkästi vasemmalle (noin  90  astetta) oli 
yksi analyysijaksoista. Ensimmäisenä talvena kitkarenkal  ha  ajavat hidastivat 
rampille tullessaan selvästi enemmän nopeuttaan kuin nastoin ajaneet. Toisena 
talvena tilanne oli tälläkin analyysijaksolla muuttunut. Vertailutilanteeseen näh-
den erot keskinopeuksissa ryhmien välillä olivat lähes yhtä suuret  (kuva  8). 

Keskinopeudet (km/t)  moottoritien  rampissa  

Tässäkin kohdin voidaan todeta, että nastattomiin renkaisiin siirtyminen ei näytä 
vaikuttaneen käytettyihin ajonopeuksiin, kun vertaillaan kontrolhitilanteen  ja  va-
kiintunutta käyttäytymistä edustavan toisen  talven  mittaustuloksia  keskenään.  
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100 

90 

80 

70 

60 

50 

40  

det  (KIt) moottorutien  rampin  lapi ajettaessa 

Nasta  vertailu  
---°Kitkavei1ailu 

Nasta 2.talvi 
°  Kitka  2.talvi 

- 	 Uusimaa  

Rampille 	 Ajo  
tulo 	 kaarteessa  

Kuva  9.  Ajonopeudet kontrollitilanteessa  ja  toisena koetalvena moottoritien 
 rampin  24:ssä  eri havaintopisteessä. Vaaka-akselilla vasemmalta lukien rampille  

tulo,  ajo läpi kaarteen  ja  rampilta  poistuminen.  

Rampin läpiajoa  kuvaavien  käyrien  vertailu osoittaa, että lähestyttäessä  rampin 
 kaarteen  jyrkintä  kohtaa, alenee  nastattomilla renkailla  ajavien nopeus selvästi 

 nastoin  liikkuvia enemmän. Ensimmäisenä talvena eroa ei tällä kohdin havaittu, 
koska kaarre oli  sula.  Mutta ero oli havaittavissa  koko rampin läpiajon keskino-
peuksissa. 

Paikallisteiden  suorat  ja  kaarteiset  osuudet 

Paikallisteillä  60  km/t rajoitetuilla  alueilla liikuttaessa ajettiin molemmissa ryh-
missä hyvin samalla tavalla. Tämä pätee erityisesti  nopeuksiin  suorilla  ja  jonkin 
verran  kaarteisilla tiejaksoilla  (kuva  10).  Toinen talvi ei tuonut muutosta tilantee-
seen. 

Tarkasteltaessa erikseen  paikallisteiden  voimakkaasti  kaarteisia  osuuksia, ha-
vaitaan  kitkarenkaita  käyttävien alentavan hieman enemmän  nopeuttaan kaar-
teisiln  tultaessa kuin  nastoilla  ajavat  (kuva  11).  Ero oli nähtävissä myös toisena 

 koetalvena,  joskin  lievempänä  kuin aikaisemmin. Otettaessa  vertal lutilanteen 
nastattomien nopeuksien  korkeampi  lähtötaso  huomioon, voidaan  nopeuksien 

 kaarteissa laskea olevan  kitkarenkaita käyttävillä  noin  3  kult aihaisemmat  kuin 
 vertailuryhmän nastarengaskuljettajilla  (p  <  0,05).  
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Keskinopeudet (km/t) paikallistiellä,  suorat  ja  kaarteiset  osuudet 

-Uusirnaal  

Vertailu 1.taM 2.taM 
nasta - nasta nasta -  kitka nasta -  kitka 

Nasta 	 61,4 63,9 60,9  

Kitka  ' 	61,2 64,1 60,1  

Kuva  10.  Ajonopeudet paikallisteiden suorila  ja  lievästi kaarteisilla osuuksilla. 

70,0 

68,0 

66,0 

64,0 

62,0 

60,0 

58,0 

56,0 

A  Il  

Keskinopeudet (km/t) paikallistiellä,  voimakkaasti kaarteiset osuudet  
50,0  

Uusimaa  
48,0 

46,0  - 1. 
44,0 

42,0 

40,0 

38,0 

36,0 

34,0  
Vertailu 

nasta - nasta 
NJasta 	 41,4  

Kitka 	 42,7  

1.taM 2.talvi 
nasta -kitka nasta -kitka  

44,6 47,1 

41,4 45,5  

Kuva  11.  Ajo- 
nopeudet  pal- 
kallis  teiden 
kaarteissa. 

Ajonopeudet kehätiellä 

Kehä  1:n  nopeuksien  tarkastelusta käy ilmi, että  nopeusero nastallisiin  on  ka-
ventunut hieman toisena  koetalvena.  Kokonaisuutena tuloksia tarkasteltaessa 
näyttää siltä, että  kitkarenkaisiin  siirtyminen ei näytä vaikuttaneen sanottavasti 

 nopeuksiin  tässäkään kohteessa.  



90,0 

88,0 

86,0 

84,0 

82,0 

80,0 

78,0 

76,0 

74,0  

Nasta — 

 Kitka  

Vertailu  1.  laM  2.  talvi  
nasta - nasla nasta -  kitka  nasta  -kitka  

82,0 84,5 84,4 

79,2 82,0 83,0  

Uusirnaa  

Kuva  12.  Ajono-
peudet  kehä  I:!Iä.  
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Keskinopeudet (kmlt)  Kehä  l:flä 

Ajonopeudet  taajamassa 

Taajamanopeudet  Uudellamaalla rekisteröitiin Otaniemen alueelta. Selvimmin 
 nastattomuuden  vaikutukset näkyvät  ajettaessa  taajamassa  (kuva  13).  Kitka

-renkaisiin  siirtyminen laski nopeuksia kontrolliryhmään verrattuna molemmilla 
 ajokerroilla,  selkeimmin toisena talvena  (p  <  0,05). 

Keskinopeudet (km/I)  taajamassa (Otaniemi) 
50,0 

Uusimaa  
48,0 

46,0 

44,0 

42,0 

40,0 

38,0 

36,0 	
Kuva  13.  Ajono- 

34,0  

	

Vertailu 
	

1.  talvi 
	 a  talvi 

	 peudet  taajamas- 
nasta - riasta 
	nasta -  kitka 	nasta  -kuka 

	 sa (Otaniemi). 
Nasta 
	 40,4 
	

40,8 
	

41,6 

Kitka 
	

42,9 
	

42,5 
	

40,7 

3.2.2  Nopeudet Kuopion läänin alueella 

Yleinen nopeustaso  

Vertailtaessa  koko  koealueen keskinopeuksia  Kuopion läänissä, nähdään kitka
-renkaisiin  siirtymisen vaikutukset hyvin vähäisiksi  (kuva  14).  Tulokset ovat siten 

hyvin samanlaiset kuin Uudellamaalla. Tuloksissa ei ole toisen  ajokerran  ha-
vaintoja mukana, koska ne eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia muihin ajo

-kertoihin  nähden.  



Nasta — 
 Kitka ' 

Vertailu 
nasta - nasta 

 68,9 
67,9  

2.  talvi 
nasta - kuka 

 71,4 
70,8  

Kuva  14.  Koeajo
-reitin keskinopeu

-det  Kuopion lää-
nissä. 
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70,0 
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66,0 
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106,0 

104,0 

102,0 

100,0 

98,0 

96,0 

94,0 

92,0 

90,0  

Nasta - 
 Kitka < 

<uopio]  

Vertailu 	 1.  talvi 	 a  talvi 
nasta - nasta 	nasta -  kitka 	nasta  -kitka  

	

93,9 
	

94,5 
	

97,7 

	

91,7 
	

97,4 
	

96,7  

Kuva  15.  Ajono-
peudet  moottori-
tiellä. 
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Keskinopeudet (km/t)  Kuopion läänissa 

Moottoritieosuus 

Moottoritiellä kitkarenkaisiin siirtyminen lisäsi aluksi nopeutta selvästi. Toisen 
 talven  mittaukset osoittavat kuitenkin, että nastattomia talvirenkaita käyttävien 

vauhti  on  tasaantunut  ja  ero ryhmien välillä  on  lähes saman suuruinen kuin 
vertailutilanteessa  (kuva  15). 

Keskinopeudet (kmlt) mottoritiellä  

Moottoritien  ramppi  ja sen  jyrkkä kaarre  

Moottoritieltä  poistuminen kantatielle Viitasaaren suuntaan oli ensimmäinen 
analyysikohde. Keskinopeudet kitka-  ja nastarenkaita käyttävillä  olivat jokseen-
kin saman suuruiset  rampin kaarreosassa.  Toisena talvena olivat nopeudet hie-
man laskeneet, nastattomia renkaita käyttävillä yhden kilometrin enemmän kuin 
nastoin liikkuneilla. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä  (kuva  16). 



- 	 Kuopio 

Vertailu 
	 2. taha 

nasta - nasta 	 nasta - kilka 

	

42,1 
	

40,8 

	

42,5 
	

40,2  

Kuva  16.  Keski- 
nopeudet moot-
toritien rampissa. 
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Keskinopeuclet (kmit)  rampin  kaarteessa  

Seuraavassa  (kuva  17)  saadaan tarkempi käsitys siitä, miten nopeudet muut-
tuivat kaarretta lähestyttäessä  ja sen  läpi ajettaessa. Käy ilmi, että kaarteen jyr-
kimmässä kohdassa nastattomat alensivat nopeuttaan enemmän kuin nastoja 
käyttävät (otettaessa huomioon ero ryhmien välillä vertailutilanteessa).  

Nopeudet  (km/t)  rampin  läpi  ajettaessa 
100 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10  

_________________ 	- 	Kuopio 	Nasta vert  

U  
Rampille  tulo 	 Aio kaarteessa  

Kuva  17.  Ajonopeudet 
 toisena koetalvena 

moottoritien  rampin 
24:ssä  eri havainto- 
pisteessä. Vaaka-
akselilla vasemmalta 
lukien rampille  tulo, 

 ajo läpi kaarteen  ja 
rampilta  poistuminen. 

Ajonopeudet kantatiellä  

Ensimmäisenä koetalvena kohosivat nopeudet nastattomin renkain liikkuvilla 
selvästi nastallisia enemmän. Toisen  talven  ajotulokset  osoittivat kuitenkin kitka-
renkailla ajaneiden nopeuksien laskeneen, kun taas nastarenkaallisten vauhti 
hieman kasvoi. Erot ryhmien välillä lähtötilanteeseen verrattuna supistuivat 
huomattavasti  ja  nopeudet nastattomilla asettuivat runsaat  1,5  kilometriä nastal-
usia korkeammalle tasolle  (kuva  18). 



Kuopio  

I ii:: 	 i  I I 

1.taM 
	

2  talvi 
nasta -  kitka 	nasta -  kitka  

80,5 
	

83,1 
85,7 
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84,0 
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80,0 

78,0 

76,0 

74,0 

Nasta — 
 Kitka 

Vertailu 
nasta - nasta 

 80,1 
79,9 

Kuva  18.  Keski- 
nopeudet  kanta- 
tiellä. 
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54,0 

Nasta — 
Kltka 

IT: IIII  

	

Vertailu 	 1.  talvi 
nasta - nasta 	nasta -  kitka  

	

6.4,2 
	

62,5 

	

62,7 
	

63,8 

Kuva  19.  Keski- 
nopeudet  paikal-
listiellä. 

2.  talvi 
nasta-kjtka 

 68,2 
67,5  
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Keskinopeudet (kmtt) kantabellä  

Ajonopeudet paikallistiellä 

Nopeuserot vertailtavien  ryhmien välillä olivat  paikallisteillä  varsin  pieniä. Alus-
sa täälläkin  kitkarenkaallisten  vauhti kasvoi lievästi verrattuna  nastallisiin  kuljet

-tajiin.  Toisena talvena kuitenkin päädyttiin lähes samaan tilanteeseen, mikä 
vallitsi mittausten ensimmäisessä vaiheessa: erot ryhmien välillä olivat hyvin 
pienet.  Kitkarenkaita  käyttävien keskinopeus kohosi  nastallisiin  nähden vajaan 
yhden kilometrin enemmän. Ero ei ole kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä  (kuva 

 19). 

Keskinopeudet (km/t) paikaltstiellä 

Taajama-alue  

Taajamamittaukset  tapahtuivat eri osissa Kuopion kaupunkia niin, että  osa  ha-
vainnoista  tallennettiin  kaupungin reuna-alueilta  ja osa  keskustasta.  Nopeuksien 

 kehitys ryhmien välillä poikkeaa eniten taajamassa. Nopeudet  kitkarenkaita 
käyttävillä  ovat laskeneet selvästi  nastallisiin  verrattuna  (kuva  20).  Ero toisen  
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talven  jälkeen oli noin  3  km/t,  kun ensimmäisenä talvena kitkarenkain liikkuneet 
ajoivat keskimärin noin  1,5  km/t  kovempaa kuin nastoja käyttävät  (p  <  0,05). 

Keskinopeudet (km/t) taajarna-aiueeila 
50,0 

	

48,0 
	 u_op. o_ 

46,0 

44,0 

42,0 

40,0 

38,0 

	

36,0 	
Kuva  20. Ajono- 

34,0  
Vertailu 	 1.  taM 

	
2.  taM 
	 peudet  taajamas- 

nasta - nasta 	nasta -  kitka 	nasta -  kitka 	 sa. 
Nasta ' 	44,7 

	
40,5 
	

44.9 

Kitka 	 44,1 
	

42,0 
	

41,8 

3.2.3  Nopeustulosten  yhdistäminen 

Ajo-olosuhteet  

Ajo-olosuhteet ensimmäisenä talvena vaihtelivat ajokertojen välillä sekä koe- 
alueiden välillä. Erot näkyivät niin, että ensimmäisellä ajokerralla, jolloin mo-
lemmat ryhmät ajoivat nastarenkain, Uudellamaalla ajettiin melko kesäisissä 
olosuhteissa, kun taas Kuopion seudulla esiintyi  jo  liukkaita kelejä erityisesti 
alemmalla tieverkolla. Toisella ajokerralla, jolloin ajettiin kitka-  ja nastarenkain, 

 oli Uudellamaalla  jo  jonkin verran liukasta etenkin  kanta- ja paikallisteillä.  Moot
-toritieosuudet  olivat sulia  ja  märkiä. Kuopion läänissä olosuhteet olivat  talviset.  

Toisena talvena olivat olosuhteet hyvin  talviset  molemmilla koealueilla  ja  lämpö-
tila vaihteli —15°C:sta —25°C:een. 

Muutokset  keskinopeuksissa  

Kokonaisuutena tuloksia tarkasteltaessa havaitaan, että nastattomiln talviren-
kaisiin siirtyminen ei ole vaikuttanut keskinopeuksiin käytännöllisesti katsoen 
lainkaan  (kuva  21).  Toisaalta yksityiskohtaisempi nopeuksien tarkastelu osoittaa 
vaihtelun olevan joissakin olosuhteissa suurempaa - kuten edelläkin  jo  havait-
tiin. 
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Kuva  22.  Keski- 
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Koereitben keskinopeuclet  (kult)  
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	 Uusimaa Kuopio  
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Kuva  21.  Koealu- 

64,0  

	

Vertailu 	 2.  talvi 
	 elden keskinope- 

nasta -  nasta 	 nasta -  kitka 	 udet. 
Nasta 	 72,2 

	
73,1 

Kitka 	 71,4 
	

72,9  

Moottoritiet  

Yhdistettäessä moottoritienopeuksien  havainnot Uudeltamaalta  ja  Kuopion lää-
nistä, havaitaan ensimmäisenä talvena nopeuksien kohonneen selvästi nastat-
tornia talvirenkaita käyttäneillä  (kuva  22).  Nopeuksien  kohoaminen oli suuruu-
deltaan  5  km!t  luokkaa  (p  <  0,05).  

Toisena talvena tilanne muuttui. Vertailtavien ryhmien nopeudet lähenivät toisi-
aan  ja  erot, otettaessa vertailutilanne huomioon, jäivät  varsin  pieniksi. Kitkaren-
kaita käyttävien keskinopeudet kohosivat runsaan kilometrin enemmän kuin 
nastallisten nopeudet. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.  

Keskinopeudet (km/t) koealueiden moottonteillä 
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Moottoriteiden rampit 

Moottoriteiden ramppeja  oli koealueilla kaksi. Tarkasteltaessa saapumista 
ramppien kaarteisiln ovat havainnot molemmilta alueilta yhteneväisiä. Kitkaren-
kailla ajavat saapuivat ramppien kaarteisiin hieman aihaisemmalla nopeudella 
kuin nastarenkaalliset  (kuva  23).  Vertailutilanteeseen  nähden muutos  on  noin  2 

 km/t.  

Keskinopeudet (km/t) moottoriteiden rampeissa koealueilla 
60,0 

58,0 

56,0 

54,0 

52,0 

50,0 

48,0 

46,0 

44,0  

Nasta 
 Kitka 

Vertailu  
nasta - nasta 

 53,2 

54,0 

\ 

2.  talvi  
nasta -  kitka 

 52,3 

51,1  

Kuva  23.  Keski- 
nopeudet  moot-
toriteiden ram-
peissa. 

Moottoritieltä rampille poikkeaminen  vaihteli  sen  sijaan hyvin paljon, eikä selke-
ää kuvaa nopeusmuutoksista siltä osin voitu muodostaa. Mukana tuloksissa 
tältä osin oli ilmeisesti havaintoja, jotka olivat jostakin syystä vääristyneitä. 

Kantatiet  

Kohteet eivät olleet täysin vertailukelpoisia Uudellamaalla  ja  Kuopion läänissä. 
Kantateillä Kuopion läänissä nopeudet nastattomilla kuljettajilla kohosivat hie-
man verrattuna kontrolliryhmään. Samoin Uudenmaan läänissä kehä l:llä, jossa 
nopeustaso  on  vertailukelpoinen kantatienopeuksiin Kuopion alueella, nopeudet 
kitkarenkaita käyttävillä ovat suhteellisesti hieman kohonneet nastarenkain aja- 
vim  verrattuna. Muutokset ovat kuitenkin melko pieniä, noin  1,5  krn/t. 

Paikallistiet 

Paikallisteiden nopeuksien  tarkastelu antaa  varsin  yksiselitteisen tuloksen.  Kit
-karenkaisiin  siirtyminen ei näytä vaikuttaneen nopeuksiln millään tavalla  (kuva 

 24).  

Havainnot Uudenmaan paikallisteiden jyrkistä kaarteista osoittavat kuitenkin, 
että kitkarenkailla ajetaan näissä kohteissa jossain määrin alhaisemmalla no-
peudella kuin nastallisin talvirenkain. Huomattava  on  kuitenkin, että tällainen ero 

 on  nähtävissä  vain  hyvin jyrkissä kaarteissa. 



- - - 
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Kuva  25.  Keski- 
nopeudet taaja-
missa. 
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Paikallisteiden keskinopeudet (km/t) koealueilla 
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Kuva  24.  Paikal- 

54,0  

	

Vertailu 	 2.  taivi 
	 I/ste/den keskino- 

nasta - nasta 	 nasta - kilka 
	 peudet  

Nasta 
	

62,8 
	

64,6 

	

62,0 
	

63,8  

Taajamat 

Taajamissa nopeudet muuttuivat toisena koetalvena selvästi ensimmäiseen  tal-
veen  verrattuna sekä Uudellamaalla että Kuopiossa  (kuva  25).  Näyttääkin siltä, 
että kitkarenkaisiin siirtymisen vaikutukset näkyvät selvimmin taajamaliiken

-teessä. Kovin  suurista nopeustason muutoksista ei tälläkään kohdin ole kyse.  

Keskinopeudet (kmlt)  taajamissa  koeaiueilla 

3.2.4  Jarrujen käyttö 

Käytön mittaaminen  

Jarrujen käyttöä tutkittiin kandella tavalla. Haluttiin tietää, mikä yhteys nastatto
-mun talvirenkaislin  siirtymisellä  on: 

1) jarrujen käytön määrään  ja  
2) jarrutusvoimakkuuteen. 



36 	 Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuijettajien riskinottoon  
TULOKSET 

Jarrujen käytön määrää mitattiin laskemalla jarrupolkimen painamiseen käy-
tetyn ajan osuus  koko ajoajasta.  Jarrujen käytön voimakuutta mitattiin poljinpai-
nevoimalla, joka vaihteli  0-100  bana.  

Käytän määrä 

Tarkasteltaessa jarrujen käytön määrää, havaitaan erojen vertailtavien ryhmien 
 ja ajankohtien  välillä olevan pieniä  (kuva  26). Koko  vaihtelu esiintyi  4-5  pro-

sentin välillä.  
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10,0 

8,0 

6,0 

4,0 

2,0 

0,0  

Naaia • 
 Kitka 

Jarrujen  KayTtomaara prosenuia ajoajastaj 

.' 	\  

Vertailu  2.  taM 
nasta - nasta nasta -  kuka  

4,6 4,0 
4,1 4,7  

Kuva  26.  Jarrujen 
käyttömäärä pro-
sentteina ajoajas

-ta.  

Vertailtaessa jarrujen käytön määrää jonotilanteessa  ja jonojen  ulkopuolella va-
paasti ajettaessa, ei mainittavia eroja ryhmien välillä esiinny  (kuva  27).  Jonossa 
ajettaessa jarruja  on  käytetty enemmän kuin muualla ajettaessa - kuten odot-
taa sopi  kin. 
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	 Kuva  27.  Jarrujen 

käytön määrät 
0,0  

Vertailu 
	

2.  talvi 
Ei jono 	Jono 	Ei jono 	Jono  

Nasta• 
	

3,5 	 7,6 
	

3,9 	 5,6 

Kitka 	3,1 	 9,9 
	

5,2 	 7,2  



maara (%) taa  

Kuva  28.  Jarrujen 
käytön määrä 
taajamissa. 
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Kuva  29.  Jarrujen 
käytön määrä ke-
hä I:llä. 
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Taajama-alueilla jarruja joudutaan käyttämään enemmän kuin muualla lilkutta-
essa. Seuraavassa katsotaan, miten jarrujen käytön määrä vaihteli nastallisilla 

 ja nastattomilla kuljettaUlla  taajamissa  (kuva  28).  Kuten edellä  on  useaan ottee-
seen käynyt ilmi, eivät ryhmät tälläkään kohdin mainittavasti poikenneet toisis-
taan.  

Jarrujen käytön määrää kehä l:llä vertailtaessa ei nastallisten  ja nastattomien 
 kuljettajien välillä ilmene suuria eroja  (kuva  29).  Jarrujen käyttö  on  melko vä-

häistä - kuitenkin suurempaa kuin moottoritiellä -  ja  vaihtelee  2,5:n  ja  3,5 %:n 
 välillä ajoajasta.  

Jarrujen käytön  maãrä (%)  Kehä  I:IIã  
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Jarrutuksen  voimakkuus 

Jarrujen käytön voimakkuutta mitattiin  poljinpaineesta,  joka saattoi vaihdella  0-
100  baaria. Erot kokonaisuutena tuloksia tarkasteltaessa tälläkin kohdin ovat 

 varsin  pieniä.  Kitkarenkaislin  siirtyminen näyttäisi hieman muuttaneen jarrujen  
painamisen  voimakkuutta  (kuva  30).  Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti merkit-
sevä.  

Kuva  30.  Jarru-
tuksen keskimää-
räinen voimak.-
kuus. 

'J,u  
Vertailu  2.  talvi 

nasta - nasta nasta -  kitka 
Nasta 	 6,9 7,0  

Ktka 	 7,4 6,3  

Jarrutuksen  keskimääräinen voimakkuus  (bar)  
koealueella  
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Kuka 	 9,5 	 8,5 

2.  talvi 
Ei jono Jono  

9,6 8,9 

8,7 8,7  

Kuva  31.  Jarru-
tuksen voimak-
kuus. 

Myös taajamissa erot ryhmien välillä siinä, miten voimakkaasti jarrua painettiin 
olivat vähäisiä  (kuva  32).  



IL»- 

12,0 

10,0 

8,0 

6,0 

4,0 

2,0 

(A  

Nastarenkaiden  vaikutus matkoi  hin ja  kuijettajien riskinottoon 
	

39 
TULOKSET  

Jarrujen poljinvolmakkuus  (bar)  taajamissa  

Kuva  32.  Jarrujen 
poljinvoimakkuus 
taajamissa. 

Vertailu 	 2.  talvi 
nasta - nasta 	 nasta -  kuka 

Nasta • 	 8,8 	 9,8 
KMka 	 9,2 	 9,9  

Seuraavaksi tarkastellaan jarrujen käyttöä kehä l:llä, jolla  on  paljon liikennettä  ja 
 se  etenee suhteellisen kovalla nopeudella  (kuva  33).  Havaitaan, että kitkaren-

kaisiin siirtymisen jälkeen jarrujen käyttö  on  muuttunut niin, että jarrutettaessa 
käytettävä poljinvoima  on  selvästi aikaisempaa vähäisempi  (p < 0,05).  Kehä 
l:llä yleensä käytettävä poljinvoima  on  suurempi kuin muissa koealueen  ana

-lyysikohteissa.  Vastaavanlaista muutosta kitkarenkaisiin siirtymisen jälkeen ei 
havaittu muissa kohteissa.  

arrujen poijinpaine  oar icena i:iia 
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Vertailu 
nasta - nasta 

 13,7 
13,1 

I'  
2.  talvi 

nasta - kitka 
 14,1 

9,2  

Kuva  33.  Jarrujen 
poijinpaine kehä  
1:/lä.  

3.2.5  Etäisyys edellä ajavaan  

Toisena talvena koeautoihin oli asennettu  laser-toimiset etäisyysmittarit,  jotka 
mittasivat etäisyyden edellä kulkevaan ajoneuvoon. Laitteet olivat tässä vai-
heessa ns. teknisissä kokeissa. Haluttiin selvittää etäisyydenmittauslaitteiden 
käyttökelpoisuutta tutkimustarkoituksiin. 
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Laitteiden toiminnassa ilmeni joitakin ongelmia, jotka liittyivät toisaalta etäisyys- 
mittareiden toiminnan luotettavuuteen  ja  toisaalta tiedon siirtoon PC:lle. Koekäy-
tössä havaittiin ainakin seuraavat ongelmat: 

• Lasersäteiden  muodostaman kiilan kapeuden vuoksi laitteiden suuntaaminen 
vaatii suurta tarkkuutta, 

•  kiilan kapeuden vuoksi kaarteisissa  ja  mäkisissä kohteissa ei edellä kulke-
vasta ajoneuvosta saada havaintoa kuin aivan läheltä, koska suoraan etene-
vä  säde  ohittaa kohteensa, 

•  edessä kulkevan ajoneuvon ollessa likainen, ei synny riittävää säteen takal-
sinheijastusta  ja  havainto  jää  saamatta, 

•  edellä kulkevan auton nostattaessa runsaasti lumipölyä  säde  heijastuu il- 
massa olevasta lumesta takaisin, eikä  sen nostattaneesta  autosta, 

• kaarteisilla  teillä  säde  heijastuu myös lumipenkoista eikä pelkästään autoista  
ja 

•  laitteen anturi  on  altis  likaantumiselle. 

Etäisyyden mittauslaitteen havaittiin kokonaisuutena toimivan parhaiten jonoissa 
ajettaessa  60-80 km/t rajoitetuilla  teillä, kuten kehä l:llä. 

Tuloksia analysoitaessa  ja koodattaessa videolta,  pyrittiin etäisyyshavainnot  ar-
vionvaraisesti  jakamaan "luotettaviin"  ja "epäluotettaviin".  Näyttää kuitenkin sil-
tä, että valinnassa tapahtui systemaattinen virhe, joka aiheutui siitä, että nasta

-ja kitkarenkailla  varustetut pitivät erilaista etäisyyttä edellä kulkevaan autoon. 
Tähän viittaa nastarenkain varustetuista kirjattu huomattavasti suurempi 
"luotettavien" etäisyyshavaintojen määrä.  On  mandollista, että kitkarenkailla 
ajavista  on  jäänyt saamatta enemmän "luotettavia" havaintoja siitä syystä, että 

 he  ovat systemaattisesti pitäneet pidempää etäisyyttä edellä ajavaan kuin nas-
tarenkain liikkuvat. Koehenkilöiden omat kommentit viittaavat tähän. 

Havaintojen määrän suuren epätasapainon vuoksi  on  mukaan analyysiin otettu 
kaikki etäisyyshavainnot seuraavin ehdoin:  

1) koeauton  nopeus  on  yli  15 km/t, 
2) koeauto liikkuu jonossa  ja  
3) mukana ovat alueet, 

-  joissa nopeusrajoitus  60-80 krrilt, 
-  kohteet ovat vilkasliikenteisiä 
(kehä  I  Uudellamaalla  ja  Kuopion keskustan ulkopuoliset alueet; Uusimaa: 
analyysikohteet  7  ja  8  ja  Kuopion lääni: analyysikohteet  6-7).  

Edellä kerrotun lisäksi tuloksiin pitää suhtautua varauksella senkin vuoksi, että 
vertailutilanteen tietoja ei ole olemassa; ei tiedetä miten ryhmät eroaisivat toisis-
taan samoilla renkailla ajaessaan. 

Tulokset viittaavat siihen, että kitkarenkain liikkuvat pitivät pidempää etäisyyttä 
edellä kulkevaan autoon kuin nastarenkailla ajaneet  (kuva  34).  Ero  on  noin  11 

 metriä, mikä vastaa noin  2,5  henkilöauton mittaa 
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Kuva  34.  Keski-
määräinen etäi-
syys edellä kul-
kevaan autoon. 

3.2.6 Ajokokeiden  tulosten tarkastelu  

Pääsääntöisesti voidaan todeta, että  kitkarenkaisiin  siirtyminen ei vaikuttanut 
käytettyihin ajonopeuksiln. Kuitenkin ongelmallisen liukkailla keleillä jyrkissä 
kaarteissa  ja  taajamissa  kitkarenkailla  ajaneet alensivat nopeuttaan enemmän 
kuin nastarengaskuljettajat. 

Myöskään jarrujen käyttöön  kitkarenkaisiin  siirtyminen ei yleisesti ottaen vaikut-
tanut. Korkealla nopeudella jonossa ajettaessa kitkarengaskuljettajien havaittiin 
kuitenkin jarruttaneen nastakuljettajia "pehmeämmin" eli pienemmällä poljinpai-
neella. 

Toisena mittaustalvena rekisteröidyistä etäisyyksistä edellä ajaneisiin, havaittiin 
korkeilla nopeuksilla,  vilkasliikenteisillä  teillä kitkakuljettajien pitäneen jonoissa 
yli  10 m  pitempää välimatkaa kuin nastakuijettajien.  

3.3  Ajojen jälkeiset haastattelut  

3.3.1 Keliolosuhteiden  kuvaus 

Ajoreitin keliolosuhteiden  kuvauksessa käytettiin  kolmiportaista asteikkoa,  joka 
vaihteli  1  :stä  (sula/kuiva) 3:een  (jäinen). Kuljettajien kokemukset kelistä olivat 
melko yhteneväiset lukuun ottamatta ensimmäisen  ja  toisen ajokerran taaja-
mateitä, toisen  ja kolmannen  ajokerran paikallisteitä  ja kolmannen  ajokerran 

 moottoriteitä (taulukko  8).  
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Taulukko  8.  Kelin  kokeminen eri tietyypeillä  (1 = sula/kuiva, 2=  osittain jäinen,  3 
 =jäinen;  1. ajokerralla  molemmilla ryhmillä nastarenkaat)  

Tie 1.  ajokerta  2.  ajokerta  3.  ajokerta  
Kitka- Nasta- Kftka- Nasta-  Kuka- Nasta- 

renkaat renkaat renkaat renkaat renkaat renkaat 
Moottoritie  1,0 1,1 1,1 1,1 1,5 1,3  
Valtatie  1,5 1,5 1,5 1,5 1,8 1,8  
Paikallistie  2,5 2,4 2,3 2,5 2,7 2,9  
Taajamatie  1,4 1,6 1,6 1,7 1,9 1,9 

3.3.2  Kokemukset  ren  kaiden pitokyvystä  

Käsityksiä renkaiden pitokyvystä koereitin eri osuuksilla selvitettiin kandella eril-
lisellä kysymyksellä. Näistä ensimmäinen kuului (taulukko  9):  

Taulukko  9.  Mielipiteet kysyttäessä: "Minkälainen oli mielestäsi renkaiden pito 
ajamasi koeajoreitin seuraavilla osuuksilla?" (1=Huono,  2-osittain liukas,  
3=p  itä  va).  

Tie 	 1.  ajokerta 	2.  ajokerta 	3.  ajokerta  
Kitka- 	Nasta- 	Kitka- 	Nasta- 	Kitka- 	Nasta- 

renkaat 	renkaat renkaat 	renkaat renkaat 	renkaat 
MoottoriUe  3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 3,0  
Valtatie  2,7 2,7 2,8 2,9 2,8 2,9  
Paikallistie  1,8 1,9 2,2 2,5 2,4 2,5  
Taajamatie  2,7 2,7 2,8 2,7 2,3 2,5  

Kuljettajien kokemukset renkaiden pitokyvystä olivat ensimmäisellä  ja  toisella 
ajokerralla hyvin samanlaisia lukuun ottamatta paikallisteitä, joilla kitkarenkaita 
käyttäneet pitivät renkaidensa pitokykyä jonkin verran heikompana kuin nasta-
renkaita käyttäneet. Kolmannella ajokerralla kitkarenkaita käyttäneet pitivät ren-
kaiden pitoa kaikilla teillä heikompana kuin nastarenkaita käyttäneet. Moottori- 
teillä ero oli kuitenkin pieni. Kolmannella ajokerralla tiet oli arvioitu liukkaam-
miksi kuin muilla ajokerroilla. 

Koeajoihin osallistuneilta  kysyttiin myös mandollisista ongelmista renkaiden  pi
-dossa  ajon aikana (taulukko  10).  

Kitkarenkailla  ajaneet olivat kokeneet ensimmäisen  ja  toisen ajonkerran aikana 
vähemmän ongelmia renkaiden pidossa kuin nastarenkaita käyttäneet. Kol-
mannella ajokerralla tilanne oli päinvastainen. Ryhmien välinen ero oli kuitenkin 
pieni. Ylipäätään ongelmia esiintyi harvoilla. 
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Taulukko  10.  Vastausten painottuminen  kyllä (=  1)  -  ei  (=2)  asteikolla kysyttäes-
sä "Oliko sinulla ongelmia renkaiden pidon kanssa missään vaiheessa ajon ai-
kana"?  

Ajokerta 	 Kftkarenkaat 	Nastarenkaat  
1 	 2,0 	 1,9 
2 	 2,0 	 1,9 
3 	 1,9 	 1,9  

Haastattelun loppupuolella kuljettajille esitettiin kysymys, jolla selvitettiin omas-
sa ajossa (omilla autoilla) kertyneitä kokemuksia koerenkaista (taulukko  11). 

 Ryhmien kokemukset olivat hyvin samanlaiset. Toisen  ja kolmannen ajokerran 
 jälkeen tehdyissä haastatteluissa oli kitkarenkailla ajaneilla kuljettajilla enem-

män toiveita paremmasta pidosta. 

Taulukko  11.  Vastaukset kysyttäessä: "Olet käyttänyt joko kitka-  tai  nastarenkal
-ta  noin  kanden/kolmen  kuukauden ajan. Oletko tänä aikana joutunut olosuhtei-

siin, joissa olet toivonut parempaa  pitoa?"  Kolmannessa ajossa: "Ajat koe
-renkailla  nyt toista talvea...  ?(1=Ei  koskaan,  2  =hyvin harvoin,  3=melko  harvoin, 

 4=melko  usein,  5=hyvin  usein).  

Aiokerta 	Kitkarenkaat 	Nastarenkaat  
1 	 1,6 	 1,6 
2 	 1,8 	 1,8 
3 	 2,1 	 1,9 

3.3.3  Mielipiteet ajomukavuudesta 

Mielipiteitä renkaiden ajomukavuudesta selvitettiin kandella kysymyksellä, joista 
toinen oli konkreettinen  ja  koski rengasmelua  ja  toinen yleisluontoinen kysymys 
ajomukavuudesta yleensä (taulukot  12  ja  13).  

Erot tässä kohdin ryhmien välillä olivat huomattavan suuret. Kitkarenkailla aja-
neet pitivät toisaalta nastarenkaita huomattavan meluisina verrattuna nastaren-
kailla ajavien käsitykseen nastarenkaiden melutasosta. Toisaalta taas kitkaren-
kailla ajaneet pitivät omia renkaitaan paljon hiljaisempia kuin nastarenkailla liik-
kuneet omiaan. 

Kitkarengasryhmässä  suhtauduttiin nastarenkaiden ajomukavuuteen kriittisem-
min kuin nastarenkailla ajavien keskuudessa. Kitkarenkailla ajaneet pitivät omia 
renkaitaan selvästi miellyttävämpinä kuin nastarenkaita käyttävät omiaan. 



44 	 Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuijettajien riskinottoon  
TULOKSET 

Taulukko  12.  Mielipiteet  rengasmelusta kysyttaessä:  "Minkälaisena pidät aja
-masi  auton  rengasmelua"? (1=pieni,  2—melko  pien  3=kohtalainen, 4=melko 

 suuri,  5=suuri) 

Ajokerta 	Kitkarenkaat 	Nastarenkaat 	Tilastollinen merkitsevyys  
1 	 2,0 	 1,9 	 p=0,17 
2 	 1,4 	 2,7 	 p<0,001  

Taulukko  13.  Mielipiteet  ajomukavuudesta  kysyttäessä: "Mitä mieltä olet  ajamasi 
koeauton  renkaiden  ajomukavuudesta  yleensä"?  (1=huono, 2=melko  huono, 

 3=kohtalainen, 4=melko  hyvä,  5=hyvä) 

Ajokerta Kitkarenkaat Nastarenkaat  Tilastollinen merkitsevyys  
1 3,6 4,2 p=0,007 
2 4,8 4,1  p<0,OOl  

3.3.4  Mielipiteet su untavakavu udesta jarrutustilanteissa 

Käsitystä  ja  kokemuksia auton suuntavakavuudesta jarrutettaessa selvitettiin 
yhdellä kysymyksellä (taulukko  14).  

Ensimmäisellä ajokerralla, jolloin molemmat ryhmät ajoivat nastarenkailla, ei 
mielipiteissä auton suuntavakavuudesta jarrutustilanteissa ollut eroa. Toisella 
kerralla, jolloin ajettiin eri renkailla, kitkarenkailla ajaneet pitivät oman autonsa 
suuntavakavuutta parempana kuin nastarenkain liikkuneet. 

Taulukko  14.  Mielipiteet auton  suuntavakavuudesta  kysyttäessä:  "Säilyttikö  koe-
auto  suunta  vaka  vuutensa jarruttaessasi"? (1=huonosti, 2=melko  huonosti, 

 3=kohtalaisest 4=melko  hyvin,  5=hyvin) 

Ajokerta 	Kitkarenkaat 	Nastarenkaat 	Tilastollinen merkitsevyys  
1 	 4,5 	 4,5 	 p=0,87 
2 	 4,7 	 4,3 	 p=0,02 

3.3.5 Rengastyyppien  sopivuus eri olosuhteisiin 

Koerenkaista  han kkimiensa  kokemusten perusteella tutkimukseen osallistuneita 
pyydettiin arvioimaan renkaidensa soveltuvuus eri olosuhteisiin (taulukko  15).  

Tässä kysymyksessä ryhmien väliset erot olivat suurimmillaan. Osaltaan erot 
heijastelevat yleistä suhtautumista omiin renkaisiin, koska molemmissa ryhmis-
sä puolet kuljettajista oli sellaisia, jotka tahtoivat ajaa  vain  kitka- /nastarenkailla. 
Toinen puoli kuljettajista molempiin ryhmiin valittiin arvalla. Toisella ajokerralla - 
kitkarenkailla ajaneet pitivät renkaitaan moottoriteillä, valtateillä  ja taajamateillä 
parempina  kuin nastarenkailla ajaneet kuljettajat. Kolmannella ajokerralla tilan-
ne oli moottori-  ja valtateiden  osalta päinvastainen. 
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Taulukko  15.  Vastaukset kysyttäessä: "Pidätkö  ajamasi koeauton  renkaita sopi-
vina  koeajoreitin  seuraa  villa  osuuksilla va!linneisIin  ajo-olosuhteisiin?"  (1=Täysin 
sop/ma ttomina, 2=melko sopimattomina, 3=melko sopivIna, 4=täysin  sopivina)  

Tie 	 1.  ajokerta 	2.  ajokerta 	3.  ajokerta  
Kitka- Nastaren- Kitkaren- Nasta- Kitkaren- Nastaren-

renkaat 	kaat 	kaat 	renkaat 	kaat 	kaat 
Moottoritie  1,7 2,6 4,0 2,8 1,1 1,8  
Valtatie  2,1 2,9 3,9 3,0 1,2 1,4  
Paikallistie  3,1 3,7 2,4 2,5 1,3 1,1  
Taajamatie  2,2 3,1 2,9 2,2 1,4 1,4 

3.3.6  Renkaiden ikään liittyvät kokemukset 

Renkaiden ikään liittyviä kokemuksia mitattiin ainoastaan  kolmannen ajokerran 
 jälkeen. 

Taulukko  16.  Vastausten jakauma kysyttäessä: "Olivatko koeauto  ja sen  renkaat 
mielestäsi  ominaisuuksiltaan  samanlaiset kuin vuosi sitten?'  ja "Koeauton ren-
kai/la  on  nyt ajettu noin  16000 km  (kitkarenkaat)  ja  21 000 km  (nastarenkaat). 

 Poikkeava  tko  käytetyn renkaan ominaisuudet mielestäsi uuden renkaan ominai-
suuksista?" 

Vastaus 	 Olivatko samanlaiset? Poikkesivatko?  
Kitka- Nasta-  Kitka- Nasta- 

renkaat renkaat renkaat renkaat 
Kyllå 	 74% 91% 21% 13%  
Ei 	 27% 9% 79% 88%  

Kitkarenkailla  ajaneista kuljettajista useamman mielestä renkaiden ominaisuu-
det olivat muuttuneet vuoden aikana verrattuna nastarenkailla ajaneisiin  kuljet-
tajiin.  

3.3.7  Seuraavien renkaiden  ostopäätäs  

Kolmannen ajokerran  jälkeen kitkarenkailla ajaneista kuljettajista kaikki ilmoitti-
vat ostavansa seuraavaksi kitkarenkaat. Nastarenkailla ajaneista kuljettajista 

 76  %  ilmoitti ostavansa nastarenkaat myös seuraaviksi talvirenkaiksi. Havainto 
 on  sikäli merkittävä, että vaikka kaikilla kitkarenkailla ajaneilla kuljettajilla oli ko-

kemusta myös nastarenkailla ajamisesta, kukaan heistä ei halunnut siirtyä ta-
kaisin nastarenkaiden käyttäjäksi. Tämä havainto antaa aiheen olettaa kitkaren-
kaiden yleistyvän nopeasti, kunhan autoilijoille  ensin  kertyy omakohtaisia ajoko-
kemuksia niillä liikkumisesta.  

3.3.8  Haastattelutulosten  tarkastelu 

Kun vertailtiin nasta-  ja kitkarenkailla ajaneiden  kokemuksia VTT:n ensim- 
mäisen  ja  toisen koeajon jälkeen, kuljettajaryhmien kokemukset olivat hyvin 
samanlaisia. Käsitykset ajo-olosuhteista olivat yhteneväisiä, ongelmia ajoreitillä 
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oli koettu  vain  vähän. Ainoastaan alemmalla tieverkolla liikuttaessa nastattomil-
Ia renkailla ajaneet pitivät pitoa heikompana kuin nastarenkain liikkuneet. Kol-
mannella ajokerralla kuljettajien välinen ero oli selkeämpi joko huonompien ke-
liolosuhteiden  tai  ren kaiden  kulumisen tähden. Kitkarenkailla ajaneet kuijettajat 
pitivät renkaidensa pitoa huonompana kuin nastarenkailla ajaneet. Toisaalta 
kitkarenkaita pidettiin hiljaisempina  ja mukavampina  ajaa kuin nastarenkaita.  

3.4  Ajopäiväkirjat  

3.4.1  Matkojen  määrä  ja  pituus  

Ajopäiväkirjoihin merkityttyjen  matkojen  määrät jakaantuivat seuraavasti 
(taulukko  17).  

Taulukko  17.  Kitka-  ja  nastarenkailla ajaneiden  matkojen  määrät. 

Ryhmä Ensimmäinen talvi Toinen talvi 
I.I 	 0/ 
1'1 	 /0 

0/ 
/0  

Kuka  3540 	52 3048 51  
Nasta  3327 	48 2931 49  
Yhteensä  6 867 	100 5 979 100  

Matkojen  määrät olivat kummassakin ryhmässä hyvin saman suuruiset. Kitka-
renkailla ajavat ovat olleet liikkeellä hivenen useammin kuin nastarenkaalliset. 
Tämä saattaa osittain selittyä  sillä,  että nastarenkailla ajavia kuljettajia oli muu-
tama kuljettaja vähemmän kuin kitkarenkailla ajavia kuljettajia (taulukko  18).  

Taulukko  18.  Kuljettajien määrät renkaiden  ja  paikan mukaan. 

Uusimaa 
nasta kitka 

Kuopio 
nasta kitka  

1.  talvi 	1.  jakso  29 30 29 30 
2.  jakso  29 30 29 30 

2.  talvi 	3.  jakso  27 28 29 29 
4.  iakso  28 30 28 28  

Myös eri koealueiden välillä (Kuopion lääni, Uudenmaan lääni) erot nasta-  ja 
kitkarenkailla  tehtyjen  matkojen  määrissä olivat vähäisiä (taulukko  19).  

Keskimääräinen  matkan  pituus vaihteli vähän eri ryhmien välillä (taulukko  20). 
 Toisen päiväkirjajakson aikana ero ryhmien välillä oli jonkin verran suurempi 

siten, että nastarenkailla tehtävät matkat olivat keskimäärin lähes  15  % pidem -
pia  kuin kitkarenkain tapahtuvat matkat.  Matkojen  pituus vaihtelee nastarengas-
ryhmässä erityisesti toisella päiväkirjajaksolla huomattavasti enemmän kuin  kit

-karengasryhmässä.  Toisena talvena erot olivat ensimmäistä talvea pienemmät. 
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Taulukko  19.  Kitka-  ja  nastarenkailla ajaneiden  matkojen  määrät Kuopion  ja  Uu-
denmaan lääneissä. 

Kuopio 
Pd 
I' 

0/ 
/0 

Uusimaa 
Pd 0/ 

/0 

Yhteensä  
Pd 
I' 

0/ 
/0 

1.  talvi 
Kitka  1719 51 1821 52 3540 52  
Nasta  1 678 49 1 649 48 3 327 48  
Yhteensä  3 397 100 3470 100 6 867 100 
2.  talvi 
Kitka  1 504 52 1 544 50 3 048 51  
Nasta  1 400 48 1 531 50 2 931 49  
Yhteensä  2904 100 3 075 100 5 979 100  

Edelleen keskimääräinen  matkan  pituus Kuopion läänissä oli  1 - 1,5  kilometriä 
suurempi kuin Uudellamaalla. Ero  matkan  pituudessa oli ensimmäisenä talvena 
hieman suurempi  ja  toisena talvena pienempi  kitkarenkaita  käyttävien ryhmässä 
(taulukko  21).  Vaihtelu  matkojen  pituudessa  on  Kuopion läänissä suurempaa 
kuin Uudellamaalla.  

Kitkarenkain  tehtiin hieman enemmän  matkoja,  mikä tasoittaa eroja  kokonais-
suoritteessa päiväkirjajaksojen  aikana eri ryhmissä (taulukko  22).  Kaiken  kaikki-
aan kilometrejä kanden  päiväkirjajakson  ajalta kertyi  koeryhmille  ensimmäisenä 
talvena yhteensä vajaat  200 000  ja  toisena talvena noin  170 000.  

Taulukko  20.  Keskimääräinen  matkan  pituus  (kin)  kitka-  ja  nastarenkaita käyttä
-ylen  ryhmissä. 

Ryhmä Yhteensä,  1.  talvi Yhteensä,  2.  talvi  
Ka 	Hajonta  Ka 	Hajonta 

Kitka  27,5 	44,0 27,5 	46,2  
Nasta  30,4 	57,6 29,0 	46,3  
Yhteensä  28,9 	50,8 28,2 	46,2  

Taulukko  21.  Keskimääräinen  matkan  pituus Kuopion  ja  Uudenmaan lääneissä. 

_________  
Kuopio 

Ka 	Hajonta  
Uusimaa  

Ka 	Hajonta  
- - 	Yhteensä  

Ka 	Hajonta  
1.talvi 

Kitka  28,3 58,8 26,8 30,9 27,5 44,0  
Nasta  30,7 61,4 30,2 52,7 30,4 57,6  

Yhteensä  29,5 60,0 28,5 41,7 28,9 50,8 
2.talvi 

Kitka  27,2 48,6 27,7 43,8 27,5 46,2  
Nasta  30,9 54,3 27,3 37,3 29,0 46,3  

Yhteensä  29,0 51,5 27,5 40,7 28,2 46,2  
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Taulukko  22.  Päivä kirjajaksojen ajosuorite  (km)  kitka-  ja  nastarenkaita  käyttävi-
en iyhmissä. 

Ryhmä Ensimmäinen talvi Toinen talvi  
km 	%  km %  

Kitka  97444 	50 83713 50  

Nasta  97377 	50 84995 50  

Yhteensä  194821 	100 168708 100 

3.4.2  Ajo-olosuhteiden yhteys tehtyihin matkoihin 

Kuljettajia pyydettiin luokittelemaan tekemänsä matkat myös  sen  mukaan, mil-
laiseksi  he  kokivat  kelin. Virheluokitusten  välttämiseksi vastaukset pyydettiin 
kolmiportaisella asteikolla. Lisäksi an/iota pyydethin niin, että keli kirjattiin  sen 

 mukaan, millainen  se  pääasiassa tehdyllä matkalla oli. 

Keliolosuhteet  vaihtelivat kuljettajien kokemusten mukaan seuraavasti (Tässä 
taajamassa ajosta  ja  taajaman ulkopuolella ajosta puhuttaessa käytetään termiä 
ajokerta. Käsite matka pitää sisällään ajokertoja, jotka voivat koostua sekä aja-
misesta taajamassa että  sen  ulkopuolella; taulukko  23).  

Ensimmäisenä talvena kuljettajat ovat pitäneet keliä vähintään "osittain liukkaa-
na" keskimäärin joka toisella ajokerralla. Taajamissa ajettaessa keli  on  koettu 
useammin "osittain liukkaaksi"  tai "liukkaaksi"  kuin taajamien ulkopuolella. Toi-
sena talvena keli oli arvioitu ensimmäistä talvea liukkaammaksi. Myös silloin 
pidettiin taajamia taajaman ulkopuolisia osuuksia liukkaampana. Ensimmäinen 
talvi  olikin  huomattavasti leudompi  ja vähälumisempi  kuin toinen talvi. 

Taulukko  23.  Ajokertojen  jakaantuminen kellolosuhteiden mukaan taajamissa  ja 
 taajamien ulkopuolella. 

Keli pääasiallisesti Taajamien ulkopuolella  
N  

Taajamissa  

1.  talvi 
Liukas  417 11 841 13  
Osittain liukas  1 271 33 2 660 42  
Pitävâ,  paljas  2 122 56 2 854 45  
Yhteensä  3810 100 6355 100 
2.  talvi 
Liukas  1146 33 2 122 37  
Osittain liukas  1 504 43 2 995 52  
Pitävä, paljas  831 24 663 11  
Yhteensä 	______  3 481 100 5 777 100  

Kuopion läänissä selvästi suurempi  osa  matkoista  on  tapahtunut liukkaissa  tai 
 osittain liukkaissa olosuhteissa kuin Uudenmaan läänissä. Ensimmäisenä tal-

vena tämä näkyi erityisesti taajamaliikenteessä  ja  toisena talvena taajamien ul-
kopuolella (taulukko  24).  
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Taulukko  24.  Ajokertojen  jakaantuminen  (%)  kelin  mukaan Kuopion  ja  Uuden-
maan lääneissä. 

Keli Kuopio Uusimaa  
El-taajama Taajama Ei-taajama Taajama  

1. talvi 
Liukas  14 17 8 9  
Osittain liukas  36 52 31 33  
Pitävä, paljas  50 31 61 58  
Yhteensä  100 100 100 100  
Ajokerrat,  N  =  1 859 3080 1 951 3 275 
2. talvi 
Liukas  39 36 27 37  
Osittain liukas  46 55 40 49  
Pitävä, paljas  14 9 33 14  
Yhteensä  100 100 100 100  
Ajokerrat,N=  1713 2744 1768 3036  

Tarkasteltaessa ajokertojen jakaantumista eri keliolosuhteissa rengastyypin mu-
kaan, havaitaan erot pieniksi (taulukko  25).  

Taulukko  25.  Ajokertojen  jakaantuminen  (%)  kelin  mukaan kitka-  ja nastarenkai-
ta  käyttävien ryhmissä. 

Keli Kuka Nasta  
Ei-taajama Taajama  El-taajama Taajama  

1.  talvi 
Liukas  10 12 12 15  
Osittain liukas  33 42 33 42  
Pitävã,  paljas  57 47 55 43  
Yhteensä  100 101 100 100  
Ajokerrat,  N  =  1 957 3 302 1 853 3 053 
2.  talvi 
Liukas  32 37 33 36  
Osittain liukas  42 51 45 53  
Pitävä, paljas  26 12 22 11  
Yhteensä  100 100 100 100  
Ajokerrat,N=  1817 2967 1664 2813 

3.4.3  Koetut ongelmat renkaiden  pitokyvyssä  

Kuljettajia pyydethin myös kirjaamaan ylös kaikki ongelmatilanteet, joita  he  ko-
kivat renkaiden pitokyvyssä jollakin tekemistään matkoista. Tätä kysyttiin päi-
väkirjassa seuraavasti: "Oliko ongelmia renkaiden pidon kanssa joillakin päivän 
matkoista?" Vastaukset jakaantuivat taulukon  26  mukaisesti. 

Ongelmia koettiin ensimmäisellä  ja  kolmannella päiväkirjajaksolla jonkin verran 
enemmän kuin toisella  ja  neljännellä jaksolla. Eroja eri rengastyyppien välillä sii- 
nä, miten usein renkaiden pitokykyä pidettiin ongelmallisena, ei ollut. Ensimmäi- 
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senä  talvena  kaiken  kaikkiaan vajaat  200  matkaa  ja  toisena talvena noin  270 
 matkaa lukeutul pitokyvyn suhteen ongelmallisiin. 

Taulukko  26.  Koetut ongelmat (%) renkaiden pitokyvyssä rengastyypin mukaan. 

Ongelmia  

Kyllä  
Ei 
Yhteensä 
Matkat,  N  =  

Yhteensä,  1.  talvi 
Kitka Nasta  

3 3 
97 97 

100 100 
3379 3185  

Yhteensã,  2.  talvi 
Kitka Nasta  

4 5 
96 95 

100 100 
3048 	-  2929  

Kuljettajia pyydettiin ajopäiväkirjassa myös kuvailemaan ongelmallisia liikenneti-
lanteita. Näistä poimittiin erikseen mandolliset vaaratilanteet, joiden määrä 
suhteutettiin päiväkirjajaksojen aikana ajettuihin kilometreihin. Kitkarenkailla 
ajaneet kuljettajat joutuivat vaaratilanteeseen keskimäärin noin  9 500  km:n vä-
lein  ja nastarenkailla  ajaneet noin  11 400  km:n välein. Yksi kitkarenkailla ajanut 
kuljettaja oli joutunut onnettomuuteen. Vaaratilanteiden riski ei jakaudu tasai-
sesti eri keleille,  sillä  useimmat kuljettajien raportoimat tilanteet olivat sattuneet 
erittäin liukkaissa olosuhteissa  (lute 7). 

3.4.4  Tehtyjen  matkojen  tarkoitus  ja  matka-ajat  

Ajopäiväkirjaan  pyydettiin kirjaamaan tehdyistä matkoista niiden alkamisajat, 
oliko matka tehty työpäivänä  ja  mikä oli  matkan  tarkoitus. Ensimmäisenä talve-
na nastarenkaallisille kertyi  72  %  matkoista työpäiville  ja kitkarenkaita  käyttäville 
vastaavasti  71  %.  Toisena talvena ei vastaavaa kysymystä ollut.  

Matkan  alkamisajankohtaa koskevat jakaumat ovat nasta-  ja kitkarengasryhmis
-sä  lähes identtiset, joten ryhmät eivät eroa tässäkään suhteessa toisistaan 

(taulukko  27).  

Taulukko  27.  Matkan  alkamisajankohta.  

Kello  Ensimmäinen talvi 

	

Kitka 	Nasta 

	

0/ 	 0/ 

	

/0 	 /0 

Toinen talvi 

	

Kitka 	Nasta  

	

0/ 	 0/ 

	

/0 	 /0 

0-6 2 2 1 1 
6-8 15 15 14 13 
8-10 13 13 14 14 

10-12 11 11 10 12 
12-14 8 10 9 11 
14-16 12 12 13 12 
16-18 21 21 21 21 
18-20 10 10 11 10 
20-22 5 4 6 4 
22-24 2 2 3 2  

Yht.  99 100 100 100 
N  =  3422 3 195 3 039 2 926  
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Sama pätee edelleen  matkan  tarkoitukseen (taulukko  28).  Eroja ryhmien välillä 
ei sanottavasti esiintynyt edes ensimmäisellä päiväkirjajaksolla, vaikka koke-
mukset kitkarenkaista olivat tuolloin vielä vähäisiä. Toisena talvena kitkaren-
kailla ajavilla oli nastarenkailla ajaviin kuljettajlin nähden enemmän työ-  ja  vä-
hemmän asiointimatkoja. 

Taulukko  28.  Matkan  tarkoitus.  

Matkan  tarkoitus Ensimmäinen talvi Toinen talvi 
_______________  Kitka 	Nasta Kitka Nasta  

Työ  45 	43 47 39  
Asiointi  30 	30 29 36  
Huvi,  loma  20 	18 19 17  
Muu tarkoitus  5 	9 5 8  
Yhteensä  100 	100 100 100 
N= 3 420 	3 209 3 044 2 926 

3.4.5  Kuljettajien kommentit 

Kuljettajat olivat erittäin tyytyväisiä kitkarenkaisiin erityisesti pääkaupun-
kiseudulla  ja kaupunkiliikenteessä.  Monet  kirjoittivat, etteivät  he  aio enää palata 
nastarenkaisiin. Muutamat ehdottivat jopa nastarenkaiden kieltämistä lailla var-
sinkin,  jos kitkarenkaiden sivuttaispito  saadaan paremmaksi. Kitkarenkaiden 
hyvinä puolina pidettiin  mm.  mandollisuutta ajaa  koko  vuosi samoilla renkailla, 
teiden säästymistä  ja  renkaiden äänettömyyttä. Kuljettajien mielestä kitkaren-
kaat pitävät useimmilla keleillä paremmin kuin nastarenkaat. Kitkarenkaiden 
pito  on  parhaimmillaan sulalla asvaltilla, lumella  ja  kuivalla pakkaskelillä. 

Kitkarenkaiden sivuttaispidossa  nähtiin parantamisen varaa. Kitkarenkaille  on
-gelmallisimpana kelinä  pidettiin märkää  ja  jäistä tietä  tai  jäistä tietä, jolla  on  irto

-lunta. Kuijettajilla  oli ollut ongelmia jäisillä keleillä etenkin risteyksissä  ja  ylämä-
essä liikkeelle lähdettäessä. Hiekoituksen sanottiin poistavan jäisen  kelin  on-
gelmia. Suolausta  he  eivät  sen  sijaan olleet kaivanneet. 

Kuljettajat olivat huomanneet renkaittensa pidon huonontuneen vuoden aikana 
enemmän kuin nastarenkaiden pito olisi heikentynyt samassa ajassa. Pidon 
huonontuminen oli jäisen  kelin  huonon pidon kanssa yleisin tyytymättömyyden 
aihe.  

Monet  nastattomi  ha  renkailla  ajaneet kuijettajat olivat huomanneet ajotyylissään 
muutoksia nastarenkailla ajamiseen verrattuna.  He  sanoivat ajavansa varovai-
semmin, rauhallisemmin, tarkkaavaisemmin  ja ennakoivammin,  pitävänsä 
edellä ajavaan suurempaa etäisyyttä, sovittavansa ajonopeutensa keliolosuh-
teislin, lähestyvänsä risteyksiä hiukkaalla kelihlä varovaisemmin sekä muutta-
neensa jarrutustekniikkaansa. 

Myös nastarengaskuljettajat olivat tyytyväisiä renkaisiinsa.  He  olivat tyytyväisiä 
myös jälsen  kelin pitoon,  mikä poikkesi kitkarengaskuljettajien kommenteista. 
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Sen  sijaan myös nastarenkaiden sivuttaispitoon olivat jotkut kuljettajat tyytymät-
tömiä.  

3.4.6  Ajopälväki rjojen  tulosten tarkastelu  

Nastattomia  ja nastallisia talvirenkaita  käyttävien ajopäiväkirjojen vertaamisella 
oli lähinnä yksi tarkoitus. Haluttiin selvittää, miten nastattomiin renkaisiin siirtym-
inen muuttaa kuljettajien käyttäytymistä erityisesti  matkojen  määrän, pituuden, 
alkamisajan  ja  tarkoituksen suhteen. 

Periaatteessa tämän selvittäminen olisi edellyttänyt myös ajopäiväkirjan pitoa 
ajalta ennen kitkarenkaislin siirtymistä, jotta kummankin kuljettajaryhmän  mat

-kakäyttäytymisen  ja  valintojen perustaso olisi saatu selville. Tähän ei ollut tutki-
muksen puitteissa mandollisuutta.  Asia  ratkaistlin  ottamalla päiväkirjaan muut-
tujiksi tavanomaisten  matkojen  määrän kirjaamisen ohella kysymykset tekemät-
tä jääneistä matkoista, niiden määristä, syistä  matkojen peruuntumiseen ja kor-
vaavista kulkumuodoista. 

Matkoja  oli jätetty tekemättä hyvin vähän eikä ryhmien välillä ollut eroa. Toisen 
 talven  aikana oli ainoastaan yksi nastarengaskuljettaja ilmoittanut  matkan  teke-

mättä jättämisen syyksi  kelin ja matkan  pituuden. Muilla kuljettajilla  matkan pe-
ruuntuminen  ei johtunut kelioloista. 

Kun tarkasteluun sisällytetään nämäkin kysymykset, tulokset ovat yksiselitteiset. 
Kitkarenkaisiin siirtyminen ei ole muuttanut kuljettajien liikkumistottumuksia 
millään tavalla.  Matkojen  määrissä  ja pituuksissa  ryhmien välillä  on  pieniä eroja, 
mutta otettaessa sekä  matkan  pituus että niiden määrä huomioon kokonais-
suoritteen laskennassa, ovat ryhmät tässäkin suhteessa hyvin samanlaiset. 

Päiväkirjatuloksista  ei luonnollisestikaan voida päätellä mitään käyttäytymisestä 
varsinaisessa ajotilanteessa. Kuijettajien esittämät kommentit tuovat kuitenkin 
joitakin havaintoja esiin. Ensinnäkin nastattomilla talvirenkailla ajavat ovat esit-
täneet kommentteja sekä niiden rajoituksista että eduista nastallisiin renkaisiln 
nähden. Kommentit vastaavat kutakuinkin hyvin rengastestauksissa saatuja tu-
loksia. 

Kitkarenkaiden heikommasta pidosta  suorassa jarrutuksessa jääpinnalla ollaan 
tietoisia  ja  useassa kommentissa tuodaan esiin, että vähäisillä ajotapojen muu-
toksilla voidaan hyvin kompensoida kitkarenkaiden nastarenkaita heikommat 
ominaisuudet. Tämä viittaisi siihen, että kitkarenkaita käyttävät ajavat hieman 
eri tavalla kuin ennen. Tämä vastaa ajokokeista tehtyjä havaintoja. 
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4  TULOSTEN TARKASTELU  

4.1  Kitkarenkaisiin  siirtymisen vaikutukset ajamisen 
strategiseen päätöksentekoon 

Tutkimuksessa tarkastettiin nastattomiln talvirenkaisli  n  siirtymisen vaikutuksia 
ajamisen päätöksenteon eri tasoihin. Näitä olivat strateginen, taktinen  ja  opera-
tionaalinen  taso. Strategisella tasolla tarkoitettlin sellaisia matkapäätöksiin liitty-
viä asioita, kuten  matkojen  määriä  ja  korvaavien kulkumuotojen käyttöä. Takti-
seen päätöksentekoon liittyy  matkan alkamisajankohtaan ja  reitin valintaan liit-
tyvät tekijät. Operaatioiden tasolla tarkoitetaan taas varsinaisia ajotapahtuman 
toimintoja, kuten ajonopeuden valintaa, ohjaamista  ja  muiden hallintalaitteiden 
käyttöä. 

Ajopäiväkirjoihin  kandeksan viikon ajalta kahtena talvena tallennetut matkat 
käsittävät yhteensä noin  365 000  kilometrin suoritteen. Suorite jakautui hyvin 
tasan molempien ryhmien kesken. Lisäksi kysymykset tekemättä jääneistä mat-
koista vahvistavat  sen,  että kitkarenkaisiin siirtyminen ei vaikuttanut millään ta-
valla ajamisen määrään. Lisäksi tulokset osoittivat  sen,  että keli ei juuri vaikuta 
matkapäätöksiin.  Matkalle  lähdetään koettiin keli hyväksi  tai  huonoksi. 

Vajaat  4 %  matkoista oli sellaisia, joilla koettiin ongelmia renkaiden riittämät-
tömän pitokyvyn vuoksi. Ongelmat painottuivat ensimmäisiin päiväkirjajaksoi

-hin,  siis alkutalveen. Kuljettajat kommentoivat myös näitä  matkoja.  Näyttää siltä, 
että toisena talvena  nk.  potentiaalisia konfliktitilanteita  tai  suoranaisia vaarati-
lanteita esiintyi kitkarenkaita käyttävien keskuudessa hieman enemmän kuin 
nastarenkain liikkuvilla kuljettajilla.  

4.2  Kitkarenkaisiin  siirtymisen vaikutukset ajamisen 
taktiseen päätöksentekoon 

Taktista päätöksentekoa selvitettiln lähinnä tarkastelemalla ajokertojen jakau-
tumista taajamissa  ja  niiden ulkopuolella sekä  matkojen alkamisajankohtia.  

Ajaminen taajamissa  ja  niiden ulkopuolella ajokertojen määrällä mitattaessa ja-
kautui aivan samalla tavalla molemmissa ryhmissä. Runsas kolmannes  (37.5  
%) ajokerroista  tapahtui taajamissa. 

Myös  kelin  jakautuminen taajama-ajossa oli jokseenkin samanlainen tutkitta-
vissa ryhmissä. Keliä pidettiin liukkaana ensimmäisenä talvena huomattavasti 
harvemmin kuin toisena talvena. Lisäksi taajamien keliolosuhteita pidettiin mo-
lemmissa ryhmissä hieman heikompina kuin taajamien ulkopuolella liikuttaessa. 

Edelleen  matkan alkamisajankohtakaan  ei erottele ryhmiä toisistaan. Jakaumat 
 matkan alkamisajassa  ovat lähes identtiset. Runsaat  60 %  matkoista alkoi  kello 

 6-10  ja  14-18  väliseen aikaan. 

Näyttää siten siltä, että taktisella tasollakaan ei kitkarenkaisiin siirtyminen ole 
tuonut muutosta ajotottumuksiin. 
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4.3  Kitkarenkaisiin  siirtymisen vaikutukset 
ajotapahtumaan 

Ajamisen hierarkiassa alimpana  on  nk.  operaatioiden taso,  jota  tarkastellaan 
erityisesti ajonopeuksien  ja  jarrujen käytön avulla. 

Ensimmäisen  talven  jälkeen havaittiin, että ajonopeudet kohosivat hyvissä olo-
suhteissa erityisesti nastattomia talvirenkaita käyttävillä. Toisaalta nastattomat 
kuljettajat pyrkivät myös ottamaan olosuhteet huomioon ajamisessaan, mikä 
näkyi vauhdin alenemisena erittäin liukkailla  ja kaarteisilla osuuksilla  samoin 
kuin varovaisuutena jarrujen käytössä. 

Toisen  talven  tulokset antavat jossain määrin erilaisen kuvan ajamisesta. Nas-
tattomilla kuijettajilla vauhti  on  alentunut verrattuna ensimmäiseen talveen. Itse 
asiassa nopeudet ovat hyvin lähellä tasoa, joka vallitsi vertailutilanteessa. En-
simmäisen  talven vertailuajon  tuloksia - siis molemmat ryhmät ajoivat nas-
tarenkain - verrattaessa toisen  talven ajoihin  erot ryhmien välillä ovat pääosin 
saman suuruiset taajamia  ja  jyrkkiä kaarteita lukuun ottamatta. Voitaisiin siten 
päätellä, että nastattomiln renkaisiin siirtyminen ei ole muuttanut ajonopeuksia 
millään tavalla tarkasteltaessa ajamista eri tyyppisillä teillä yllä mainittuja poik-
keuksia lukuun ottamatta. 

Toisaalta toisen  talven  ajot käytiin läpi selkeän talvisissa olosuhteissa  ja  kul-
jettajat luokittelivat  kelin  selvästi liukkaammaksi kuin kummallakaan ajokerralla 
ensimmäisenä talvena.  On  siten mandollista, että hyvissä olosuhteissa nastat-
tomien nopeudet todella kohoavat nastallisia enemmän. Pelkästään renkaiden 
kulumisen  ja  kokemusten karttumisen tiliin ei nopeuksien alenemista voida koe- 
asetelman perusteella laittaa. Syynä siihen  on  juuri koetalvien erilaisuus. Lisäksi 
toisena koetalvena ajaminen tapahtui melko kovalla pakkasella, jolloin nastat-
tomien mandollisesti ennakoima pakkasliukkaus  on  osaltaan saattanut vaikuttaa 
vauhtia hillitsevästi. 

Taajamissa, sekä Kuopiossa että Otaniemessä kitkarenkaita käyttäneiden  no
-peuksien  aleneminen oli selvästi havaittavissa. Kuljettajien omatkin kommentit 

viittasivat varovaiseen ajotapaan juuri taajamissa. Toisaalta ne ongelmatilan
-teet,  joita kerrottiin sattuneen esiintyivät pääasiassa taajamissa. Ongelmia  ren-

kaidensa pidossa  kokivat molemmat ryhmät jokseenkin yhtä paljon.  

4.4  Vaikutukset liikenneturvallisuuteen 

Tutkimuksen perimmäisenä tarkoituksena oli esittää arvio siitä, miten kitkaren-
kaisiin siirtyminen vaikuttaisi liikenneturvallisuuteen. Muutokset voivat näkyä 
periaatteessa kanden tasolla, liikkumisen määrässä  ja  liikkumisen laadussa. 

Tämä tutkimus osoitti, että kitkarenkaisiin siirtyminen ei vaikuta auton käyttö- 
tottumuksiin millään tavalla. Nastattomin talvirenkain lähdettiin liikkeelle vai-
keiksikin koetuissa olosuhteissa. Liikkumisen määrä ei muuttunut. Tältä osin 
liikenneturvallisuuteen ei ole odotettavissa mitään muutoksia. Huomattava  on 

 tosin, että tulokset pätevät nykyisen kunnossapitopolitiikan tilanteessa. Lisäksi 
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lähes  koko  henkilöautoliikenne  kulkee tällä hetkellä nastarenkain, jotka karhen-
tavat polanteisen tienpinnan  ja  risteysalueet helpottaen kitkarenkaallisten  liikku-
mista. 

Ajokäyttäytymisessä  havaittiin joitakin muutoksia, joilla  on  mandollisesti merki-
tystä liikenneturvallisuudelle. Vaikeissa keliolosuhteissa  tai  taajamissa, joissa 
piti varautua yllättäviinkin vauhdin hidastamisiin nastattomat kuljettajat alensivat 
nopeuttaan  tai pidensivät ajoetäisyyttä  edellä kulkevaan. Tältä osin näyttäisi sil-
tä, että kitkarenkaisiin siirtyminen muuttaa ajotapoja jossain määrin turvalli-
semmiksi. Mittaustu  lokset,  kuljettajien omat kommentit ajamisestaan sekä 
haastattelutulokset tukevat hyvin toisiaan. Samoin kuljettajien kirjaamien kah-
den  talven  aikana esiintyneiden vaaratilanteiden määrä talviolosuhteissa oli 
molemmissa ryhmissä jokseenkin yhtä suuri. 

Liikenneturvallisuusvaikutuksia  ei  kitkarenkaisiin  siirtymisellä näyttäisi 
siten olevan selkeän talvisissa olosuhteissa liikuttaessa. Muutoksia  lii-
kenneturvallisuuteen  saattaa  sen  sijaan  tulla  siitä, että hyvissä olosuh-
teissa  nastattomin talvirenkain  liikuttaessa nopeudet alkavat kohota. 
Muutos oli moottoriteillä ensimmäisenä talvena, jolloin päätieverkko oli koelau-
eilla koeajojen aikoihin suureksi osaksi  sula, varsin  suuri,  4-5 km/t.  Myös 
alemmalla verkolla kantateillä nopeuksien kasvu oli samaa suuruusluokkaa kuin 
moottoriteillä. Mikäli kitkarenkaat yleistyvät, tällä  on  todennäköisesti liikennetur-
vallisuutta heikentävä vaikutus. 

Nopeuksien  kasvusta ensimmäisenä talvena  on  vielä todettava, että  osa  lisään-
tyneestä vauhdista saattaa selittyä myös  sillä,  että kokemukset nastattomista 
talvirenkaista olivat useimmilla  varsin  vähäisiä. Ei oltu vielä riittävän hyvin selvil-
lä renkaiden rajoituksista. Tämä tuskin selittää kokonaan nopeuksien nousua. 
Selitys löytynee siitä, että nastattomien renkaiden selvästi nastallisia alempi 
melutaso sulalla pinnalla tuottaa vähemmän palautetta kasvaneesta nopeudes

-ta.  
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Kuijettajien  hankintaan liittyneen kyselyn  lomake 

- 	 1(2) 

1.  Mikä  on  teidän ikänne? 	 vuotta  

2.  Minä vuonna saitte ensimmäisen ajokorttinne? 	 vuonna 

Rengastakaa  seuraavissa kysymyksissä mielestänne itseenne parhaiten sopiva 
vaihtoehto  

3.  Paljonko ajatte nykyään vuodessa autoa  

1 	en  lainkaan  
2 	alle  5000  kilometriä  
3 5000 -l5000kilometnä  
4 	15000- 25 000  kilometriä  
5 25 000  -  40 000  kilometriä  
6 	yli  40 000  kilometriä  

4.  Mitenkä suuri osuus  (%)  vuotuisesta ajomäärästänne  on  talviajoa? 
Talvikaudeksi lasketaan tässä viisi kuukautta marraskuun alusta maaliskuun 
loppuun).  

1 	10% 
2 20% 
3 30% 
4 40% 
5 50% 
6 60% 
7 70% 
8 80% 
9 90% 
10 100% 
11 en  aja taivlaikana lainkaan  

5.  Onko käyttämässänne autossa talviaikana  

1 	nastarenkaat  
2 	nastattomat talvirenkaat (ns. kitkarenkaat)  
3  muut renkaat  

6.  MItä  mieltä olette nastarenkaiden tarpeellisuudesta talviliikenteessä?  

1 	ehdottoman tarpeelliset  
2 	melko tarpeeltiset  
3 en  osaa sanoa  I  vaikea sanoa  
4  melko tarpeettomat  
5  täysin tarpeettomat 	 käännä 

VTTITie-, geo-  ja  itkennetekniikan  laboratorio,  Sãhkom,ehentie  3,02150  EsPOO,  puh.  vaihde  (90) 4561,  teleax  (90) 464 850  
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1 (2) 

7.  Pääasiassa käyttämänne  auto  (Merkki, malli, ensimmäinen rekisteriöintivuosi; 
esimerkiksi:  

Volkswagen 	Golf 1.3 GL 	 1988  

Merkki 	 Malli 	 Ensimm. rekisteröintivuosi  

8. Jos  saatte mandollisuuden hankkia nastattomat kitkarenkaat  50  % 
 halvemmalla kuin nastoitetut renkaat, valitsisitteko  

1 	ehdottomasti nastarenkaat  
2 	melko varmasti nastarenkaat  
3 	harkitsen asiaa huolellisesti  (en  oikein osaa sanoa)  
4 	melko varmasti nastattomat kitkarenkaat  
5 	ehdottomasti nastattomat kitkarenkaat?  

9.  Koekuljettajille  annetaan kandeksi talveksi käyttöön uudet talvirenkaat. 
Koekuljettaja maksaa ainoastaan renkaiden asennuskustannukset. Oletteko 
valmis osallistumaan tutkimukseen koekuljettajana siinä tapauksessa, että 
saatte käyttöönne  

1 	nastattomat talvirenkaat 

2 	nastalliset talvirenkaat 

3 	kummat renkaat tahansa  

Kyllä  En 

U U 
U U 
U U 

10.  Mikäli vastasitte edelliseen kysymykseen myöntävästi  tai  haluatte osallistua 
lahjakortin arvontaan, pyydämme Teitä ilmoittamaan yhteystietonne 
mandollista myöhempää yhteydenottoa varten 

Nimeni on .......................................................................................................... 

Osoitteenion..................................................................................................... 

 Puhelinnumeroni  on  (myös suuntanumero) ....................................................... 
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Ajokokeen instruktio 

Koehenkilöä  (Kh) ollaan vastassa tukikohdassa; hänet saatetaan sisälle.  

1) Toivotetaan Kh tervetulleeksi  

2) Varmistetaan, että Kh  on  saanut kokeeseen liittyvän kirjeen, joka sisälsi  mm. 
 kartan ajoreitistä.  

3) Kerrotaan Kh:lle lyhyesti ajon tarkoitus: 

Tämän ajotehtävän tarkoituksena  on attaa nastarenkaita  ja kitkarenkaita 
 käyttäviä VTT:n autoilla noin  85  km:n pituinen lenkki. Ensimmäisessä vai-

heessa kaikki ajavat nastarenkain varustetulla autolla  sen  vuoksi, että meillä 
 on  teidän kokemuksianne nastarenkaista, joihin sitten voidaan myöhemmin 

verrata saatuja kokemuksia kitkarenkailla ajamisesta'. (Niille, jotka ajavat  ko-
ko  ajan nastarenkailla, kerrotaan, että heidän ajokokemuksiaan verrataan 
tutkimuksen eri vaiheissa kitkarenkaallisten ajokokemu ksiin. Vertailtavuuden 
säilyttämiseksi ajaminen toteutetaan pareittain.)  

4) Kerrotaan haastattelusta: 

'Ajotehtävän  jälkeen saatte haastattelulomakkeen täytettäväksi. Kysymykset 
koskettelevat kokemuksia ajamisesta nastarenkailla. Haastattelulomakkeen 
täyttäminen  vie  aikaa noin viisi minuuttia.  

5) Kaikki samassa tilanteessa: 

'Kaikki tutkimuksen ajotehtävään valitut ajavat saman reitin tutkimuksen en-
simmäisessä vaiheessa samoilla renkailla, jotta haastattelutulosten vertail-
tavuus voidaan säilyttää.'  

6) Korostetaan, että kyseessä  on  aivan tavallinen ajaminen - ei renkaiden omi-
naisuuksien testaaminen. 

'Sinun ei tarvitse tuntea itseäsi miksikään rengastestaajaksi siinä mielessä, 
että sinun täytyy koeajolenkin aikana kokeilla renkaiden ominaisuuksia äkkiä 
jarrutettaessa  tai pitoa  kaarteissa. Nämä  asiat  selvitetään erillisillä kokeilla. 

 Me  olemme kiinnostuneita tässä  vain  aivan tavallisesta rutiininomaisesta 
ajamisesta  ja  käsityksistä eri rengastyyppien mukavuudesta talvikelillä.  Ko-
keen  kannalta parasta  on,  että ajat lenkin läpi aivan niinkuin muutenkin ajat 
talvella. Ajolenkin jälkeen tehtävä haastattelu koskee sellaista ajamista.' 

'Sinun ei tarvitse olla huolestunut siitä, että olet liikkeellä vieraalla autolla.  Se 
on täysvakuutettu.  Sinulla ei ole mitään vastuuta auton vahingoittumisesta.' 

'Seuraavaksi katsotaan vielä videolta ajoreitti niiltä osin kuin sinun pitää 
kääntyä eri risteyksissä pysyäksesi reitillä. Oheisessa kartassa, joka  on  kiinni-
tetty myös auton kojelautaan,  on  nämä risteykset merkittyinä samassa järjes-
tykessä kuin ne näkyvät videolla. Lisäksi karttaan  on  merkitty trippimittarin lu-
kema lähtöpaikalta kuhunkin risteykseen, mikä helpottaa risteyksen löytämis-
tä.' 
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Videon  katselun jälkeen: 

Onko sinulla mitään kysyttävää ajoreitistä  tai  ajamisesta? 

Tämän jälkeen siirtytään autoon  ja  selostetaan tavallisimmat hallintalaitteet. 
Kerrotaan, että bensaa  ja  vettä tuulilasin puhdistamiseen  on  riittävästi. Lisäksi 
kerrotaan, että mandollisen eksymisen varalta autossa  on  yksityiskohtainen 
kartta ajotehtäväalueelta. 

Hyvää matkaat 
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Ajo reitti kartat  
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Kuopio  
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Keskinopeudet  ja  keskihajonnat  

Taulukko  1.  Keskinopeudet (km/t)  ja  keskihajonnat paikallistiellä,  voimakkaasti 
kaarteiset osuudet.  6  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  41,4 	13,5 44,6 	13,0 47,1 	11,2  
kitkarenkaat  42,7 	14,9 41,4 	13,8 45,5 	11,5  

Taulukko  2.  Keskinopeudet (km/t)  ja  keskihajonnat  taajamassa (Otaniemi).  8  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	Ith ka 	kh  

nastarenkaat  40,4 40,8 41,6 	14,8  
kitkarenkaat  42,9 42,5 40,7 	14,0  

Taulukko  3.  Keskinopeudet (km/t)  ja  keskthajonnat  Kuopion läänissä.  9  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	ku ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  68,9 	19,4 54,1 	23,9 71,4 	20,9  
kitkarenkaat  67,9 	19,2 55,7 	23,8 70,8 	21,5  

Taulukko  4.  Keskinopeudet (km/t)  ja  keskihajonnat  moottoritien rampissa.  11  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  60,5 	21,7 63,1 	20,3 56,9 	22,6  
kitkarenkaat  55,2 	20,6 60,2 	20,9 55,9 	22,4  

Taulukko  5.  Keskinopeudet (km/t)  ja  keskihajonnat koealueiden moottoriteillä.  19  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  95,8 	8,5 96,0 	6,4 99,1 	6,2  
kitkarenkaat  93,7? 	8,4 98,7 	7,3 98,3 	6,4  

Taulukko  6.  Paikallisteiden keskinopeudet (km't)  ja  keskthajonnat koealueilla.  20  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  62,8 	9,2 64,6 	8,6  
kitkarenkaat  62,0 	9,8  _________________  63,8 	9,1  
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Taulukko  7.  Keskinopeudet (km/t)  ja  keskthajonnat moottoriteiden rampeissa 
koealueilla.  21  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  53,2 	19,2 52,3 	19,8  

kitkarenkaat  54,0 	18,6  ______________  51,1 	19,5  

Taulukko  8.  Keskinopeudet (km/t)  ja  keskihajonnat  taajamissa koealueilla.  22  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  42,5 	14,0 40,7 	15,2 43,3 	15,0  

kitkarenkaat  43,5 	13,8 42,3 	14,7 41,3 	15,2  

Taulukko  9.  Koealueiden keskinopeudet (km/f)  ja  keskihajonnat.  23  

Vertailu  1.  talvi  J 	2.  talvi  

____ ka 	kh  ka 	khJ ka 	kh  

nastarenkaat  72,2 73,1 	20,7  

kitkarenkaat  71 ,3  ________________  72,5 	21,0  

Taulukko  10.  Jarrutuksen  keskimääräinen voimakkuus  (bar)  koealueella.  25  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  6,9 	5,9 7,0 	6,2  

kitkarenkaat  7,4 	6,1  ________________  6,3 	6,3  

Taulukko  11.  Jarrujen poljinvoimakkuus  (bar)  taajamissa.  29  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  8,8 	6,5 9,8 	5,5  

kitkarenkaat  9,2 	6,3  ________________  9,9 	6,8  

Taulukko  12.  Jarrujen po(/inpaine  (bar)  kehä l:llä.  30  

Vertailu  1.  talvi  2.  talvi  
____ ka 	kh  ka 	kh  ka 	kh  

nastarenkaat  13,7 	9,0 14,1 	8,3  

kitkarenkaat  13,1 	7,9  _______________  9,2 	6,2  
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Ajojen jälkeisten haastattelujen lomakkeet  

Nimi 
Koodi  

1 	nastarenkaat  2 	kitkarenkaat  
1 	Uusimaa 	2  Kuopio  

Kilometrit 	alussa 	 ............................................. Ajoaika ..................................................... 

Kilometrit  lopussa  

I 	Keli oli  sula/kuiva  osittain jäinen jäinen  
1 	moottoritie  1 2 3 
2 	valta-  ja  kantatiet  1 2 3 
3 	alempi tieverkko  (pikkutiet')  1 2 3 
4 	taajamat  1 2 3 

2 	Olivatko keli-  ja  ajo-olosuhteet mielestäsi samanlaiset, kuin ajaessasi viimeksi vuosi 
sitten  (sade,  valo, liikenne ym.)? 	 1  kyllä 	2  ei  

Jos e,  niin mikä aiheutti eron .................................................................................................  

3 	Minkälainen oli mielestäsi renkaiden pito ajamasi koeajoreitin seuraavilla osuuksitia? 

Renkaiden pito oli  huono/liukas  osittain pitävä pitävä  
1 	moottoritie  1 2 3 
2 	valta-  ja  kantatiet  1 2 3 
3 	alempi tieverkko  ('pikkutiet')  1 2 3 
4 	taajamat  1 2 3 

4 	Pidätkö aamasi koeauton renkaita sopivina koeajoreitin seuraavilla osuuksilla? 

Pidin renkaita  vallinnei-  täysin melko melko täysin  
sun  ajo-olosuhteisiin sopivina sopivina  sopimatto- sopimatto - 

mina mina 
1 	moottoritie  1 2 3 4 
2 	valta-  ja  kantatiet  1 2 3 4 
3 	alempi tieverkko  ('pikkutiet')  1 2 3 4 
4 	taajamat  1 2 3 4 

5 	Olivatko koeauto  ja sen  renkaat mielestäsi ominaisuuksiltaan samanlaiset kuin vuosi 
sitten?  

1  kyllä  2 	ei  

Jos 	ei, 	niin 	mikä aiheutti 	eron .................................................................................................  

6 	Oliko sinulla ongelmia koeauton renkalden pidon kanssa missään vaiheessa ajon 
aikana?  

1  kyllä 	 2  ei  

1 (2) 
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7 	Jos  vastasit  edelliseen kysymykseen  (6)  'ei', hyppää kysymykseen  8. 

Jos  vastasit  edelliseen kysymykseen  (6)  'kyllä',  niin missä vaiheessa ongelmia 
ilmeni?  

1  ajaessani moottorrtiellälKehä I:llä 	1 hidastaessani  nopeutta risteysalueella  
2  ajaessani valta-  tai kantatiellä 	2 hidastaessani  nopeutta suoralla tiellä  
3  ajaessani alemmalla tieverkolla 	3 hidastaessani  nopeutta kaarteessa  
4  ajaessani taajamassa 	 4 risteysalueella  suoraan ajaessani  

5 risteysalueella kääntyessäni 
6  tiellä suoraan ajaessani  
7  ajaessani kaarteessa  

8 	Koeauton renkailla  on  nyt ajettu noin  16 000 km  (kitkarenkaat)  ja  21 000 km  (nasta- 
renkaat). Poikkeavatko käytetyn renkaan ominaisuudet mielestäsi uuden renkaan 
ominaisuuksista?  

1  ei 	2  kyllä  

Jos kyllä,  niin miten'?..................................................................................................  

9 	Eksyitkö koeajoreftillä? 	 1 en 	2  kyllä  

Joseksyit,  niin missä'2  ...............................................................................................  

10 	Ajat koerenkailla nyt toista talvea. Oletko joutunut koerenkaillasi olosuhteisiin, joissa 
olet toivonut parempaa pitoa?  

1 en  koskaan 	 4  melko usein  
2  hyvin harvoin 	 5  hyvin usein  
3  melko harvoin  

11 	Muuta  ......................................................................................................................  

12 	Oliko koeautossa mielestäsi laitteita, jotka rekisteröivät ajotapahtumaa?  

1  kyllä 	2  ei 	 3 en  osaa sanoa  

13 	Liikennekäyttäytymisen  tutkimisessa suurimpia ongelmia  on se,  että  kul  jettajat  
ajavat koetilanteessa toisin kuin normaalisti autolla lilkkuessaan. Ajoitko mielestäsi 
tämän reitin samalla tavalla kuin itse yleensä ajat omalla autollasi vastaavissa 
olosuhteissa?  

1  ajoin samalla tavalla kuin omalla autollakin  
2  ajoin eri tavalla kuin tavallisesti  
3 enosaasanoa 

Jos ajotapasi  poikkesi tavallisesta, niin miten 9  ...........................................................  

13 	Kun seuraavan kerran ostat talvirenkaat autoosi, ne ovat  

1 nastarenkaat 	 2 kitkarenkaat 
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Ajopäiväkirjan  malli 

Tiistai  14.12 1994 
Mat-  
kan  
nu-  
me-  
ro  

_____ 

Matkan 
alkamis-  

aika  
(tunti)  

__________ 

Matkan  
pituus 
(km)  

__________ 

I 	Matkan  
tarkoitus 

1=työ  
2=asiointi  

3=huvi,  loma  
4=jokin  muu  

Matkasta 
taajama-  

ajoa  
(prosenttia)  

_____________ 

Keli pääasiallisesti  
1=liukas  

2=osittain  liukas  
3=pitävä,  paljas  

Taajamassa 	Taajaman  
ulkopuolella  ___________  

2  ___________ ___________ ______________ ______________ ____________ ________________  

3  ___________ ___________ ______________ ______________ ____________ ________________  

4  __________ _________ _____________ _____________ ___________ ______________  

5  ___________ __________ ______________ ______________ ____________ ________________  

6  ____________ ___________ _______________ _______________ _____________ _________________  

7  ___________ __________ ______________ ______________ ____________ ________________  

8  ____________ ___________ _______________ _______________ _____________ _________________  

9  ___________ __________ ______________ ______________ ____________ ________________  

10  _________ ________ ___________ ___________ __________ _____________  

11  _____________ ____________ ________________ ________________ ______________ __________________  

12  _________ ________ ___________ ___________ _________ _____________  

Tiistai  14.12.1994  

Oliko ongelmia renkaiden pidon kanssa 	 1 Li  Kyllä  
joillakin päivän matkoista  ?(rasti  ruutuun) 	 2 Li  Ei  

Jos  oli ongelmia,  kuvaile  niitä  allaolevaan  tilaan  

Matkan  
nro 	Mikä  liikennetilanne  

2 	Jätitkö  jonkin  aikomasi  matkan  tekemättä  
koeautolla (rasti  ruutuun)?  

3 	Tekemättä  jättämäsi  matkan  pituus  

4 	Käytitkö  ko.  matkalla muuta  
kulkumuotoa? (rasti  ruutuun)  

5 	Mikä oli syy matkasta 
luopumiseen  koeautolla? 
(rasti  ruutuun)  

1 Li  Kyllä  
2 Li  Ei  

km 

1 Li  Kyllä  
2 Li  Ei  

1 Li  Liukas keli  
2 D  Matka liian pitkä  
3 Li  Keli  ja matkan  pituus yhdessä  
4  LiMuusyy 
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Vaaratilanteet  eri  kuljettajaryhmillä 

Kitkarenkaat 

Peltotiellä jäiset urat  heitti auton  sivuluisuun. 

-  Korsossa  omakotialueen pikkutiet  osin kirkkaan jään peitossa. Ei  hiekoitusta! 
 Olin  kaataa erään  postilaatikon.  Nämä  pikkutiet  eivät ole edes tasaisia vaan 

viettävät tien  reunoihin  pain. Jos  vetävät pyörät  sutivat,  siirtyy keula kohti ojaa!!  

-  Ajoin  4-kaistaista  maantietä, jolla nopeusrajoitus  80  km/t.  Samaan suuntaan 
menevien kanden kaistan  keskiosassa  oli kapea jäinen alue.  Vaihtaessani 

 kaistaa  ohitustilanteessa  renkaat eivät pitäneet jäällä, jolloin  "perã  irtosi.  

-  Osittain jäisellä  "pikkutiellä" erãässä  alamäessä, jossa  on  mutka,  en  saanut au-
toa  pysähtymäan  alhaisesta  nopeudesta  huolimatta  (n. 20  km/t),  jolloin törmäsin 
vastaan tulevaan autoon.  

- Hiekoitettu  risteys, tavallinen  jarrutus  tultaessa  lilkennevaloihin.  Rengas  meni 
 suksena", sillã  hiekka ei ollut takertunut  jäãhãn, ulkolämpötila +  3° C (jää  veti-

nen)  

-  Lauhtumisesta johtuva liukkaus.  Risteyksistä  ja  liikennevaloista  lähtiessä  pyörãt 
sutivat  paljon.  1  risteys meni pahasti pitkäksi, kun  nsteys  oli aivan jäässä.  

-  Jäätien  pãälle  satanut  pakkaslumi  aiheutti pitkäksi menneen  jarrutuksen  risteyk-
sessä. Onneksi ei  kolissut. 

-  Satoi märkää  lunta,  joka  jãisen  tien pinnalla oli  liukastamassa  tietä. Yhdessä 
risteyksessä oli mennä pitkäksi, kun renkaat eivät pitäneet vaikka vauhti oli hy-
vin hiljainen.  

-  Jäisen tien päällä  irtolunta «  2-3 cm.  Jarrutettaessa  kovasti, lähti pyörät  luisuun 
 aika helposti. Liikenteessä vaaratilanteita.  

-  Ajoin maantiellä, nopeus oli  n. 80  km/t, tienpinta  oli jäinen. Valot olivat vaihtu-
massa punaiselle  ja  kun  jarrutin,  renkaat eivät pitäneet niin,  etta  auto  olisi py-
sähtynyt  valoihin,  joten oli ajettava päin punaisia.  

-  Tien  pinnalla uusi lumi sulanut  sohjoksi.  Pari  kertaa  vesiliirtomainen  luisto. 

 - Peilikirkas  tie,  kaarteessa  sivuluisuun  

Yksi risteyksen lähestyminen  varomatonta, hidastuvuus  ei riittänyt  jääkelin 
 vuoksi,  etupyöran töyssy  jalkakäytävän  reunakiveen 

-  0°C,  vastasatanutta  lunta,  aiheutti  liukkautta pihatielle  siten, että  auto  mutkassa 
 suistui vähäisessä vauhdissa  penkkaan  ilman vahinkoja. Aiemmin ajaneet autot 

olivat  pakanneet  lumen  hyvin  liukkaaksi. 

-  Melko paksussa juuri  sataneessa nollakelin  lumessa  auto vain  kelkkaili jarrutet-
taessa. 

- Jyrkkã  alamäki  NOykkiOntiettä käännyttäessä Tiilikujalle  renkaat eivät pitäneet 
 ja  liu'uin  alas  asti  risteävälle  tielle.  Tie  oli jäinen. Onneksi ei  risteävãltä tieltã 
 tullut  autoa. 

Risteyksessä joudun  "runttaamaan"  jarrut pohjaan, joten  auto  luisui  suojatien  yli.  
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- Loivassa alamäessã  risteykseen tullessa  auto  luisui  pehmeälläkin jarrutuksella 
lIian  pitkälle risteykseen. (Ohuen  lumikerroksen  alla kova  jää) 

-  Risteys  jyrkässå rinteessä.  Olen vãistãmisvelvollinen  ja  tulen rinnettä  alas. Jar-
ruttaessa  pyörät  lukkiutuvat,  joten lopetan  jarrutuksen, kaasutan  ja sujandan 
väistettävän  auton keulan editse omalle kaistalle.  

Nastarenkaat 

-  Risteyksessä vasemmalle  käännyttãessä  lähti  puskemaan. 

-  Risteyksessä  käännyttäessä  vasemmalle perä lähti  luisuun. 

- Liikerakennuksen  pihalla  lumen  alla  pelkkää jäätä, joka erittäin liukas, menin 
 mutkassa  melkein suoraan ulos (nopeus oli  <  5 km/t) 

- Ohitustilanne Hki —Lahti  välillä. Meinasin ohittaa  rekan,  mutta kesken ohituksen 
(heti alussa) jouduin jarruttamaan  ja  palaamaan takaisin  rekan  taakse. Pieni  jar-
rutus  laittoi pyörät heti lukkoon.  

- Kaistalla  oleva  Bussipysåkki jarrutuksesta liukastunut,  Jossa ei  nastat  auttaneet, 
 selvisin  kumminkin ilman  koihuja. 

-  Hangon tielle tullessa  tie  hyvin liukas, jolloin  kiihdytys  oli odotettua  tehotto-
mampi.  Muu liikenne joutui hidastamaan.  

-  Ajoin pieniä kyläteitä, jotka olivat erittäin  uraisia  ja  vähän  lunta  jään  pãällä.  Auto 
 yritti puskea" mutkissa unen  heittelyn  takia  pari  kertaa ulos  tieltâ.  Vauhti oli  n. 

60 km/I. 

-  Kääntyminen risteyksestä. Lämpötilan nousun  & pakkaslumen liukastama  riste-
ys oli aiheuttaa  tieltã suistumisen (penkalla  käytiin), kun jouduin väistämään 
kolmion takaa tullutta pakettiautoa.  

- lisalmi —Kiuruvesi -tie  oli todella  urainen.  Yhdessä  mutkassa  auto  lähti  sivulul
-suun yllättäen.  Tiekarhu  ei ollut ehtinyt tehdä työtään.  

- Urat vetelevät  autoa pahasti mutkissa. Keli liukas. Lämpötila  lähellã  00  C. 

- Jäãn  päälle oli satanut  lunta ja  tiet  alko  osittain  urautua.  Auto  välillä  heittelehti 
urilta  toisille.  

- Kotipihaan  tultaessa  auto  ei pysähtynyt niin nopeasti kuin  otaksuin  vaan ajoin 
ohi  parkkiruudusta.  Piha oli  hiekoittamatta  ja  erittäin liukas.  

-  Aivan suoralla  tiellã  auton perä  hethelehti  monta kertaa, koska  tie  oli tosiaan 
jäinen, nopeus oli  60-70 km/t,  onneksi muuta liikennettä oli todella  vãhän,  niin 
onnettomuudelta vältyttiin.  

-  Risteykseen tultaessa  jarrutus  meni pitkäksi.  Liikkeellelähdôt  taajamassa vaikei-
ta.  

-  Liian suuri  tilannenopeus,  päin punaisia, ei renkaat pitäneet.  

- Tiessä  oli  ajouria.  Yritin ajaa unen ulkopuolella, mutta jouduin kaarteessa  uriin, 
 siitä  auto  otti kimmokkeen toiselle puolen tietä,  tie  hyvin jäinen. (Ei  vastaantu- 

levia,  onneksi!)  
Jarrutus  pitkäksi Kuopion yliopistollisen sairaalan risteyksessä. Ei vahinkoja.  
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 sisäisiä julkaisuja  44/1 993.  TIEL  4000050  
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Nastallisen  ja nastattoman  liikenteen päällysteet, yhteenveto. Tielaitoksen selvityksiä 
 28/1993. TIEL 3200154  

Tiesuolan pohjavesivaikutusten mallintaminen Joutsenonkankaalla  (Amelia de Conter, 
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Tiesuolaus  ja pohjavedet; Nykytilan  selvitys  (Jukka  Yli-Kuivila,  Anna -Liisa Kivimäki, 
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(Terhi  Kling,  Veijo Pirhonen). Tielaitoksen selvityksiä  65/1 993.  Keskushallinnon erillis-
projekti. TIEL  3200190  

Kokemuksia  Japanin nastattomasta talvilliikenteestä. Tielaitoksen  selvityksiä  66/1993. 
TIEL 3200191  

Suolan käytön vähentäminen, väliraportti väestön asenteista Kuopion läänin kokei-
luun talvikaudella  1992-1993 (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. TILL 3200204  

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

Kuljettajakäyttäytyminen  kaarre-  ja jonoajossa  (M.  Roine). Tielaitoksen selvityksiä 
 87/1993. TIEL 3200212  

Kelin  kokemisen, rengaskunnon  ja rengastyypin  vaikutus nopeuskäyttäytymiseen 
 (Heikki Heinijoki). Tielaitoksen  selvityksiä  19/1994. TIEL 3200229 

Talvirangastutkimus; Talvikauden kulumis-  ja kitkaominaisuuksin  vertailu sekä käyttö 
 ja  kunto talvikaudella  1993-1994  (Jukka Antila,  Timo  Mäkelä,  Heikki Heinijoki,  Kimmo 

Saastamoinen). Tielaitoksen selvityksiä  34/1 994. TIEL 3200243  

Tiestön kunnossapito vähemmällä suolauksella. Loppuraportti väestön asenteista 
Kuopion läänin kokeiluun talvikausina  1992-1994 (Pauli  Niemelä, Sakari Kainulainen). 
Tielaitoksen selvityksiä  38/1994. TIEL 3200247  

Rajoitetun suolan käytön vaikutus asfalttibetonin kulumiseen (Timo Kurki). Tielaitoksen 
selvityksiä  46/1 994. TIEL 3200255  

Tiesuolan käytön vähentämisen vaikutukset tienvarren mäntyyn (Pinus sylvestris): 
Neulasten suolapitoisuudet  ja  ulkoiset vauriot 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  51/1994. TILL 3200260 

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

Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuljettajien riskinottoon (Tapani Mäkinen,  Leif 
Beilinson, Rita Rathmayer,  Arja Wuolijoki). Tielaitoksen selvityksiä  64/1 994. TILL 3200273 
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