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TIIVISTELMÄ 

Tietaitos toteuth  muuttuvien  kelimerkkien  kokeilun ensimmäisen vaiheen talvena 
 1993-1994.  Tällöin todettiin  liukkaasta  varoittavan muuttuvan  lilkennemerkin  

alentavan  keskinopeutta.  Muuttuva  turvaväliopaste  pidensi  aikavälejä jonoissa  ja 
 alensi  keskinopeutta.  

Koetta  jatkettiin talvikaudella  1994-1995. Koepaikkoina  olivat  Eurajoki  (Vt  8) 
Koski  (Vt  10), Salo  (vt  1)ja Koikkala  (vt  1).  Tavoitteena oli tutkia merkkien vaiku-
tusta  ajonopeuksiin  ja  aikaväleihin,  vaikutuksen pysyvyyttä  ja  kestoa. Lisäksi 
tutkittiin,  muuttuiko  merkkien ymmärtäminen. Tutkimuksessa kirjattiin myös 
merkkien  käyttökokemuksia.  

Kokeessa käytetyt merkit olivat muuttuva hukkaan  ajoradan  liikennemerkki va-
rustettuna joko  lumikidettä esittävällä lisäkilvehlä  tai  ilman  lisäkilpeä  sekä muut-
tuva  turvavaliopaste,  johon kanden auton kuvan välissä esitettiin  turvavähisuosi

-tus.  Lopputalvesta  opasteen alapuolelle lisättiin sana 'suositus'. 

Nopeus-  ja  aikaväliaineistot  kerättiin  silmukkailmaisimilla  sekä  instrumentoidulla 
mittausautolla.  Lisäksi tehtiin  tienvarsihaastatteluja  sekä kysely  kelikeskusten 
henkilöstölle. 

Liukkaasta kehistä  varoittavan merkin vaikutukset pysyivät  Eurajoella  ja  Koskella 
 lähes samanlaisina kuin ensimmäisenä  tutkimusvuonna.  Kun merkin viesti  vilk

-kul,  aleni keskinopeus noin  2 km/h  ja  kun viesti oli kiinteästi valaistu, noin 
 1 km/h.  Salossa  kelimerkin  ei todettu alentavan nopeuksia, mutta merkki vähensi 

noin  10 %  alle  1,5  sekunnin  aikavälien  osuutta. Merkillä todettiin olevan  Koikka
-Ian  mutkassa  tilastollisesti merkitsevä vaikutus  ajonopeuksiin  sekä merkin koh-

dalla että  1 200  metrin päässä  merkistä  olevalla suoralla.  Liukkaasta kelistä  va-
roittavan merkin  nopeusvaikutuksen  kesto näyttäisi olevan  3  km:n luokkaa.  Vilk

-kuva  viesti vaikutti  mitattuun  14 km:iin  asti.  

Turvaväliopaste  vähensi  alle  1,5  sekunnin etäisyydellä ajavien osuutta  jonoissa  
pitävällä  kehillä  28-38 %  ja  hiukkaahla  kelillä  31 —37 %.  Vaikutus pieneni 
'suositus'-sanan  hisäämisen  jälkeen. Lisäksi opaste alensi  ajonopeuksia  noin 

 1 km/h. 

Liukkaudesta  varoittavan merkin tarkoituksen oikein  ymmärtäneiden  osuus oli 
 80 % (n = 213). Turvaväliopasteen  ymmärsi oikein  84 %,  kun opasteeseen oli 

lisätty sana 'suositus'. Kuljettajista  45-50 %  ei tiennyt, mitä merkin eri toiminnot 
(kiinteä  tai vilkkuva  viesti)  tarkoittivat.  

Kumpikin merkki vaikutti  kuijettajien  käyttäytymiseen liikenneturvallisuuden kan-
nalta myönteisellä tavalla.  Kehimerkkiä  voidaan käyttää etenkin herkästi  hiukkaiksi  
tulevista  erityiskohteista varoittamiseen.  Merkin käyttö vaatii kohteen tehostettua  
keliseurantaa. Merkissä  ei välttämättä tarvitse olla  lumikidettä lisäkilpenä.  Merkil-
lä  on  ainakin toistaiseksi oltava  vain  kaksi  toimintoa:  se  joko varoittaa  liukkau-
desta  tai on  poissa päältä. Tehokkaammaksi todetun  vilkkuvan  viestin käyttöä  on 

 harkittava  laajana  koko  liikenteen  ohjausjärjestelmään  ja  kuljettajien  tiedonkäsit- 



telyyn  liittyvänä asiana. Turvaväliopaste vaikutti yksinään sekä keskinopeuteen 
että aikaväleihin. Tämän vuoksi  kelin ja  ajonopeuden  huomioon ottavaa turvavä-
liopastetta kannattaa kehittää edelleen. Merkkien vaikutus voi joko kasvaa  tai 

 vähetä,  jos  niitä käytettäisiin laajemmin. 
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ABSTRACT 

The Finnish National Road Administration (FinnRA) launched the experiment of 
variable road condition warning signs during the winter of 1993-1994. The re- 
suits showed that the sign warning about slippery road conditions reduced the 
mean speeds. ln addition, the variable safety margin sign extended the head- 
ways and reduced mean speeds. 

The experiment was continued during the winter of 1994-1995. The signs were 
tested at four sites: Eurajoki  (Vt  8), Koski  (Vt  10), Salo  (Vt  1) and Koikkala  (vt  1). 
This study was designed to investigate the effects of the variable signs on vehi-
cle speeds and headways, and the persistence and duration of the effect. ln 
addition, the understanding of the sign was studied, and user experiences were 
noted. 

The signs used in the experiment were variable road condition warning signs 
equipped with an additional snowflake sign or without a snowflake, and a vari-
able safety margin sign of an individual safety margin recommendation between 
the illustration of two cars. in the middle of the winter, the word 
urecommendationu was added underneath the sign. 

Information about driver behaviour was collected using detector loops and an 
instrumented car. ln addition, roadside interviews were made as well as a ques-
tionnaire to the personnel of the road condition centre. 

The effects of the variable message sign warning about slippery road conditions 
remained about the same as in previous winter at Eurajoki and Koski. The 
speed-reducing effect of the sign was about 2 km/h when the sign was blinking, 
and about 1 km/h when the sign was on continuously. ln Salo, the road condition 
sign did not reduce speeds but the sign decreased the portion of headways less 
than 1.5 seconds by 10 percent. At the Koikkala curve, the sign had a statistically 
significant effect on the driving speeds both in the vicinity of the sign and on the 
straight section 1200 meters from the sign. The duration of the speed effect of 
the sign warning about slippery road conditions was about 3 kilometres. The 
blinking sign affected at least at the distance of 14 km. 

The variable safety margin sign decreased the proportion of the drivers in 
queues with headways of less than 1.5 seconds by 28-38% during good road 
conditions and by 31 —37% during slippery road conditions. The effect was de-
creased after the addition of the word  urecommendationu  ln addition, the sign 
decreased the speeds by about 1 km/h. 

The purpose of the slippery road warning sign was correctly understood by 80% 
of the drivers (n=213). The proportion of drivers who understood the variable 
safety margin sign correctly was 84%, after the addition of the word 
"recommendation". 45-50% of the drivers didn't know the meaning of the differ -
ent ways to use the sign (blinking/continuous). 



Both of the signs changed driver behaviour into a safer direction. The slippery 
road warning sign can be used at locations that are especially prone to slipperi-
ness. The operation of the sign requires that the road conditions are under con-
tinuous surveillance. The additional snowflake sign is not necessarily required. 
The sign should probably only have two modes of operation: it is either lit, warn-
ing of slipperiness, or off. The use of the blinking option remains to be consid-
ered taking into account the whole traffic control system and the information 
management processes of drivers. The safety margin sign affected as such both 
mean speeds and  headways.  Hence, the sign displaying a safety margin rec-
ommendation on the basis of prevailing road surface condition and vehicle 
speed should be developed further. It is still unclear whether the effects of the 
signs would increase or decrease if they were used more extensively.  



ALKUSANAT  
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 ja  Uudenmaan tiepiirin  yhdyshenkilö  Dl  Teuvo  Puttonen. Tutkimusta  ohjaavaan 
seurantaryhmään  kuuluivat lisäksi  Dl  Eini  Hirvenoja,  Dl  Esko Hyytiäinen  ja  Di 
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO  

	

1.1 	Taustaa  

Tielaitoksen  liikenteen  telematiikkahankkeiden  yhtenä keskeisenä tavoitteena  on 
 kehittää  ja  testata toimenpiteitä, joilla voitaisiin vähentää liukkaalla kelillä tapah-

tuvien onnettomuuksien määrää. Talvella  1993-1994  tielaitos  käynnisti Turun 
 tiepiirissä  kokeen, jossa selvitettiin, miten  liukkaasta  varoittava muuttuva liiken-

nemerkki  ja turvaväliopaste  vaikuttavat  kuijettajien  käyttäytymiseen  Ill.  Kaak-
kois-Suomen  tiepiirissä  on  samaan aikaan kokeiltu moottoritiellä  sääohjattua 

 järjestelmää, jossa  nopeusrajoitukset  ja  muuttuvia opasteita ohjataan  tiesäätieto-
jen  perusteella  /2/.  Myös tämän järjestelmän  käyttäytymisvaikutuksia  tutkitaan. 

Kuljettajat eivät useinkaan tunnista  liukasta keliä  eivätkä riittävästi  sopeuta  toi-
mintaansa olosuhteiden mukaisiksi  /3/.  Tämän vuoksi haluttiin kehittää  ja  kokeilla 
huonosta  kelistä  tiedottamista  ja varoittamista.  Muuttuvien  liikennemerkkien  aja-
teltiin soveltuvan erityisesti paikallisista  erityiskohteista varoittamiseen  jollaisia 
ovat esimerkiksi yllättävästi  liukkaaksi  tulevat paikat  ja mutkaisettieosat. 

Muuttuvalla merkiilä  voidaan välittää  tienkäyttäjille  tietoa  liukkaudesta  vaaralli-
seksi osoittautuneen  toimintaviiveen  aikana, joka kuluu liukkauden ensimmäises-
tä havainnosta liukkauden torjuntaan  /4/.  Merkkien käytön yhtenä edellytyksenä 

 on,  että ne vaikuttavat kuljettajien käyttäytymiseen siten, että turvallisuus para-
nee. Tällaisia merkkien myönteisiä vaikutuksia voisivat olla kuljettajien  valppau

-den  lisääntyminen,  kelin ja  liikenteen seurannan tehostuminen  ja ajotavan 
 muuttuminen  varovaisemmaksi.  Tutkimuksessa oletettiin, että vaikutukset nä-

kyisivät  ajonopeuksien pienenemisenä  ja ajoetäisyyksien pitenemisenä.  

Merkkien vaikutusten suuruudesta, suunnasta  tai  kestosta ei etukäteen ollut käsi-
tystä. Kun kuljettajalle kerrotaan tien olevan liukas, tieto saattaa vaikuttaa ajami-
seen  koko matkan  ajan  tai  ainakin siihen asti, kunnes kuljettaja jonkinlaisella 
varmuudella toteaa  kelin  olevan hyvä. Toisaalta kuljettajien käyttäytymiselle  on 

 yleensä tyypillistä, ettei vaaran tunteesta olla tietoisia  kovin  pitkään  /5/.  Lisäksi 
perinteisillä  varoitusmerkeillä  aikaansaadut muutokset ovat olleet yleensä vä-
häisiä  ja lyhytkestoisia  /6/.  

Tämä tutkimus käynnistettiin, jotta saataisiin yksityiskohtaisempaa tietoa  liuk
-kaudesta  varoittavien  muuttuvien merkkien vaikutuksista sekä siitä, minkälaisis-

sa paikoissa  ja  miten merkkejä tulisi käyttää. Ennen  kenttäkoetta  oli tehty tutki-
mus erilaisten  liukkaudesta kertovien  merkkien  ymmärrettävyydestä  ja  tienkäyt-
täjien toiveista merkeillä  kerrottavasta  informaatiosta  /7!.  Kokeiltavat  merkit va-
littiin tämän tutkimuksen pohjalta.  

	

1.2 	Ensimmäisen  talven  (1993-1994)  tuloksista 

Ensimmäisenä  koetalvena  tutkittiin  liukkaasta ajoradasta  varoittavan muuttuvan 
 liikennemerkin  vaikutuksia Turun tiepiirin  Eurajoella  (vt  8),  Koskella  (Vt  10)  ja 

Kullaalla (Vt  11)/i!.  Eurajoen koepaikassa  oli kokeessa mukana myös  turvaväli
-opaste.  
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Liukkaudesta  varoittava liikennemerkki laski  ajonopeuksia  noin  2-4 km/h.  Nämä 
vaikutukset todettiin  440-1 100  metrin päässä  merkistä. Turvaväliopaste  vä-
hensi tilastollisesti merkitsevästi  alle  1,5  sekunnin etäisyydellä ajavien osuutta 

 jonoissa.  Pitävällä kelillä arvioitu  vähenemä  oli  28-48  %  ja  liukkaalla kelillä  37-
47  %  Ill.  

Ensimmäisenä  koetalvena  merkit olivat käytössä noin  1,5  kuukautta helmi—maa-
liskuussa. Nopeudet alenivat enemmän  ja  myös kauempana merkeistä kuin mitä 
aikaisemmin  on  voitu todeta perinteisiä varoitusmerkkejä käsittelevissä tutki-
muksissa  /8, 9/.  Samoin  turvaväliopasteen  vaikutus  ajoetäisyyksiin  oli huomatta-
va. Ensimmäisen  talven  käyttöajan  lyhyyden vuoksi jäi merkkien vaikutuksista 
selvittämättä kuitenkin useita asioita. Oli  mm.  otettava huomioon, että todetut 
merkkien aiheuttamat muutokset kuljettajien käyttäytymisessä saattoivat olla  ns. 
uutuusvaikutuksia  (novelty effect).  Lisäksi jäi selvittämättä merkeillä todetun 
vaikutuksen kesto  ja  vaikutuksen suuruus erilaisilla  keleillä.  Tulokset antoivat 
viitteitä siihen, että vaikutus olisi suurempi vaikeasti  liukkaaksi havaittavalla  kelil-
lä.  

Liukkaasta  varoittava merkki  ja sen  tarkoitus tunnettiin hyvin. Merkin eri toiminto-
ja (päällä  tai  vilkkuu) kuljettajat eivät useinkaan tunteneet.  Turvaväliopasteen 

 ymmärtäminen oli puutteellista. Noin puolet  tienvarsihaastatteluun  vastanneista 
 kuijettajista  tiesi  sen  olevan  välimatkasuositus.  Melko suuri  osa  luuli opasteen 

ilmoittavan  mitatun ajoetäisyyden.  

Nyt  raportoitavassa  toisen  tutkimustalven  osuudessa tarkastellaan vaikutusten 
pysyvyyttä  koetta  jatkettaessa,  merkkien  vaikutusmatkan  pituutta  ja  merkkien 
vaikutusta kandessa uudessa  koepaikassa.  Uudet paikat olivat  vt  1:llä,  toinen 
liukkaalla kelillä vaaralliseksi tunnettu  Koikkalan  mutka, toinen  Tupurinmäki  Sa-
lon  lähellä. Toisen  talven  kuljettajahaastatteluissa  tutkittiin myös, miten merkkien 
ymmärtäminen muuttui ajan kuluessa sekä  turvaväliopasteeseen lisätyn  'suo-
situs'-sanan vaikutuksesta.  
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2  TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 

Tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää, miten muuttuva liukkaasta kelistä va-
roittava liikennemerkki  ja  turvaväliopaste  vaikuttavat kuljettajien liikennekäyttäy-
tymiseen. Yksityiskohtaisia tavotheita olivat:  

1. Määrittää muuttuvien liukas ajorata -liikennemerkin  ja  turvaväliopasteen  vai-
kutukset ajonopeuksiin  ja  aikaväleihin.  

2. Verrata mandollisia vaikutuksia edelliseen koetalven  (1993-94)  tuloksiin.  
3. Mandollisten nopeusvaikutusten keston määrittäminen.  
4. Määrittää turvaväliopasteessa käytetyn 'suositus'-lisäkilven vaikutukset ai-

kavälimu uto ksiin. 

Toisena tavoitteena oli tutkia merkkien ymmärtämistä  ja  kuljettajien käsityksiä 
merkeistä. Asetettuja kysymyksiä olivat:  

5. Miten kuijettajat ymmärsivät muuttuvan hukkaan ajoradan liikennemerkin  ja 
 turvaväliopasteen  tarkoituksen?  

6. Miten kuijettajat ymmärsivät merkkien eri toimintavaihtoehdot eli kiinteän  ja 
 vilkkuvan  viestin?  

7. Miten ymmärtäminen muuttui edelliseen kokeiluvuoteen verrattuna?  
8. Mitä mielipiteitä kuljettajilla oli kokeiltujen merkkien hyödyistä  ja  haitoista?  
9. Miten turvavähiopasteen 'suositus'-lisäkilpi vaikutti opasteen ymmärtämi-

seen? 

Kolmantena tavoitteena oli hankkia tietoa merkkien toiminnan ohjauksesta sekä 
testata  ja  kehittää ohjauskriteerejä  

10. Minkälaisia olivat kehikeskuksen henkilöstön kokemukset merkkien toimin-
nan ohjauksesta? 
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3  TUTKIMUSMENETELMAT  

3.1 	Merkit  ja  niiden toiminnan ohjaus 

Tutkittavat merkit olivat pääosin samat kuin talvella  1993-1994  eli  (a)  muuttuva 
liukas ajorata-liikennemerkki, jossa oli lumikiteen  kuva  lisäkilpenä  ja  (b)  turvavä-
liopaste.  Merkeissä oli tummalla pohjalla vaalea kuvio, varoitusmerkissä punai-
nen kolmio  ja  opasteessa  keltainen metrilukema  (kuva  1).  Yhden uuden koepai

-kan  (Koikkala) liukkaudesta  varoittavissa merkeissä ei ollut lumikidelisäkilpeä. 
Turvaväliopasteeseen lisättiin sana 'suositus' helmikuun  1995  alussa.  

Kuva  1.  Muuttuva liukas ajorata -liikennemerkkija turva valio  paste.  Koikkalan 
 merkeissä ei ollut lumikidelisäkilpeä. 

Liukas ajorata -merkkejä ohjattiin manuaalisesti tiepiirien kelikeskuksista, joissa 
oli ympärivuorokautinen päivystys. Keskuksen päivystäjät arvioivat keliä tiesää-
asema-  ja  tutkatietojen  perusteella sekä yhdessä paikassa  (Salo)  myös käytössä 
olleen tiesääkameran perusteella. Liukkauden esiintymistä ennakoitiin myös 
Ilmatieteen laitoksen sääennusteiden perusteella. 

Merkki kytkettiin päälle, kun kelikeskuksen käytössä olevat tiedot osoittivat  kelin 
 muuttuvan liukkaaksi, esimerkiksi kun märkä  tie  oli jäätymässä  tai  satoi  lunta. 

 Merkit kytkettiin pois päältä, kun maastossa liikkuva päivystäjä ilmoitti, ettei  tie 
 enää ole liukas. 

Turun tiepiirin liukas ajorata -merkkien viesti kytkettiin vilkkumaan, kun oli  var-
mistuttu,  että keli oli liukas. Tämä varmistuminen perustui joko maastosta tullee-
seen  ilmoitukseen  tai  kelikeskuksen päivystäjien  omaan arvioon. 

Turvaväliopaste  näytti suositeltavia turvavälejä kaikilla keleillä. Turvaväli määri-
tettiin merkkien ohjauksessa käytetyn kolmiluokkaisen keliluokituksen (pitävä, 
mandollisesti liukas, varmasti liukas), ajoneuvon nopeuden  ja  tyypin perusteella 
(ks.  lute 1).  Nopeus  ja  ajoneuvon pituus mitattiin ilmaisinsilmukalla noin  140 m 

 ennen turvaväliopastetta.  

3.2 	Liikennekäyttäytyminen  

3.2.1  Koepaikat  ja  asetelma  

Liukkaudesta varoittavaa  merkkiä tutkittiin neljässä koepaikassa, jotka olivat 
Eurajoki  (Vt  8), Koski  (Vt  10), Salon  Tupurinmäki (vtl)  Turun tiepiinstä sekä Koik

-kalan  mutka  (vt  1)  Uudenmaan tiepiirin alueella  (lute 2).  Turvaväliopasteen  vai-
kutuksia tutkittiin Eurajoella.  Salon  ja  Koikkalan  merkit asennettiin talvikaudella 
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1994-1995.  Koikkalassa  oli merkki molemmissa suunnissa. Kaikissa koepai-
koissa oli nopeusrajoituksena  80 km/h.  

Eurajoella, Koskella  ja  Salossa käytethin ennen-jälkeen-asetelmaa kontrollimitta-
usten kanssa. Nopeus-  ja  aikaväliaineistot  kerättiin ennen merkkien asentamista 

 ja  merkkien asentamisen jälkeen sekä koe- että vertailusuunnista. Keli luokiteltiin 
kolmeen luokkaan: pitävä, liukas  ja  varmasti liukas. Kummallekin tiukkaan  kelin  
aineistolle  valittiin viikonpäivältä  ja  vuorokaudenajalta  vastaava pitävän  kelin  
vertailuaineisto. Vertailusuunnan  tietoja käytettiin eri mittauspisteiden välisten 
mandollisten mikroilmaston erojen aiheuttaman kelivaihtelun kontroltoimiseksi. 
Eurajoelta  ja  Koskelta  oli kaksi jälkeen-mittausta (talvi  1993-94  ja  talvi  1994-
95).  

Koikkalassa  kerättiin  vain  jälkeen-aineisto, koska merkit otettiin käyttöön  talven  
liukkaiden kelien  alkaessa. Keli luokiteltiin tässä koepaikassa kahteen luokkaan: 
liukas  ja  pitävä. Myös vertailuaineisto kerättiin eri tavalla, koska liukkaudesta 
varoittava merkki oli molemmissa suunnissa. Liukkaan  kelin  vertailuaineistoksi 

 valittiin merkkien päälle laittamista edeltävä tunti, jonka ajateltiin parhaimmalla 
mandollisella tavalla edustavan sellaista huonoa keliä, jolloin merkki ei ollut 
päällä. Pitävältä keliltä valittiin ajallisesti vastaava vertailuaineisto. Paikassa oli 
mittauspiste paitsi ennen merkkiä  ja  merkin jälkeen myös Turun suunnan merkin 
kohdalla. Vaikutustarkastelut tehtiin  Turku—Helsinki -suunnassa.  

3.2.2  Mittaukset  

3.2.2.1  Ajonopeudetja aikavälit  

Tiedot ajonopeuksista  ja  aikaväleistä  kerättiin tiehen asennetuilla silmukka-
ilmaisimilla. Kuvassa  2 on  esitetty mittauspisteiden  ja  tutkittavien merkkien pai-
kat eri koepaikoissa. 

Ennen merkkiä  ja sen  jälkeen olevat mittauspisteet (laml  ja  lam2)  olivat kaar-
teissa, paitsi Koikkalassa (Turun suunnasta katsottuna), missä merkin kohdalla 
oleva mittauspiste (lam2) oli suoralta juuri ennen mutkaa  ja kolmas  piste  (lam3) 

 mutkan  jälkeen olevalla suoralla.  Salon  koepaikka  oli ylämäessä,  ja  merkkiä 
ennen oleva mittauspiste oli ohituskaistan lopussa. 

Nopeustietoja analysoitaessa  tarkastettiin keskinopeuksia (pistenopeuksien  ant-
meettinen  keskiarvo)  ja  nopeuseroa  v2 — v1 ,  missä  v2  on  keskinopeus merkin 
jälkeen olevassa mittauspisteessä  ja  v 1  keskinopeus ennen merkkiä. Keskiarvot 
laskettiin painotettuina tuntikeskiarvoaineistosta, jossa oli havaintoja sekä merk-
kiä ennen että merkin jälkeen olevasta mittauspisteestä. 

Nopeuserojen  tilastollisen merkitsevyyden testaamiseen sekä merkkien vaiku-
tuksen suuruuden arvioimiseen käytettiin lineaarista mallia, jonka parametrien 
arvot estimoitiin  GLIM-ohjelmistolla tuntikeskiarvoaineistosta. Malli oli muotoa 

VIam2 = Viami + i3i  Xi  

missä selittävinä muuttujina  x.  olivat keli, suunta  ja  ennen-jälkeenmuuttuja sekä 
jossain tapauksessa merkin päälle taittamisen syy, mikä antoi lisätietoa kelistä. 

 ,3 :t  kuvaavat  mallin  selittäjille  arvioitavia kertoimia eli parametreja. Nopeus- 



Koski  
Vt  10 
80 km/h 
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erojen oletettiin olevan normaalisti jakautuneita. Samaa mallia käytettiin  talven 
 1993-1994  aineiston käsittelyssä  /1/.  

Edellä kuvatulla mallilla voidaan selvittää erikseen koe-  ja  vertailusuunnissa  ta-
pahtuneet muutokset, mutta malli ei muutoin ota huomioon vertailusuunnan 
muutosta. Siksi nopeuseroja tarkasteltiin myös siten, että koesuunnan nopeus- 
erosta vähennettiin  ensin  samana aikana todettu vertailusuunnan nopeusero. 
Tämän jälkeen eroja testattiin  t-testillä  /10, s. 78/. 

Koko  aineistosta tarkasteltiin nopeuksien keskihajonnan muutoksia  ja  v85-
nopeuksien  (nopeus, jonka  85  % kuijettajista  auttaa) muutosta. 

Aikavälimuutoksista  tarkasteltiin jonossa ajavien  alle  1,5  sekunnin aikavälien 
osuutta ennen merkkiä verrattuna merkin jälkeiseen tilanteeseen. Jonossa 
määriteltiin ajavan niiden, joiden etäisyys edellä ajavaan oli  alle  5  sekuntia. 
Pienten aikavälien osuuksien erojen tilastollisen merkitsevyyden testaamisessa 
käytettiin loglineaarista mallia, joka oli muotoa 

151am2 = 	1,51am2 Xe 	
x1  

missä selittävinä muuttujina  x,  olivat kuten edellä keli, suunta  ja  ennen—jälkeen-
muuttuja,  ja  fi.:t  mallin  parametreja. osuus15  on  pienten aikavälien osuus 
merkin jälkeisessä mittauspisteessä (lam2)  ja  OSUUS15 lami  on  alle  1,5  sekun-
nin aikavälien osuus ennen merkkiä olevassa mittauspisteessä (lam2). Jakau-
maoletus oli  Poisson-jakauma. 

Eurajoki 
vt8  
80 km/h 

 

1180 	 140m 360 	 767Dm 

1800 	 1100 	 13000 

Salo  
vtl  
80 km/h  

 

536m 	616 	 8990m 

Koikkalallam  i 	[lam 21 	 Iam3 
vtl 	II  80km/h _______________________ 

)  

485m 	860m 	1361  

Kuva  2.  Tutkimuksen koe paikat, merkit  ja  mittaus pisteet  
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3.2.2.2  Nopeusprofiilit 

Instrumentoidulla  autolla  kerathin nopeusprofluleja  (eli tiheästi  havaiftua  matkaan 
sidottua  nopeustietoa)  seuraamalla  liikennevirrasta  satunnaisesti valittuja henki -
läautoja  50 m:n vakioetäisyydellä. Instrumentoitu auto  oli varustettu  mikrotieto -
koneella, joka tallensi automaattisesti sekunnin välein tiedot  mm. ajomatkasta  ja  
nopeudesta.  Reitin  kiintopisteinä  käytettiin  mm.  liikenteen automaattisia  mit-
tauspisteitä  ja  muuttuvia  liikennemerkkejä. Kiintopisteet syötettiin  käsin koneen 
muistiin kyseisten paikkojen  ohitushetkellä.  Etäisyyden vakiona  pitämisessä  
käytettiin apuna  etäisyysmittaria,  joka oli auton  kojetaulun  päällä. 

Yksittäisistä ajoista piirrettiin  nopeusprofiilit  laskemalla sekunnin välein  tallenne-
tuista nopeustiedoista keskiarvot halutun pituisille  matkoille  (esim  100 tai 200 

 metrin välein). Tietoja käsiteltäessä  nopeusproflileja ryhmiteltiin tutkimusasetel
-man  mukaisesti. Kutakin  käyräparvea  tarkasteltiin tietokoneohjelman avulla, 

jossa oli mandollista verrata yksittäisiä  nopeusproflileja koetilanteen  muihin ha-
vaintoihin sekä  mediaani-  ja  keskiarvokäyrään. 

Nopeusproflileista  poistettiin  osat,  jotka poikkesivat huomattavasti muusta  ha-
vaintojoukosta.  Tällaisia olivat  mm. ohitustilanteet,  reitiltä  poikkeamisen  vuoksi  
hidastamiset  sekä kunkin havainnon alusta  tai  lopusta  koepaikasta  riippuen noin 
kilometrin matka. 

Analyysissa  verrattiln  keskenään eri  koetilanteissa  100  metrin  jaksoilta laskettuja 
keskiarvonopeuksia.  Erojen  merkitsevyyttä  testattiin  t-testillä /10, s. 78/. 

3.2.3 Kuljettajahaastattelut  

Haastattelu tehtiin Salossa  22.2.1995  ja  9.3.1995  sekä  Eurajoella  28.2.1995  ai-
kana, jolloin merkki oli päällä. Salossa kysymykset koskivat hukkaan  ajoradan  
merkkiä  (lute 3:  kysymykset  1 —5). Haastattelupaikkana  oli  levähdysalue,  joka oli 
noin  5,5  km:n päässä  tutkittavasta merkistä.  Haastatteluun vastasi  115 autoilijaa. 

Eurajoella  haastateltavat ohjattiin tien sivuun noin  1,5  km:n päässä merkeistä.  
Eurajoella  kysymykset käsittelivät myös  turvavähiopastetta  (lute 3). 

Aineistot  keräsi  2-3 haastattelijaa tienvarsihaastattelussa. Tiemestaripiirin päi-
vystäjät  pysäyttivät haastateltavat.  

3.2.4 Kelikeskuksen  henkilöstön haastattelu 

Kokeen päätyttyä huhtikuussa  1995  kysyttiin merkkien toimintaa  ohjanneiden 
kehipäivystäjien  käsityksiä  ja  arvioita merkkien käytöstä. Kysymykset jaettiin  
vastattaviksi päivystäjille toimintakautta  arvioivan seminaarin yhteydessä.  Päl-
vystäjiä  pyydettiin vastaamaan kysymyksiin itsenäisesti. Vastaukset saatiin vii-
deltä  päivystäjähtä. 
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4  AJONOPEUDET  

Merkkien vaikutuksia  ajonopeuksiin  tarkasteltiin erikseen  jonojen  ulkopuolella 
(vähintään  5  sekunnin etäisyys edellä ajavaan)  ajaneiden  henkilöautojen eli  ns. 

 vapaiden henkilöautojen,  koko  liikenteen  ja  raskaan liikenteen kannalta.  

4.1 	Keskinopeudet  talvina  I  ja  2  

Ajonopeuksien  pääasiallinen tarkastelutapa oli merkin jälkeen  ja  ennen merkkiä 
olevien  keskinopeuksien  eron vertaaminen eri  koetilanteissa.  Voidaan olettaa, 
että merkillä mandollisesti  aikaansaatavan nopeusvaikutuksen  suuruus  on  riip-
puvainen siitä  lähtönopeudesta,  jota  kuljettaja  käyftää  lähestyessään sitä  tienkoh-
taa,  jossa  liukkaudesta  varoittava merkki  on.  Nopeustaso  ennen merkkiä heijas-
taa mandollisesti kuljettajien käsitystä vallitsevasta  kelistä.  Jos  keli  on  jo  ennen 
merkkiä havaittu  liukkaaksi  ovat nopeudet todennäköisesti alhaisemmat kuin 
piilevän liukkauden aikana. 

Kuvassa  3 on  esitetty  koepaikoittain  ja  keliryhmittäin  keskinopeus ennen merkkiä 
olevassa  mittauspisteessä  (lam 1)  ennen merkkien asentamista, merkkien 
asentamisen jälkeen  ja, jos  jälkeen-mittauksia oli useampia, myös toisena jäi

-keen-jaksona. 

Eurajoen koesuunnassa  ei mandollisesti liukkaalla kelillä ollut suuria eroja verrat-
taessa ennen-mittausta  ja  kahta jälkeen-mittausta.  Koskella koesuunnan  nopeus 

 oil  hieman alhaisempi toisessa jälkeen-mittauksessa, kuten myös  Salon  jälkeen- 
mittauksessa. 

Varmasti  iiukkaaksi luokitelluila  kelillä oli kaikissa  koepaikoissa  keskinopeus 
sekä koe- että  vertailusuunnassa  muita  mittausjaksoja  alhaisempi toisessa 
(Salossa ainoassa) jälkeen-mittauksessa.  On  todennäköistä että  talven  1995 

 (jälkeen  2, Salo:  jälkeen) useat kovat  lumipyryt alensivat keskinopeutta.  

Yleensä varmasti liukkaalla kelillä nopeudet olivat jonkin verran alhaisemmat 
kuin mandollisesti  liukkaaila  kelillä.  
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90 

85 

80 

75  
Ennen 	Jälkeen  1  Jälkeen  2 	 Ennen 	Jälkeen  1 	Jälkeen  2  

Mandollisesti 	 Varmasti  
-I--  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta 	-.-- pitävä, koesuunta - pitävä, vertailusuunta  
—I—  liukas, koesuunta 	liukas, vertailusuunta 	—I—  liukas, koesuunta '-- liukas, vertailusuunta 

Keskinopeus  (km/h) 	KOSKI  

90 

85 

80 

7; - 	 75  

90 

85 

80  

Ennen 	Jälkeen  1 	Jälkeen  2 	 Ennen 	Jälkeen  1 	Jälkeen  2  

Mandollisesti 	 Varmasti  
-i'-  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta 	—s-  pitävä, koesuunta - pitävä, vertailusuunta  

	

-I--  liukas, koesuunta -'--- liukas, vertailusuunta 	—I—  liukas, koesuunta '-'-- liukas, vertailusuunta 

Keskinopeus  (km/h) 	 SALO  
90 

85 

80 

75 

70 - 	 70  

EURAJOKI  Keskinopeus  (km/h) 
95 

90 

85 

80 

75 

85 

80 

75  

Ennen 	Jälkeen 	 Ennen 	Jälkeen 

Mandollisesti 	 Varmasti  
—s--  pitävä, koesuunta - pitävä, vertailusuunta 	-i-  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta  
—I—  liukas, koesuunta 	liukas, vertailusuunta 	—I—  liukas, koesuunta ''- liukas, vertailusuunta  

Kuva  3 a —c.  Henkilöautojen keskinopeus merkkiä ennen olevassa mittauspis
-teessä  (lam 1)  eri keleillä ennen merkkien asentamista  ja  merkkien asentamisen 

jälkeen (jälkeen  1  =  talvi  1993-1994,  jälkeen 2/jälkeen = talvi  1994-1995). 
 Vasemmalla mandollisesti liukasja oikealla varmasti liukas keli. 
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4.2  Vapaat henkilöautot  

4.2.1 Koko  vuorokauden vapaat henkilöautot 

Kuvissa  4 a—b  esitetään vapaiden henkilöautojen nopeuseroa  v2  -  v 1  (  v1  =  

keskinopeus ennen merkkiä,  v2  =  keskinopeus merkin jälkeen) Eurajoella  ja 
 Salossa.1  Nopeuserot  on  laskettu painotetuista tuntikeskiarvoista. 

Nopeuserojen  muutoksista kiinnostavin oli nopeusero ennen merkkien asenta-
mista verrattuna nopeuseroon merkkien asentamisen jälkeen. 

EURAJOKI,  VAPAAT HENKILÖAUTOT 
Nopeusero  (km/h) 

2 	 1 	21 

0 

-2 

-4 

-6  
Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  

MandolUsesti  
-i--  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta  

—W-  liukas, koesuunta 	liukas, vertailusuunta  

0 

-2 	t-. 

-4  

Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  
Varmasti  

-S-  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta  

—1—  liukas, koesuunta ----« liukas, vertailusuunta 

SALO, VAPAAT HENKILÖAUTOT 
Nopeusero  (km/h) 

4 	 4 

2 	 2 

o 	 .  

-2 	 -2 

-4  
Ennen 	Jälkeen 

Mandollisesti 
--  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta 

--  liukas, koesuunta 	liukas, vertailusuunta  

-4 ,  
Ennen 	Jälkeen 

Varmasti  
-I-  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta  

—I—  liukas, koesuunta 	liukas, vertailusuunta  

Kuva  4 a—b.  Vapaiden henkilöautojen kanden  mittauspisteen keskinopeuksien 
 erotus  v2  -  v 1  ennen merkkien asentamista  ja  merkkien asentamisen jälkeen 

(jälkeeni  =  talvi  1993 —1994,  jälkeen2 Ijälkeen =  talvi  1994-1995) a)  Eurajoella 
 ja  b)  Salossa. Vasemmalla mandollisesti  liukasja  oikealla varmasti liukas keli.  

EurajoeUa nopeuserot  olivat negatiivisia  jo  ennen merkkien asentamista, Nopeu- 
det merkin jälkeen olevassa pisteessä olivat siis alempia kuin ennen merkkiä 
olevassa pisteessä, mikä johtunee siitä, että merkin jälkeinen  piste  oli jyrkem- 
mässä  kaarteessa.  

Kosken  aineisto (minuuttitallennusmuoto) ei vuonna  1995  antanut mandollisuutta 
tarkastella erikseen vapaiden ajoneuvojen nopeuksia. 
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Eurajoen koesuunnassa  pisteiden välinen  nopeuseron  itseisarvo kasvoi merkki-
en  asentamisen jälkeen (jälkeen  1).  Toisena talvena (jälkeen  2) nopeusero pa-
lautui  mandollisesti liukkaalla kelillä lähelle ennen-tilannetta. Varmasti liukkaalla 
kelillä muutos oli ensimmäisenä talvena samanlainen, mutta jyrkempi  ja  myös 
toisena talvena vaikutus ilmeni selvemmin kuin mandollisesti liukkaalla kelillä. 
Pitävällä kelillä muutokset olivat suhteellisen samanlaisia.  Eurajoen  vertailu- 
suunnassa muutokset olivat vähäisiä, mutta toisena talvena merkin jälkeisen 
pisteen nopeudet (suhteessa merkkiä ennen olleeseen  nopeuteen)  vähän kas-
voivat. 

Salossa  mittauspisteiden  väliset  nopeuserot  olivat pieniä. Ennen-jälkeen-
vertailussa ei juurikaan ollut eroja. Ainoa muutos näyttäisi olevan mandollisesti 
liukkaalla kelillä, jolloin  vertailusuunnassa  nopeus merkin jälkeisessä pisteessä 
laski verrattuna merkkiä ennen olleeseen pisteeseen. Pitävällä kelillä  nopeusero  
oli yleensä lievästi negatiivinen  ja  liukkailla  keleillä  positiivinen.  

Nopeuserojen  tilastollista  merkitsevyyttä testattlin  aluksi luvussa  3.2.2  kuvatulla 
lineaarisella mallilla. Tulokset  on  esitetty yksityiskohtaisesti liitteessä  4.  Mallin 

 mukaan toisena  koetalvena liukkaasta kelistä  varoittava merkki laski tilastollisesti 
merkitsevästi  (p < 0,05) keskinopeuksia  ainoastaan  Eurajoella.  Nopeuden ale-
neminen oli noin  1-2 km/h.  Salossa ei  koesuunnassa  todettu tilastollisesti mer-
kitseviä  nopeusvaikutuksia.  Toisena  koetalvena  todettiin lisäksi seuraavat tilas-
tollisesti merkitsevät muutokset  vertailusuunnissa: 

• Eurajoki:  nopeuden nousu,  1,5 km/h  varmasti liukkaalla kelillä  ja 
•  Salo:  nopeuden lasku,  -  1 km/h  mandollisesti liukkaalla kelillä.  

Vertailusuunnassa todettujen  tilastollisesti merkitsevien muutosten vuoksi tehtiin 
toinen analyysi, jossa vähennettiin  koesuunnan nopeuserosta vertailusuunnassa  
todettu  nopeusero.  Tämän jälkeen testattiin  t-testillä  erojen tilastollinen merkitse -
vyys.  

Kun  vertailusuunnan  muutos otettiin huomioon todettiin merkkien vaikuttavan 
tilastollisesti merkitsevästi  ajonopeuksiin Eurajoella  kaikilla  keleillä. Koskella  
merkki vaikutti liukkailla  keleillä  (toisen  talven  tulokset puuttuvat). Salossa no-
peudet kasvoivat liukkailla  keleillä  merkin ollessa päällä.  Koskella  ja Eurajoella 
vilkkuvan  viestin vaikutus oli noin kaksinkertainen kiinteään verrattuna (taulukko 

 1).  

Toisena  koetalvena  (1995)  Turun  kelikeskuksessa  kirjattiin merkkien päälle lait-
tamisen syy  Eurajoen,  Kosken ja  Salon  osalta.  Muuttuja koodathin  7  luokkaan 
(lumisade,  luminen/sohjoinen  tie, kuura/musta jää,  märkä  tie  jäätyy, paikoin  liu

-kasta,  jäätävä  vesisade,  muu), joista edelleen muodostettiin kolme luokkaa:  pu-
levä  liukkaus, näkyvä liukkaus  ja  muu.  

Salon  aineistossa tieto liukkauden syystä oli käytettävissä myös ennen merkkien 
asentamista. Lineaarisella mallilla (luku  3.2.2.1)  testattiin, olivatko merkkien vai-
kutukset erilaisia silloin, kun liukkauden arvioitiin olleen piilevää verrattuna tilan-
teeseen, jossa liukkaus oli näkyvää. Tämän  selittäjän  liittäminen malliin ei anta-
nut sellaista uutta tietoa, joka olisi kertonut merkin vaikutuksesta kuljettajien 
käyttäytymiseen. Ainoat tilastollisesti merkitsevät erot olivat  vertailusuunnassa. 
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Taulukko  1.  Kelimerkkien  vaikutukset vapaiden henkilöautojen  ajonopeuksiin, 
 kun  vertailusuunnassa  tapahtunut muutos  on  otettu huomioon  (km/h).  Kaikki 

muut paitsi suluissa  ilmoitetut  vaikutukset ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Paikka Keli Muuttuva liikennemerkki Talvi  1  Talvi  2  
Eurajoki  Mandollisesti liukas  Turvaväliopasteja  liukas  —09 —08  

ajorata  
Pitävä  I  Turvaväliopaste  —1,1 —0,7  
Varmasti liukas  Turvaväliopaste  ja  vilkkuva  —2 2 —1 9  

liukas  ajorata 
_______  Pitävä  Il  Turvaväliopaste  —1,1 —1,3 
Salo  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata  +1,4  

Pitävä  I (0)  
Varmasti  Ilu  kas  Liukas  ajorata vilkkuvana  +0,8  

________  Pitävä  II  _________________________ ________  (0,2) 
Koski  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata  —1,8  

Pitävä  I (0)  
Varmasti liukas Liukas  ajorata vilkkuvana  —2,3  

________  Pitävä  II  _________________________  (0,2)  _______  

Kuvassa  5 on  Koikkalan  mutkassa  ajaneiden  vapaiden henkilöautojen keskino-
peudet eri  mittauspisteissä.  Liukkaalla kelillä keskinopeus oli ennen merkkiä noin 

 76 km/h  silloin, kun merkin viesti oli näkyvissä, kuten myös tunti ennen merkin 
päälle laittamista. Pitävällä kelillä tämä nopeus oli noin  10 km/h  korkeampi. Kun 
merkin viesti oli näkyvissä, nopeus merkin kohdalla oli noin  3 km/h  alempi kuin 
vertailutilanteessa,  ja  noin  1 200 m  merkistä  suoralla merkki alensi  keskinopeut-
ta  noin  1 km/h.  

Koikkala,  vapaat henkilöautot 
Keskinopeudet  (km/h) 

90 

85 

80 

75 

70  
LJM1 	LAM2 	 LAM3  

Liukas 	&Merkin  käyttöa —Pithv  I  -.-Pitävä  II  
merkki  on 	edeltävä tunti  

Kuva  5.  Koikkalan  mutkassa  Turusta Helsinkiin  ajaneiden  vapaiden henkilöauto-
jen  keskinopeudet  eri mitta  uspisteissä  eri  keleillä  (km/h)  

Myös Koikkalan merkin vaikutuksia tutkittiin lineaarisen  mallin  avulla.  Mallin  selit- 
täjinä  olivat ennen—jälkeen-muuttuja (merkin päälle laittamisen suhteen), liuk- 
kaus  ja  suunta (ks.  lute 5).  Riippuvina  muuttujina olivat  nopeusero merkin kohdal- 
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la  ja  merkin jälkeen. Malli tuotti seuraavat tilastollisesti merkitsevät  (p  <  0,05) 
 nopeuserot  Turku—Helsinki-suunnassa:  

•  merkin  kohdafla (  v—  i):  —2,7 km/h  
•  merkin jälkeisellä suoralla  (  v3  -  k,): —1,2 km/h.  

Taulukossa  2 on  esitetty  Eurajoen  ja Kosken  kolmannessa  mittauspisteessä  2 
 

todetut merkkien vaikutukset tarkasteltuna siten, että  vertailusuunnan  vastaava 
muutos  on  vähennetty  koesuunnan 	v1  nopeuserosta.  

Taulukko  2.  Kelimerkkien  vaikutukset vapaiden henkilöautojen ajonopeuksiin 
Eurajoen  ja Kosken  kolmannessa mittauspisteessä, kun vertailusuunnassa ta-
pahtunut muutos  on  otettu huomioon  (km/h).  Kaikki muut paitsi suluissa ilmoitetut 
vaikutukset ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Paikka Keli Muuttuva liikennemerkki Talvi  1  Talvi  2  
Eurajoki  Mandollisesti liukas  Turvaväliopasteja  liukas  +1 2 +11  

ajorata  
Pitävä  I  Turvaväliopaste  +0,3 +0,5  
Varmasti liukas  Turvaväliopasteja vilkkuva  —29 +08  

liu  kas  ajorata 
_______  Pitävä  II  Turvaväliopaste  —0,7 —1,5 
Koski  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata  (0)  
________  Varmasti liukas Liukas  ajorata _________  -3,4  

Kolmannessa  mittauspisteessä  laski keskinopeus myös  Eurajoella  talvella  1, 
 toisessa pitävän  kelin  aineistossa samoin.  Koskella  oli varmasti liukkaalla kelillä  

kauimmaisessa mittauspisteessä  tilastollisesti merkitsevä  nopeuseron  lasku 
talvella  2. 

4.2.2  Päivä-  ja yöliikenne  

Koko  vuorokauden liikennettä tarkasteltaessa painottuvat  tuntikeskiarvoista  las -
ketuissa  lineaarisissa malleissa (luku  3.2.2.1)  pimeän ajan havainnot, jolloin lii-
kennettä  on  vähemmän. Siksi analysoitiin erikseen merkkien arvioidut vaikutuk-
set  valoisana  aikana (taulukko  3  ja  lute 6)  ja  pimeänä aikana (taulukko  4  ja  lute 
7). 

2  Kaikista kiinteiden  mittausasemien  pisteistä oli huomattavasti vähemmän ha-
vaintoja kuin  siirrettävillä  laitteilla  kerätyissä aineistoissa.  Salon  osalta puuttui 
kokonaan vuoden  1994  lopun aineisto eli ennen-jakso.  Kosken  aineistossa oli 
jälkeeni aineisto niin puutteellinen ettei sitä voitu käyttää  analyysissä. 
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Taulukko  3.  Kelimerkkien  vaikutukset vapaiden henkilöautojen ajonopeuksiin 
 (km/h)  valoisana  aikana  klo  6-20.  Kaikki muut paitsi suluissa ilmoitetut vaikutuk-

set ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Paikka Keli Muuttuva liikennemerkki Talvi  1  Talvi  2 
Eurajoki  Mandollisesti liukas Turvaväliopaste  ja  liukas  (-0 8) (-0 3)  

ajorata  
Pitävä  I Turvaväliopaste  (-1,1) (+0,1)  
Varmasti liukas  Turvaväliopaste  ja  —2 (-0 8) 

vilkkuva  liukas  ajorata 
_______  Pitävä  Il Turvaväliopaste  —1,9 (-1,1) 
Salo  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata  (+0,4)  

Varmasti liukas Liukas  ajorata vilkkuvana _________  +0,9 
Koski  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata  (-1,8)  

Varmasti liukas Liukas  ajorata vilkkuvana  (+0,0) _________  

Taulukko  4.  Keilmerkkien  vaikutukset vapaiden henkilöautojen ajonopeuksiin 
 (km/h)  pimeä/Ja  klo  20-6.  Kaikki muut paitsi suluissa ilmoitetut  vaikutukset ovat 

tilastollisesti merkitseviä. 

Paikka Keli Muuttuva liikennemerkki Talvi  1  Talvi  2 
Eurajoki  Mandollisesti liukas  Turvaväliopaste  ja  liukas  —2 7 —1 3 

ajorata  
Pitävä  I Turvaväliopaste  (-2,7) (-2,1)  
Varmasti liukas  Turvaväliopaste  ja  (-2 1) (-1 3) 

vilkkuva liu  kas ajorata 
________  Pitävä  Il Turvaväliopaste  (-0,0) (+0,1) 
Salo  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata  (0) 
________  Varmasti liukas Liukas  ajorata vilkkuvana _________  (-0,3) 
Koski  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata  (-2,0)  

Varmasti liukas Liukas  ajorata vilkkuvana  (-0,3) _________ 

Vertailusuunnissa  oli valoisaa aikaan  rajatussa  vapaiden henkilöautojen aineis-
tossa seuraavat tilastollisesti merkitsevät vaikutukset toisena talvena:  

Eurajoki: 
•  varmasti liukas keli:  ^  1,6 km/h  ja  
•  pitävä  (I): +1,1 km/h. 

Vertailusuunnassa  todettiin pimeän aikana seuraava tilastollisesti merkitsevä 

muutos  

Eurajoki: 
•  varmasti liukas keli,  +  1,7 km/h  

Merkkien vaikutus oli jonkin verran suurempi pimeällä kuin valoisaan aikaan. 

 Koikkalassa  ei vastaavaa eri vuorokauden aikojen välistä eroa ollut (taulukko  5  ja 
 lute 5,  ks. myös  kuva  6). 
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Taulukko  5.  Koikkalan  merkin vaikutus (suunta  Turku —Helsinki)  vapaiden henki- 
löautojen keskinopeuksiin merkin kohdalla (  v2  - )  ja  merkkien jälkeisellä suo- 
ra/Ja (  v3  - ).  Ilman sulkuja olevat vaikutukset ovat tilastollisesti merkitseviä 

 (km/h).  

Nopeusero Nopeusero  
v2 –v1  v3 –v1  

Vain  yöaika -  2,5  -  1,2 
Vain  päiväalka - 2,8 –1  

Koikkala,  vapaat henkilöautot pimeällä 
 Keskinopeudet_(km/h)  

90  - __________ - _________________________  

85 

80  .  

75 

70— 	A  
LAM1 	LAM2 	 LAM3 

4Liukas 	Merkin käyttöä —Pitävä 	-Pitävä  II  
merkki  on 	edettävä tunti  

Kuva  6.  Koikkalan  mutkassa  Turusta Helsinkiin ajaneiden vapaiden henkilöauto-
jen keskinopeudet eri mittaus pisteissä eri keleillä pimeä/lä  (km/h). 

4.3 	Koko  liikenne 

Vapaiden henkilöautojen lisäksi tarkastellaan nopeusvaikutuksia  koko  liikenne- 
virrassa. Tämä  on  tarpeen, koska nopeusmuutosten turvallisuusvaikutuksista  on 

 tutkimustietoa  vain  koko  lilkennevirrasta.  Lisäksi hajonta-  ja  jakaumatarkastelut 
 on  syytä tehdä  koko  liikenteestä.  

4.3.1  Nopeusvaikutukset  koko  Ii  ikennevirrassa  

Todetut  koko  liikenteen nopeusmuutokset  on  esitetty taulukossa  6. 

Koko  liikenteen tarkastelu tuottaa yleensä jonkin verran pienemmät arviot merk
-klen  vaikutukselle  kuin vapaiden henkilöautojen tarkastelu. Salossa nopeudet 

merkin jälkeisessä pisteessä nousivat (verrattuna merkkiä ennen olevaan pis-
teeseen) myös  koko  liikenteen tarkastelussa, mutta  vain  mandollisesti liukkaalla 
keli  I lä.  

Eurajoella  ja  Koskella  varmasti liukkaalla kelillä, jolloin merkin viesti vilkkui, vai-
kutus keskinopeuteen oli suurempi kuin mandollisesti liukkaalla kelillä. 
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Taulukko  6.  Kelimerkkien  vaikutukset kaikkien autojen ajonopeuksiin, kun vertai-
lusuunnassa tapahtunut muutos  on  vähennetty koesuunnan muutoksesta  (km/h). 

 Kaikki muut paitsi suluissa ilmoitetut vaikutukset ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Paikka Keli Muuttuva liikennemerkki Talvi  1  Talvi  2  
Eurajoki  Mandollisesti liukas  Turvaväliopaste  ja  liukas  -.0 5 —O 1  

ajorata  
Pitävä  I  Turvaväliopaste  —1,2 —0,8  
Varmasti liukas  Turvaväliopaste  ja  vilkkuva  2 2 —1 8  

liukas  ajorata 
_______  Pitävä  Il  Turvaväliopaste  —1,2 —1,3 
Salo  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata  +1,2  

Pitävä  I +0,5  
Varmasti liukas Liukas  ajorata vilkkuvana  (0)  

_______  Pitävä  II  ________________________ ________  (-0,3) 
Koski  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata  —1 ,5 —0,6  

Pitävä  I —0,5 (0,2)  
Varmasti liukas Liukas  ajorata vilkkuvana  —1,7 —1,3  

_______  Pitävä  II  ________________________  (0) —0,6  

(Liitteessä  8 on  esitetty lineaarisella mallilla tehty tarkastelu, jossa  vertailusuun-
nan  muutosta ei vähennetty  koesuunnan  muutoksesta). 

Kuvissa  7 a—c  ovat merkkiä ennen  ja  merkin jälkeen  mitattujen keskinopeuksien 
 erot eri  koetilanteissa  koko  liikenteen osalta. Verrattuna vapaiden henkilöautojen 

tuloksiin vaikutukset olivat  Eurajoen  osalta hyvin samanlaiset.  Salon  osalta suu - 
nn  muutos oli  koesuunnan nopeuseron  muuttuminen negatiiviseen suuntaan. 
Raskaan liikenteen  ja  jonoissa  ajavien nopeus oli  Salon  merkin jälkeisessä 
kaarteessa pienempi kuin vapaiden henkilöautojen.  

Koskella nopeusero koesuunnassa  liukkailla  keleillä  laski ensimmäisenä talvena 
(jälkeen  1),  mutta nousi toisena talvena (jälkeen  2).  Myös  vertailusuunnassa 

 tapahtui muutoksia liukkailla  keleillä:  mandollisesti liukkaalla kelillä  nopeusero 
 kasvoi toisena talvena (jälkeen  2)  ja  varmasti liukkaalla kelillä  jo  ensimmäisenä 

talvena (jälkeen  1).  

Koikkalassa  koko  liikenteen tarkastelu tuotti suurin piirtein samat  vaikutusarviot 
 merkille kuin vapaiden henkilöautojen tarkastelu, aivan merkin kohdalla jopa 

vähän suuremman arvion.  Koikkalan  merkin vaikutuksia tutkittiin lineaarisella 
mallilla (luku  3.2.2.2  ja  lute 5),  jossa  selittäjinä  olivat ennen—jälkeen  -muuttuja 

 (merkin päälle laittamisen suhteen), liukkaus  ja  suunta.  Riippuvina  muuttujina 
olivat  nopeusero  merkin kohdalla  ja  merkin jälkeen. Malli tuotti seuraavat tilastol-
lisesti merkitsevät  nopeuserot  (ks. myös  kuva  8):  

•  merkin kohdalla  (  v2— 	) : = 3,0km/h 
•  merkin jälkeisellä suoralla  (  v2 — v 1 )  : -  1,1 km/h.  
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EtJRAJOKI,  KOKO  LIIKENNE  Nopeusero  (km/h) 
2: 	 2 

0 
	

0 

-2 	 -2 

.4 
	

4 

-6' 	 .6'  

	

Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2 
	

Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  
Mandollisesti 
	

Varmasti  
----  pitävä,  koesuunta 	pitävä  vertailusuunta 	-•--  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta  
—I—  liukas,  koesuunta 	liukas,  vertailusuunta 	—U—  liukas,  koesuunta ---  liukas,  vertailusuunta  

Nopeusero  (km/h) 	KOSKI,  KC )KO  LIIKENNE  
4, 	 4 , 

2 
	

2 

0 
	

0 

-2 	 -2 

4 : 	 .4 ,  

	

Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2 
	

Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  
Mandollisesti 
	

Varmasti  
--  pitävä,  koesuunta -  pitävä,  vertailusuunta 	-I-  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta  
—I—  liukas,  koesuunta 	liukas,  vertailusuunta 	—U—  liukas,  koesuunta 	liukas,  vertailusuunta  

Nopeusero  (km/h) 
	SALO,  KC 

 
KO  LIIKENNE  

4- 	 I 
	4, 

2 
	

2 

o 
	

0 

-2 	 -2  

.41  
Ennen 	 Jälkeen 	 Ennen 	Jälkeen 

Mandollisesti 	 Varmasti  
-+-  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta 	-  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta  
—1—  liukas,  koesuunta 	liukas,  vertailusuunta 	-4—  liukas,  koesuunta 	liukas,  vertailusuunta  

Kuva  7 a —c. Koko  liikenteen kanden mittauspisteen keskinopeuksien erot us  -  
v1  ennen merkkien asenfamista  ja  merkkien asentamisen jälkeen, jälkeen  1  = 

 talvi  1993-1994,  jälkeen  2  Ijälkeen =  talvi  1994-1995, a)  Eurajoella,  b)  Koske!- 
la  ja  C)  Salossa. Vasemmalla mandollisesti liukasja oikealla varmasti liukas keli. 
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Koikkala,  koko  liikenne  

90 
Keskinopeudet_(km/h)  

Turku  -  Helsinki  
85 -__ 
80 

75 

70 
LAM1 	LAM2 	 LAM3  

Liukas 	&-Merkin käyttöä —Pitävä  I  .-Pitävä  II  
merkki  on 	edeltävä tunti  

Kuva  8.  Koikkalan mutkassa  ajaneiden  kaikkien autojen keskinopeudet eri  mit
-fauspisteissä  eri keleilä  (km/h).  

Taulukossa  7 on  esitetty  Eurajoen  ja Kosken kolmannen  pisteen tilastollisesti 
merkitsevät  nopeusvaikutukset. Eurajoella  oli varmasti liukkaalla kelillä  ja  vas-
taavalla pitävällä kelillä tilastollisesti merkitseviä nopeuden  alenemisia, Koskella  
kummallakin liukkaalla kelillä, tosin hyvin lievästi mandollisesti liukkaalla. 

Taulukko  7.  Kelimerkkien  vaikutukset kaikkien autojen ajonopeuksiin Eurajoenja 
 Kosken  kolmannessa mittauspisteessä, kun vertailusuunnassa tapahtunut muu-

tos  on  otettu huomioon  (km/h).  Kaikki muut paitsi suluissa ilmoitetut vaikutukset 
ovat tilastollisesti merkitseviä. 

Paikka Keli Muuttuva liikennemerkki Talvi  1  Talvi  2  

Eurajoki  Mandollisesti liukas  Turvaväliopaste  ja  liukas  +0 9 +0 3  
ajorata  

Pitävä  I  Turvaväliopaste  +0,3 (+0,1)  
Varmasti liukas  Turvaväliopaste  ja  vilkkuva  —4 1 —0 5  

liukas  ajorata 
_______  Pitävä  Il  Turvaväliopaste  —1,3 —2,0 

Koski  Mandollisesti liukas Liukas  ajorata _________  —0,7  

Varmasti liukas Liukas  ajorata ________  —1,6  

Kuvissa  9  ja  10  tarkastellaan  nopeuksien keskihajontojen  ja  v85-nopeuksien 
(nopeusero,  jonka  85  %  kuljettajista  alittaa)  muutoksia.  Eurajoen koesuunnassa 
nopeuksien keskihajonta  merkin jälkeen suhteessa merkkiä ennen olleeseen  
hajontaan  (hajonta merkin jälkeen  -  hajonta ennen merkkiä) pysyi lähes muut-

tumattomana.  Mittauspisteiden  välillä ei myöskään ollut  hajonnassa  suuria eroja  
(hajontojen  erotus oli lähellä nollaa,  kuva  9 a).  

Koskella hajontojen  erot olivat lähellä nollaa  ja  pysyivät suhteellisen muuttumat- 
tomina mandollisesti liukkaalla kelillä. Varmasti liukkaalla kelillä, kun merkin 
viesti  vilkkui, hajontaero  ensin  pieneni (jälkeen  1),  mutta kasvoi toisena talvena  
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(jälkeen  2).  Vertailusuunnassa  tapahtui saman  suuntainen  muutos, mutta  lie
-vempänä  (taulukko  9 b). 

Salon  koesuunnassa  hajonta merkin jälkeen oli pienempi kuin ennen merkkiä, 
kuten myös  vertailusuunnassa  vaikkei ero ollut yhtä suuri.  Liukkaudesta  varoitta-
van merkin asentamisen jälkeen hajonta merkin jälkeisessä  mittauspisteessä 

 (suhteessa merkkiä ennen olleeseen pisteeseen) kasvoi vähän liukkaalla kelillä, 
kun merkin viesti oli näkyvissä  (kuva  9 c).  
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 AJ  0 NO P E U D ET  

EURAJOKI,  KOKO  LIIKENNE  
Hajoritojen  ero  (km/h) 

4 

2 
	

2 

0 
	

0 

-2 	 -2 

4 	 -4  
Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2 

	
Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  

Mandollisesti 
	

Varmasti  
-5-  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta 	-I-  pitavä, koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta  

—U—  liukas,  koesuunta '«  liukas,  vertailusuunta  —I—  liukas,  koesuunta '-  liukas,  vertailusuunta  

KOSKI,  K0I 0  LIIKENNE  
Hajontojen  ero  (km/h) 

4 
	

4 

2 
	

2 

0 
	

0 

-2 	 -2  

- 	 -4  
Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2 	 Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  

Mandollisesti 	 Varmasti  

-4--  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta 	—s-  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuurita  

—I—  liukas,  koesuunta 	liukas,  vertailusuunta 	-4-  liukas,  koesuunta '-----  liukas,  vertailusuunta  

SALO,  KOKO  LIIKENNE  
Hajontojen  ero  (km/h) 

2 

0 
	

0 

-2 	 -2 

-4 	 -4 

C  

Ennen 	 Jälkeen 	 - 	Ennen 	 Jälkeen 

Mandollisesti 	 Varmasti  
—s-  pitävä,  koesuunta -  pitävä,  vertailusuunta 	-4--  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta  

—U—  liukas,  koesuurita -'--«'-  liukas,  vertailusuunta 	-U-  liukas,  koesuunta ---  liukas,  vertailusuurita  

Kuva  9 a —c.  Ennen merkkiä  ja  merkin jälkeen mifattujen nopeuksien keskihajon-
tojen erotus  s2  -  s 1  eri koetilanteissa  koko  liikenteen osalta. Vasemmalla mah-
dollisesti liukasja oikealla varmasti liukas  kall. 
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Kuvissa IDa —con  esitetty  v85-nopeuksien  (nopeus, jonka  85  % kuijettajista  alit
-taa)  muutoksia. Muutokset kuvaavat nopeusjakauman korkeimpien nopeuksien 

muutoksia. 

EURAJOKI,  KOKO  LIIKENNE  
85 %:n nopeuksien  ero  (km/h) 

2, 	 2. 

0 
	

0 

-2 	 -2 

-4 	 -4  

Ennen Jalkeen  I  Jälkeen  2 
	

Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  
Mandolhsesti 
	

Varmasti  

-.-  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta 	-4--  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta  
—I—  hukas,  koesuunta -'---'  liukas, vertailusuunta 	—I—  liukas, koesuunta -' 	liukas, vertailusuunta  

KOSKI, KOI 
 
:o  LIIKENNE  

85 %:n nopeuksien  erot  (km/h) 	
4, 	 -. 

2 
	

2 

0 
	

0 

-2 	 -2 

-4'  
Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2 

	
Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  

Mandollisesti 
	

Varmasti  

-•--  pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta 	-I--  pitävä, koesuunta - pitävä, vertailusuunta  
—I—  liukas, koesuunta 	liukas, vertailusuurita 	—I--  liukas, koesuunta 	liukas, vertailusuunta  

SALO, KOI  .0  LIIKENNE  
85 %:n nopeuksien  ero  (km/h) 
2, 	 2 

-4 

-6' 	 -'  
Ennen 	Jälkeen 	 Ennen 	Jälkeen 

Mandollisesti 	 Varmasti  

-I-  pitävä, koesuunta - pitävä, vertailusuunta 	-.-- pitävä, koesuunta 	pitävä, vertailusuunta  
—I--  liukas, koesuunta 	liukas, vertailusuurita 	—I--  liukas, koesuunta 	liukas, vertailusuunta  

Kuva  10 a —c.  Ennen merkkiä  ja  merkin jälkeen mitattujen  85 %:n  nopeuksien 
 erotus  v852  -  v85 1  eri koetilanteissa  koko  liikenteen osalta. Vasemmalla mandol -

lisesti liukasja oikealla varmasti liukas keli. 
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Eurajoella  ovat koesuunnan  v85-muutokset ennen—jälkeen-vertailussa suurin 
piirtein samanlaisia kuin keskinopeuden muutokset. Lisäksi, kun hajonnassa ei 
tapahtunut suuria muutoksia, voidaan arvioida merkkien vaikuttavan Eurajoella 
tasaisesti  koko  jakauman nopeuksiin.  

Kosken  koesuunnassa  mandollisesti liukkaalla kelitiä  v85  erotus pieneni jonkin 
verran jälkeen-mittauksissa ennen mittaukseen verrattuna. Myös hajonta laski 
vähän, mikä osoittaa merkin vaikuttaneen mandollisesti enemmän korkeimpiin 
nopeuksiin. Varmasti liukkaaksi luokitellulla kelillä, kun merkin viesti vilkkui, sekä 

 v85  että hajonta kasvoivat merkin jälkeisessä pisteessä (suhteessa ennen 
merkkiä olleeseen pisteeseen). Koskella liukkaudesta varoittava vilkkuva viesti 
ei siis alentanut toisena talvena (jälkeen  2)  kaikkein korkeimpia nopeuksia. 

Salossa koesuunnan  v85-erotus kasvoi ennen—jälkeen-vertailussa enemmän 
kuin keskinopeus mandollisesti liukkaalla kelillä  ja  myös hajonta kasvoi jonkin 
verran. Todettu nopeuksien nousu näyttäisi olevan jonkin verran korkeimpien 
nopeuksien nousua. Varmasti liukkaaksi luokitellulla kelillä  v85-nopeuksien  ero 
ei ennen—jälkeen-vertailussa muuttunut koesuunnassa, mutta kasvoi pitävällä 
kelillä vertailusuunnassa.  

4.4 	Raskas  liikenne 

Kuvissa  11 a—c on  tarkasteltu vapaan raskaan liikenteen nopeuseroja.  Kosken 
 osalta tarkastelussa olivat kaikki raskaat ajoneuvot, myös jonossa ajavat. 

Eurajoella liukkaasta  varoittava merkki näytti alentavan raskaan liikenteen no-
peuksia koesuunnassa. Vaikutus ei etenkään varmasti liukkaalla kelillä vähenty-
nyt toisessa jälkeen-mittauksessa. Pelkkä turvavälinäyttö (pitävä keli koesuun-
nassa) ei vaikuttanut raskaiden ajoneuvojen ajonopeuksiin. 

KoskeVa  raskaiden ajoneuvojen nopeusero laski merkin kiinteän viestin näkyes
-sä,  mutta samaa vaikutusta ei näkynyt toisena talvena (jälkeen  2).  Varmasti liuk-

kaaVa kelillä, kun merkin viesti vilkkui, nopeusero laski ensimmäisenä talvena  ja 
 toisena talvena lisää. Myös vertailusuunnassa tapahtui liukkaalla kelillä muutok-

sia, jotka eivät kuitenkaan kumoa koesuunnassa todettua vaikutusta, vaan osin 
lisäävät sitä. 

Salossa raskaan liikenteen nopeudet alenivat lievästi merkin vaikutuksesta.  Mit-
tauspaikan mäkisyys  selittää koe-  ja  vertailusuunnan  suuren eron. 
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EURAJOKI,  VAPAAT RASKAAT AJON  EUVOT 
Nopeusero  (km/h) 

2 	 2 

0 
	

0 

-2 	 -2 

-4 	 -4 

33 

-6'  
Ennen Jälkeen  1  Jälkeen  2  

MandoIlisest 
-•-  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta  
—I—  liukas,  koesuunta 	liukas,  vertailusuunta  

KOSKI, VAPAAT  F  
Nopeusero  (km/h) 

2 

0 

-2 

-4 

-6'  
Ennen Jälkeen  1  Jälkeen  2  

Varmasti  
--  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta  
—I—  liukas,  koesuunta ---'-«  liukas,  vertailusuunta 

ASKAAT AJONEUVOT  

0 

-2 

-4 

-6'  
Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  

Mandollisesti  
-.-  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta 
—*--  hukas,  koesuunta ----  liukas,  vertailusuunta  

SALO, VAPAAT  R  
Nopeusero  (km/h) 

8 	 0 

6 
	

6 

4 
	

4 

2 
	

2 

0 
	

0  

Ennen 	 Jälkeen 

Mandollisesti  

-S-  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuunta  
—I—  liukas,  koesuunta - liukas,  vertailusuunta  

Kuva  11 a —c.  Raskaan liikenteen  nop 
 ja  oikealla varmasti liukas keli. 

-6  
Ennen Jälkeen  I  Jälkeen  2  

Varmasti  
--  pitävä,  koesuunta 	pitävä,  vertailusuurita  
—I—  liukas,  koesuunta --------  liukas,  vertailusuunta 

ASKAAT AJONEUVOT  

Ennen 	 Jälkeen 
Varmasti  

-5-  pitävä,  koesuurita 	pitävä,  vertailusuurita  
—i—  liukas,  koesuunta 	liukas,  vertailusuunta 

userot.  Vasemmalla mandollisesti liukas  
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AJ  0 NO P  EU  0 ET 

4.5 	Nopeusproflulit 

Nopeusprofiilit  laskettiin yksittäisten ajojen  100 m:n  välein  lasketuista keskiar
-voista eri  koetilanteissa.  Kahta  koetilannetta  verrattaessa ennen merkkiä  aIem

-paa  nopeustasoa  edustavan  käyrän  arvoihin lisättiin etäisyydellä  150 m  ja  aikai-
semmin ollut keskimääräinen  nopeusero (nopeuserojen  aritmeettinen keskiar-
vo). Alempi käyrä nostettiin samalle tasolle ylemmän kanssa, jotta voitaisiin tes-
tata tilastollisesti merkin vaikutusta.  

4.5.1  Eurajoki 

Eurajoella nopeusprofiileja  oli merkkien asentamisen jälkeisessä tilanteessa 
 pitävältä keliltä  (n = 32)  sekä tilanteesta, jossa merkki  vilkkui lumisateen  vuoksi 
 (n = 8)  (kuva  12).  Merkki ei vaikuttanut  ajonopeuksiin.  

90 

85 

80 -  PITÄVÄ 

75 
—LIUKAS/  

70 
	 VILKKUVA  

65  

60 	I 
-2000 	-1500 	-1000 	-500 	0 	500 	1000 	1500 	2000  

Kuva  12.  Pitävän  kelin ja  lumisen  kelin  (merkki  vilkkui) nopeusprofuilit, liukkaudes -
ta  varoittava merkki oli  0-pisteessä.  

4.5.2 Koski  

Kosken  osalta  nopeusprofuileja  saatiin seuraavista tilanteista:  

•  pitävä keli  ja  merkki pimeänä  (n = 5), 
•  liukas keli, mutta merkkiä ei ollut laitettu päälle  (n = 4)  sekä 

 •  liukas keli  ja  merkki päällä  (n =  7).  

Kuvissa  13  ja  14 on  verrattu tilannetta, jossa merkki ei ollut päällä  tilanteisiln, 
 jossa merkin viesti näkyi joko kiinteänä  tai vilkkuvana,  eri etäisyyksillä  merkistä. 
 Erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Havaintojen määrä oli huomattavan pie-

ni.  
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100 

95 
— LIUKAS! 

EI MERKKIÄ 

90 
—LIUKAS/ 

MERKKI 
PÄÄLLÄ  

85 

80 I 

	

-2000 	-1500 	-1000 	-500 	0 	500 	1000 	1500  

Kuva  13.  Liukkaan  kelin  (merkki päällä  ja  ei merkkiä) nopeuspro fil/it Koskelta, 
liukkaudesta  varoittava merkki oli  0-pisteessä. 

100 

95 
-  PITÄVÄ 

90 
LIUKAS/ 
MERKKI 
PÄÄLLÄ  

85  

801 	I 	 I 

	

-2000 	-1500 	-1000 	-500 	0 	500 	1000 	1500  

Kuva  14.  Pitävän  ja  hukkaan (merkki päällä)  kelin  nopeuspro fil/if Koskelta, liuk
-kaudesta varoittava merkki oli  0-pisteessä.  

4.5.3 Salo 

Salon  osalta  vertailtavat  tilanteet  ryhmiteltiin  seuraavasti  

•  ennen merkkien asentamista, pitävä keli  (n  =  47)  
•  ennen merkkien asentamista, liukas keli  (n  =  8)  
•  merkkien  asentam  isen  jälkeen, pitävä keli  (n  =  8)  
•  merkkien asentamisen jälkeen, liukas keli  ja  merkki päällä  (n  =  26).  

Kuvassa  15 on  esitetty tilanne, jossa ylempänä  on  ennen merkin asentamista  
liukkaalta keliltä  kerätty aineisto  ja  alempi käyrä tilanteesta, jossa merkki oli 
päällä  tai  vilkkui. Nopeusprofiilien  erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, vaik-
ka merkin jälkeen noin  3,5  km:n matkalla oli lievää nopeuden alenemista.  

Ti1:jtos 
Uudenma tiepU4 
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AJONOPEU  DET  

90 

85 
Ennen  
asentamistal 

 liukas 
80 

Merkki 
 kytössä1  

75 
	 liukas  

70  
-1000 -500 	0 	500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500  

Kuva  15.  Liukkaan  kelin nopeusproffihif  ennen merkkien asentamista  (SAEL  1)  ja 
 merkkien asentamisen jälkeen  (SAJL  1)  Salossa,  liukkaudesta  varoittava merkki 

oli  0-pisteessä.  



Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiln, aikaväleihin  ja 	37  
kuijettajien  käsityksiin  
Al  KAVAL  IT 

5 	AIKAVALIT  

5.1 	Merkkien vaikutus  aikaväleihin 

Aikaväleistä  tarkasteltiin merkkien vaikutusta  alle  1,5  sekunnin  aikaväleihin  jo-
nossa  ajavilla.  Vaikutuksen tilastollista  merkitsevyyttä  ja  suuruutta arvioitiin  log- 
lineaarisella mallilla (luku  3.2.2.1).  Taulukossa  8 on  esitetty todetut tilastollisesti 
merkitsevät vaikutukset  koepaikoittain  ja  tilanteittain  (lute 9).  

Taulukko  8.  Tutvaväliopasteenja liukkaasta ajoradasta varoitta  van  muuttuvan 
liikennemerkin vaikutus  alle  1,5  sekunnin aika väl/en osuuksiin jonossa (%). 

Paikka  I  tilanne Talvi  1  Talvi  2  
Eurajoki!  pitävä keli  -  38  -  28  
Eurajoki /  mandollisesti liukas  -  47  -  37  
Eurajoki /  varmasti liukas  -  37  -  31 
Salo  /  mandollisesti liukas  -  -12  

Helmikuun alussa  1995  turvaväliopasteeseen  lisättiin sana 'suositus'. Taulukos-
sa  9 on  esitetty mallilla arvioidut opasteen vaikutukset, kun  talven  2  aineisto oli 
jaettu kahtia aikaan ennen lisäystä  ja  lisäyksen jälkeen. Lisäyksen jälkeen vaiku-
tus oli pienempi  (lute 10).  

Taulukko  9.  Turva väliopasteen  ja liukkaasta ajoradasta  varoittavan muuttuvan 
liikennemerkin vaikutus  alle  1,5  sekunnin aika välien osuuksiin jonossa (%) toi -
sena koetalvena. 

Paikka  I  tilanne ennen  1 .2.95 1.2.95  jälkeen  
Eurajoki /  pitävä keli  -  30  -  25  
Eurajoki  I  mandollisesti liukas  -  34  -  22  
Eurajoki  I  varmasti liukas  -  42  -  

Kuvassa  16 on  tarkasteltu jonossa  ajaneiden aikavälijakaumia Eurajoen  merk-
kien jälkeisessä  mittauspisteessä. Aikavälit  kasvoivat yleisesti myös toisena 

 koetalvena. 
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Eurajoki, LAM2, Koesuunta, mandoil.  liukas keli  
25 

CjEnnen  11, rr457 

20 - 
	JaIkeefl 11, fl <955 

Jatkeen2 11 

	

<0,5 	05-1 	1-1,5 	1,5-2 	2-2,5 	2,5-3 	3-35 	3,5-4 »4,0 s  

Aikaväli  (s)  
Eurajoki, Lam2, koesuunta, mandoli. pitäva keti 

(JEflnen  31, fl  = 1214 

20 
	JaIkeen 31 fl  = 2652 

•Jälkeen2  31 

15 

10 

5 

0 

	

=0,5 	0,5-1 	1-1,5 	1,5-2 	2-2,5 	2,5-3 	3-3,5 	3,5-4 <4,0 s  

Aikaväli  (s)  
Eurajoki, LAM2, koesuunta,  varmasti liukas keli  

20 

15 

10 

5 

	

=0,5 	0,5-1 	1-1,5 	1,5-2 	2-2,5 	2,5-3 	3-3,5 	3,5-4 »4,Os  

Aikaväli  (s)  

-- 	Eurajoki, LAM2, Koesuunta,  varmasti pitävä keli  

20 

15 

10 

5 

	

=0,5 	0,5-1 	1-1,5 	1,5-2 	2-2,5 	2,5-3 	3-3,5 	3,5-4 =4,0 s  

Aikaväli  (s)  

Kuva  16.  Eurajoki,  aika  val!jaka umakuvat,  mandollisesti  liukasja  pitävä keli sekä 
varmasti  liukasja  pitävä keli.  
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Taulukossa  lo on  esitetty matkaväliään edellä ajaviin pidentävien osuudet  sen 
 mukaan, minkälaisia suosituksia heille näytettiin. Taulukossa  on  erikseen tarkas-

teltu niitä, jotka olivat ensimmäisiä perässäajajia  ja  niitä, jotka olivat jonossa 
kauempana. 

Taulukko  10.  Matkaväliään  edellä aja vaan  pidentävien  osuudet  (%). 

Ajaasuositusta lähempänä Ajaa suositusta kauempana  
n  pienensi  —20  rn..  lisäsi  n  pienensi  —20 m...  lisäsi 

_________  (100%) >20m +20m >20m (100%) >20m +20m >20m  
Pitävä keli 
-jonon2.  122 7 79 15 61 11 78 11  
-jonon muut  102 4 80 16 36 28 61 11 
Liu  kas  keli 
-jonon2.  172 6 78 15 22 18 59 23  
-jonon muut  114 11 79 11 6 67 33 0  

Jonon ensimmäisten perässä ajajien  ja  kauempana jonossa ajavien  tulos  ei eroa 
toisistaan. Ne, jotka ajoivat lähempänä kuin suositeltiin pidensivät ajoetäisyyt-
tään useammin kuin pienensivät. 
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6 	KULJETTAJIEN KÄSITYKSIÄ  

6.1 	Haastateltujen taustatiedot 

Haastatelluista oli (suluissa  on  esitetty ensimmäisen koetalven vastaavat luvut): 

•  83  %  (78  %)  miehiä, 
•  noin puolet keski-ikäisiä,  30-50-vuotiaiata, 
•  73% (80%)  ajoi omaa autoa  ja  15% (10%)  työsuhdeautoa, 
•  43  %  (46  %)  ajoi yli  40 000 km  vuodessa. 

Vuoden  1994  ja  1995  aineistot  olivat suhteellisen samanlaisia.  

6.2 	Muuttuva hukkaan  kelin hiikennemerkki 

 6.2.1  Merkin havaitseminen  ja  tarkoitus 

Autoilijoista  93  %  havaitsi merkin. Muutama niistä, jotka eivät havainneet merk-
kiä, sanoivat puhuneensa puhelimessa. 

Kuljettajille näytettiin muuttuvan hukkaan  kelin  liikennemerkkiä  ja  kysythin:  "Mikä 
tarkoitus tällä hiikennemerkillä mielestänne  on?"  Haastattelijat luokittelivat  vas-
taukset haastattelutilanteessa (taulukko  11).  

Taulukko  11.  Muuttuvan hukkaan  kelin  liikennemerkin farkoituksen  ymmärtämi-
nen kahtena koetalvena (%). 

Luokiteltu vastaus  1.  talvi 
 n149 

2.  talvi 
 n213  

Vastasi oikein  70 80  
Epävarma  tai  osittain väärin  23 15  
Ei tietoa  tai  väärin  7 5  
Yhteensä  100 100  

Vuonna  1995  merkin tarkoitus ymmärrethin jonkin verran paremmin kuin edel-
lisenä talvena. Yleisimmin  (19  vastausta vuonna  1995)  merkin osaksi väärin 
ymmärtäneet tulkitsivat merkin tarkoittavan alkavaa lumisadetta  tai  lumisadetta, 
huonoa kehiä  ja  liukkautta  sekä lumisohjoa.  

6.2.2  Merkin vaihtoehtoiset toiminnot 

Kysymykseen "Minkälaisia vaihtoehtoja liikennemerkin toiminnassa  on?"  osasi 
vastata oikein neljännes vastaajista (edellisenä talvena viidennes). 

Kysymyksellä "Mitä merkin muuttuminen tarkoittaa?" mitattiin eri vaihtoehtojen 
ymmärtämistä. Vaihtoehdot (vilkkuva, kiinteä) lueteltiin (taulukko  12).  Vastaukset 
kirjattiin  ja  luokiteltiin myöhemmin. 
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Taulukko  12.  Muuttuvan liukkaasta kelistä varoittavan liikennemerkin eri toiminto-
jen ymmärtäminen kahtena koetalvena (%). 

Viesti kiinteä Viesti kiinteä Viesti vilkkuva Viesti vilkkuva 
1.talvi  2.  talvi 1.talvi  2.  talvi 

___________  n150 n210 n=150 n=210  
Ymmärsi oikein  39 37 29 32  
Osittain oikein  13 13 35 23  
Väärin/ei  tietoa  48 50 36 45  
Yhteensä  100 100 100 100  

Vaihtelevat toiminnot ymmärrettiin suhteellisen samalla tavoin eri vuosina. Vilk
-kuva  vaihtoehto tunnettiin selvästi huonommin kuin kiinteä vaihtoehto. 

Merkin vaihtoehtojen täydellinen ymmärtäminen edellyttää, että yleensä tietää, 
että merkillä  on  vaihtoehtoja, merkki voi muuttua. Ne, jotka tiesivät vaihtoehdot, 
ymmärsivät merkin tarkoituksen myös muutoin paremmin (taulukko  13).  

Taulukko  13.  Liukkaan  kelin  muuttuvan liikennemerkin eri vaiheiden ymmärtämi-
nen merkin vaihtumisen tietämisen mukaan (%). 

Kysyttäessä 
kiinteää valoa vilkkuvaa  valoa 

merkin vaihtumisen 
tiesi ei tiennyt tiesi ei tiennyt 

________________  n53 n=145 n=53 n145  
Ymmärsi oikein  55 31 49 23  
Osin oikein  17 12 28 22  
Väärin  tai  ei osaa sanoa  28 57 23 56  
Yhteensä  100 100 100 100 

1321 1893  
___________________  p 	0,0014  __________  p 	0,0001  ___________  

Merkki ymmärrettiin ratkaisevasti paremmin niiden keskuudessa, jotka tiesivät 
merkin vaihtoehdot. Erityisesti merkin vilkkumisen ymmärtäminen koheni. 

Suurimmat kiinteää viestiä koskevat väärinkäsitykset olivat, että  kelin  luultiin 
olevan normaali  (4  vastausta)  tai  hyvä  (2  vastausta). Vilkkuvaa viestiä saatethin 
pitää  vain  liukasta keliä osoittavana, lievempänä  vaihtoehtona kuin kiinteää. Jot-
kut käsittivät merkin vilkkumisen osoituksena vaihtelevasta  tai  paikka paikoin 
liukkaasta kelistä  (12  vastausta). Vilkkuva, viesti oli selvästi uutta huomattavalle 
osalle autoilijoita.  

6.2.3  Merkin hyödyt 

Merkin hyödyllisyyttä autoilijoilta tiedusteltiin kysymyksellä: "Onko teille itsellenne 
apua tällaisesta liikennemerkistä?" Vastaajista  65  %  (n  =  203)  arvioi merkistä 
olevan apua (vuonna  1994 78  %,  n  =  149).  Hyätyinä  mainittiin: 
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•  herätti  tai  sykähdytti  huomaamaan liukkauden  (22  kpl), 
•  lisää varovaisuutta, 
•  hiljentää omaa vauhtia  (20  kpl), 
•  hyvä merkki  (20  kpl).  

Niiden kuijettajien, joiden mielestä merkistä ei ollut apua, yleisin  (3  kpl)  kom-
mentti oli, että itsekin huomaa  tai  näkee  kelin,  osaa itsekin.  

6.2.4  Merkin haitat 

Kuljettajien mielestä merkistä ei ole haittaa  (96  %).  Haittoja maininneet arvelivat, 
että huomio voi kiinnittyä liikaa merkkiin. Muutama kuljettaja esitti vuoden  1994 

 haastattelussa  "tein  äkkijarrutuksen, -  luulin, että  on  kolari" jne. kommentteja. 
Näitä säikähtäneiden kommentteja ei esiintynyt vuonna  1995. 

6.2.5  Merkin vaikutus 

Haastatelluista  81  %  mainitsi, että merkki ei vaikuttanut ajamiseen (vuonna  1994 
54  %).  

Useimmiten vastathin  (35  kpl),  että ajettiin niin hiljaa, ettei tarvinnut muuttaa ajo- 
käyttäytymistä. Toinen suuri selitys oli  jo  muutenkin varovainen ajotapa  (18  vas-
tausta vuonna  1995).  Usean autoilijan mielestä keli pystyttiin arvioimaan myös 
itse. 

Uusina asioina vuoden  1995  haastattelussa tuli ilmi, että luotettiin auton omaan 
lämpömittarlin  (3  kpl)  ja  että luotettiin  80 km/h  nopeusrajoituksen  noudattamisen 
olevan riittävän turvallista käyttäytymistä  (6  kpl).  Lisäksi yksi autoilija luuli merkin 
varoittavan hiihtäjistä, koska siinä  on  lumihiutaleen  kuva.  

Monet  kuljettajat  (13  kpl),  jotka sanoivat muuttaneensa käyttäytymistään merkin 
takia, mainitsivat hiljentäneensä nopeuttaan. Toisaalta  osa  (5  kpl)  mainitsi lisän-
neensä varovaisuuttaan. Muutama autoilija ilmoitti havahtuvansa  tai  heränneen-
sä liukkauteen. 

Vastaajista  66  %  arvioi  kelin  hieman liukkaaksi  tai  liukkaaksi. Haastatteluajan
-kohtana keliolosuhteet olivatkin yleensä jonkin verran helpommat kuin edellisenä 

talvena, jolloin valtaosa  (92  %)  arvioi  kelin  liukkaaksi.  Kysymys tehtiin haastatel-
taville  sen  jälkeen, kun merkin toiminnot oli  jo  tiedusteltu haastateltavilta.  

6.3 	Turvaväliopaste  

6.3.1  Turvaväliopasteen  havaitseminen 

Haastattelut tehtiin liukkaalla kelillä Eurajoella (aikaisempi vuoden  1994  haastat-
telu tehtiin samassa paikassa, mutta pitävällä kelillä). Merkissä oli haastattelu-
hetkellä lisäkilpi "SUOSITUS". Liukkaasta kelistä varoittava muuttuva merkki oli 
päällä. 
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Kuljettajilta  kysyttiin  liukkaudesta  varoittavan merkin havaitsemista koskeva ky-
symyksen jälkeen:  "Huomasitteko  tämän jälkeen opasteen, jossa oli kaksi au-
toa?" 

Lähes kaikki autoilijat olivat huomanneet opasteen,  88  %  muisti mainita myös 
 opasteessa  olleen lukeman. Lukeman oikeellisuutta ei tarkistettu.  

6.3.2  Opasteen tarkoituksen ymmärtäminen 

Opasteen ymmärtämistä mitattiin kysymyksellä: "Mitä  arvelitte  opasteen tarkoit-
taneen?"  Haastattelijat luokittelivat  kysymyksen  haastattelutilanteessa  (taulukko 

 14).  

Taulukko  14.  Turvaväliopasteen  ymmärtäminen vuosina  1994  ja  1995  (%).  

______________________  
1994 

n=131 
1995  

n108  
Tiesi oikean vaihtoehdon  48 84  
Sanoi väärän vaihtoehdon  47 11  
Ei tiennyt lainkaan  5 5  
Yhteensä  100 100  

Vajaa puolet tiesi oikein taulun merkityksen vuonna  1994,  tällöin suuri  osa  piti 
 lukemaa  mitattuna  etäisyytenä.  Seuraavana vuonna oikean vaihtoehdon  tiennei

-den  osuus oli  84  %.  

Oikein  ymmärtäneiltä  haluttiin kysyä yksityiskohtaisemmin, mikä vaikuttaa suosi-
tuksen pituuteen. Vastaukset olivat:  

•  nopeus  ja  keli  tai  nopeus  ja  sää (22  kpl), 
•  keli  (18  kpl), 
• nopeus(17 kpl).  

Auton  koko  mainittiin selvästi harvemmin vaikuttavana tekijänä. Kaikki  pysäytetyt 
 olivat  henkilöautoilijoita.  Täysin oikeita vastauksia oli neljä kappaletta. Vastaajis-

ta  53  %  tiesi vähintään yhden suosituksen pituuteen vaikuttavan tekijän.  

6.3.3  Opasteen  hyödyt  

Vastanneista  72  %  (n  =  107)  arvioi  opasteesta  olevan hyötyä. Seuraavia  hyötyjä 
lueteltiin: 

•  herättää huomaamaan välimatkan merkityksen  (9  kpl), 
•  kiinnittää huomiota ajamiseen  ja  välimatkaan  (9  kpl), 
•  hyötyä erityisesti nuorille  (5  kpl), 
•  hidasti omaa vauhtia  (3  kpl), 
•  hyödyllinen erityisesti liukkaalla kelillä  (1  kpl). 
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Pari  vastaajaa piti merkkiä turhana  tai  rahanhaaskauksena.  Haittoja esitti  4  pro-
senttia  kuijettajista.  Suurin  osa  kuljettajista oli sitä mieltä, että  opasteesta  ei ollut 
haittaa.  

6.3.4  Opasteen vaikutus 

Lähes kaikkien  (89  %  n  =  105,  edellisenä vuonna  91  %,  n  =  129  )  autoilijoiden 
mielestä opasteen tieto ei tällä kertaa vaikuttanut ajamiseen. 

Syyksi siihen, miksi opaste ei vaikuttanut useimmiten mainittiin:  

•  edeltävä  auto  oli kaukana  (17  kpl), 
•  ajaa muutenkin rauhallisesti  tai  rajoitusten mukaan  (12  kpl), 
•  pitää muutenkin riittävää välimatkaa  (12  kpl).  

Joillekin autoilijoille  etäisyysnäyttö  oli  jo tullut  niin tutuksi, että  se  ei enää kiinnos-
tanut. Ne, jotka sanoivat opasteen vaikuttaneen, vilkaisivat edellä ajavaan  tai 

 laskivat  nopeuttaan.  

6.4  Yhteenveto tuloksista 

Muuttuvan hukkaan  kelin  liikennemerkin  yleisen tarkoituksen tunsi  70-80  % 
 autoilijoista. Merkin eri vaiheiden yksityiskohtainen osaaminen oli  heikohkoa. 
 Kiinteän vaiheen tiesi noin  40  %  vastaajista  ja  vilkkuvan  vaiheen noin  30  %. 

 Merkin  kaksivaiheisuuden  tiesi  20-25  %  autoilijoista. Merkin toiminnot  (vilkkuva 
 ja  kiinteä viesti) eivät olleet tulleet autoilijoille tutuiksi. 

Noin  65-80  %  autoilijoista arvioi  liukkaudesta varoittavasta merkistä  olevan 
itselleen apua. Noin  55-80  %  haastatelluista oli sitä mieltä, ettei merkki kuiten-
kaan kyseisellä  ajokerralla  vaikuttanut ajamiseen. 

Vuonna  1995  turvaväliopasteen  ymmärsi oikein  84  prosenttia autoilijoista. Tällöin 
 opasteessa  oli  lisäkilpi  "SUOSITUS". 

Haastatelluista  70-85  %  piti  opastetta hyödyllisenä.  Opasteen mainittiin herättä-
vän huomaamaan välimatkan merkityksen. Valtaosa kuljettajista ilmoitti, että 
opaste ei vaikuttanut ajoon. Omaa ajamista pidettiin muutenkin rauhallisena.  
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7  MERKKIEN KÄYTTÖ  JA KELIKESKUSTEN 
PÄIVYSTÄJIEN  KÄSITYKSIÄ  

7.1 	Merkkien  käyttämäärä  

Merkkejä käytettiin suurin piirtein yhtä paljon Salossa,  Eurajoella  ja  KoskeVa 
 (taulukko  15).  Merkkien viesti oli useammin kiinteä kuin  vilkkuva.  Aineistossa oli 

myös useita jaksoja, joissa käytettiin pelkästään kiinteää viestiä.  

Koikkalan  mutkassa  merkki oli käytössä vähemmän kuin muissa  koepaikoissa. 
 Siellä merkillä oli  vain  yksi  toimintavaihtoehto  eli kiinteästi esitetty viesti. 

Taulukko  15.  Merkkien  käyttömarä  talvella  1994-1995  

Koepaikka/tilanne  Merkki päällä Merkki  vilkkui  Yhteensä  
Salo/ennen  
Salo/jälkeen  

73h 
207 h 

41 h 
133 h 

114h  
340 h  

Eurajoki  204 h 163 h 367 h 
Koski 211 h 145h 356h  
Koikkala  211 h  -  211 h  

Kuvassa  18 on  esimerkinomaisesti  esitetty merkin käyttö eri  vuorokaudenaikoina 
 Salossa  ja  Koikkalassa. Keliviestiä  näytettiin kaikkina vuorokauden aikoina, kui-

tenkin Salossa eniten aamuyöllä sekä aamulla  ja  vähiten iltapäivällä.  Koikkalas
-sa  merkkejä käytettiin vähiten illalla. Eri  koepaikkojen  välillä ei käytön ajoitukses-

sa ollut suuria eroja.  
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Kuva  17.  Merkin toiminta  funneittain  a)  Salossa  b)  Koikkalassa.  

7.2 	Kelipäivystäjien  kokemuksia 

Kysymyksiin vastasi viisi päivystäjää Turun tiepiiristä. Suluissa olevat luvut ker-
tovat kyseistä vastausvaihtoehtoa edustavien lukumäärän. Uudenmaan kelikes-
kuksen käyttökokemukset kerättiin puhelinhaastattelussa.  

72.1 Koepaikat 

Päivystäjiä  pyydettiin arvioimaan merkkien sijoituspaikkoja merkin tarpeellisuu
-den  ja  toiminnan ohjauksen kannalta.  Kosken  koepaikan  arvioitiin olevan  kelin 

 kannalta vähemmän ongelmallinen kuin muut paikat  (3  kpl).  Salon  Tupurin
-mäessä merkin olisi toivottu olevan  jo  aikaisemmin  (2  kpl)  mm.  raskaan liiken-

teen takia. Yksi vastaaja piti Eurajoen kelitilanteen arvioimista hankalana vai-
keasti ennustettavien paikallisten lumikuurojen takia.  

Salon  keliluokittelussa  käytettiin myös tiesääkameraa, muissa paikoissa luokitte-
lu perustui pääasiassa tiesääasema-  ja  tutkatietoon. 

Koikkalan  merkit olivat hukkaan  kelin  kannalta erityisen hankalassa kaarteisessa 
tienkohdassa, jossa myös  on  tapahtunut huonolla kelillä ulos ajoja. Aivan merkin 
läheisyydessä ei ollut sääasemaa, mutta ohjaustietona käytettiin Nummelan, 
Karjaan  ja  Virkkalan asemien tietoja. Lisäksi  kelin  luokittelussa  käytettiin ilmatie-
teen laitoksen sääennusteita  ja  maastosta tulleita ilmoituksia. Merkki kytkettiin  
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pois päältä aina vasta, kun maastosta oli saatu varmistus siitä, että keli oli jälleen 
hyvä.  

7.2.2  Merkkien päällä olo  ja vilkkuminen 

Päivystäjiltä kysythin,  mitä merkkien päällä olo  ja  vilkkuminen  (kysymys esitettiin 
 vain  Turun  kelipäivystäjille)  olivat käytännössä kuvanneet. Vastaukset jakautui-

vat seuraavasti:  

•  liukkauden astetta  (liukasta/erittäin liukasta),  I  kpl, 
• liukkaushavainnon  varmuutta (ehkä  liukasta/varmasti liukasta),  2  kpl  ja 

 •  edellisen kanden asian yhdistelmä,  1  kpl.  

Merkkien käyttöä tarkasteltaessa todettiin, että merkit melko usein olivat päällä 
ilman, että niitä asetettiin  vilkkumaan. Päivystäjiltä  kysyttiin "miksei laitettu?"  ja 

 "oliko mukana vääriä hälytyksiä?". Useimmin mainittu syy oli, että oli ollut  vain 
 vähän  liukasta  (3  kpl).  Jossain tapauksessa  tiemestaripiirissä  oli oltu sitä mieltä, 

ettei ole  liukasta.  Merkki oli joskus päällä myös  ennakkosuolauksen  aikana, jol-
loin tarve laittaa merkki  vilkkumaan  poistui suolan vaikuttaessa. Lisäksi mainit-
tiin, että  päivystäjällä  saattoi olla korkea kynnys laittaa merkki  vilkkuasentoon,  ja 

 että merkin  sammuttamisissa  joskus oli myöhästymisiä.  

Päivystäjiltä  kysyttiin, mitä seurauksia merkin  vilkkumismandollisuuden  poista-
misella olisi merkkien toiminnan ohjauksen kannalta. Kolme vastaajaa oli sitä 
mieltä, ettei muutos  vaikeuttaisi  merkkien toiminnan ohjausta eikä vähentäisi 
niiden  käyttöaikaa.  Etuna mainittiin, että tienkäyttäjien saattaisi olla helpompi 
ymmärtää merkin viesti. Ongelmana tuotiin esille  se,  että kriittisestä vaiheesta 

 varoittaminen,  jolloin liukkaus  on  juuri  muodostumassa,  saattaisi jäädä varoitta-
matta. Yksi  päivystäjä  oli myös sitä mieltä, että  vilkkumandollisuudesta  luovut-
taessa maastosta tarvittaisiin aikaisempaa tarkempaa tietoa  kunnossapidon  jäl-
keisestä tilanteesta.  

7.2.3  Muita mielipiteitä merkeistä 

Päivystäjät  pitivät merkkejä tarpeellisina etenkin  piilevästä liukkaudesta varoil-
tamiseen.  Hyvänä puolena mainittiin myös tiedon kulun parantuminen jostain 

 tiemestaripiiristä. Kelikamera  merkin läheisyydessä mainittiin tärkeänä  tietoläh-
teenä  merkin toiminnan ohjauksen kannalta.  

Päivystäjien  kesken arveltiin olevan eroja merkkien  käyttökriteereissä.  Puutteena 
oli myös koettu tiedon puuttuminen merkkien  vaikutusmatkan  pituudesta.  
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8  TULOSTEN TARKASTELUA 

Luvussa  2  asetettiin tutkimuksen tavoitteet  10  kysymyksen muodossa. Seuraa-
vassa tarkastellaan saatuja tuloksia kysymysten esittämisjärjestyksessä. 

Kelimerkki  alensi  keskinopeutta  

Muuttuvan liukas ajorata -jiikennemerkin vaikutus ajonopeuksiin vaihteli koepai-
koittain. Eurajoella  ja  Koskella  merkki vähensi kiinteästi valaistuna liikenteen 
keskinopeutta merkin jälkeen noin  1 km/h  ja  vilkkuva  viesti noin  2 km/h.  Koikka

-lassa  kiinteästi valaistu merkki laski nopeuksia myös noin  1 km/h,  kun taas Sa-
lossa nopeudet nousivat hieman merkin asentamisen jälkeen. Vaikutukset olivat 
yleensä hieman suurempia vapaiden (jonojen ulkopuolella ajavien) ajoneuvojen 
nopeuksiin  ja  pimeällä. Liukas ajorata -merkki ei yleensä vaikuttanut aikavälei

-hin,  mutta Salossa merkki vähensi  alle  1,5  sekunnin aikavälien osuutta noin 
 10%. 

Salon  muista poikkeavaan tulokseen voi olla useita syitä. Ensimmäinen  mit
-tauspiste  oli tässä paikassa ylämäessä ohituskaistan lopussa. Paikan erikoisuu-

den vuoksi  on  erityisen tärkeää, että enneN-aineisto  on  edustava esimerkiksi 
siten, että erilaiset kelit ovat mukana sekä ennen- että jälkeen-aineistossa.  lut

-kimustalvena  jälkeen-jaksolla oli enemmän runsaita lumikelejä, jolloin nopeus oli 
 jo  ennen merkkiä tavallista matalampi.  Lumen  mandollinen kertyminen ohitus- 

kaistalle saattoi myös vähentää ohituskaistan käyttöä. Koska nopeus oli  jo  val-
miiksi näillä keleillä matala, ei merkin vaikutus mandollisesti näkynyt tästä syys-
tä. Toisaalta  on  mandollista, että merkki ei alenna nopeuksia kaikissa paikoissa 
esimerkiksi liikenneympänstöstä johtuvista syistä. 

Koikkalassa mittauspisteet  olivat vähän erilaisissa paikoissa kuin muissa koe- 
paikoissa. Tämä vaikeuttaa paikkojen välistä vertailua, mutta näyttää siltä, että 
kelimerkin vaikutus Koikkalassa oli vähän suurempi kuin muualla. Osittain ero 
johtunee koepaikkojen erilaisuuksista. Koikkalassa  on  jyrkkä mutka  ja  paikka  on 

 ollut erityisen vaarallinen liukkaalla kelillä. Koikkalan merkissä ei ollut lumikide-
symbolia,  ja  nopeuden aleneminen voitiin silti todeta. Selvittämättä jäi, olisiko 
symboli lisännyt vaikutusta. 

Vaikka liukkaasta kelistä varoittava merkki havaittiin  ja  ymmärrettiin hyvin, vaiku-
tus nopeuksiin oli melko pieni. Kokeen yhtenä lähtökohtana oli aikaisemmissa 
tutkimuksissa saatu  tulos  /3/,  että kuljettajat eivät tunnista liukasta keliä. Paikalli-
sesta liukkaudesta kertovan merkin oletettiin tämän vuoksi vaikuttavan käyttäy-
tymiseen. Aikaisemmin  on  myös todettu, että kuljettajat eivät sopeuta riittävästi 
toimintaansa huonolla kelillä  /11/  silloinkaan, kun arvioivat tien olevan liukas  /12/. 

 Nyt saatu  tulos  on  samansuuntainen sikäli, että keskinopeuden alenema merkin 
vaikutuksesta oli pieni. 

Keskinopeuden  muutosta tarkasteltaessa summataan erilaisia tilanteita yhteen. 
Tutkimusaineistossa oli ajanjaksoja, jolloin merkin vaikutus oli selvästi keskino-
peuden alenemaa suurempi. Keliviestin merkitys kuljettajalle  ja  kelimerkin  vaiku-
tuksen suuruus riippuvat tilanteesta, jossa merkki  on  käytössä. Kun liukkaus  on 

 helposti havaittavaa esimerkiksi lumipyryssä,  on  oletettavaa, että merkki ei vai-
kuta paljoakaan käyttäytymiseen.  Sen  sijaan piilevän liukkauden aikana merkki 
kertoo kuljettajalle tärkeää tietoa. 
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Vaikka nopeusvaikutus oli melko pieni,  on  huomattava, että pientenkin keskino-
peuksien muutosten  on  tutkimuksissa todettu vaikuttavan huomattavasti onnet-
tomuusriskiin  /13/.  

Merkin vilkkuva viesti vaikutti enemmän nopeuksiin kuin kiinteästi valaistu viesti. 
Vilkkuvaa valoa käytetään useissa yhteyksissä vaaran signaalina,  ja  on  mandol-
lista, että vilkkumisella oli myös tässä tapauksessa tällainen merkitys. 

Kuljettajan toiminnalle  on  tyypillistä, että ajo pyritään tekemään mandollisimman 
mukavaksi. Ei ole todennäköistä, että korkea valppaustila pystytään pitämään 
yllä  kovin  pitkään. Muuttuvat varoitusmerkit sopinevat siksi parhaiten tilanteisiin, 
joissa varoitus  on  tarpeen lyhyeh  kön matkan  ajan. 

Tutkimuksen ulkopuolelle jäivät merkkien mandolliset muut kuin nopeus-  ja  aika-
välimuutokset. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi juuri vireystilan kohoaminen  tai 

 ohitushalukkuuden  väheneminen, mitkä voivat olla turvallisuuden kannalta mer-
kityksellisiä. 

Turvaväliopaste  alensi nopeutta  ja  pidensi ajoethisyyksiä 

Turvaväliopaste  vähensi ainoalla koepaikallaan Eurajoella keskinopeuksia mer-
kin jälkeen noin  1 km/h  pitävällä kelillä. Liukkaalla kelillä, jolloin myös liukkaudes

-ta  varoittava viesti oli näkyvissä, nopeusvaikutus oli samaa luokkaa. Turvavälio
-paste  vähensi  alle  1,5  sekunnin aikavälien osuutta jonoissa noin  40  %  sekä pitä-

väliä että liukkaalia kelillä. 

Nopeus-  ja aikavälim uutokset  suhteellisen pysyviä 

Nopeuksien  osalta molempien merkkien vaikutus väheni ensimmäisestä talvesta 
noin  0,4 km/h.  Tämä väheneminen voi olla ns. uutuusvaikutuksen seurausta, 
mutta  osa  vaikutuksen vähenemisestä voi olla seurausta koetalvien välisistä 
eroista. 

Turvaväliopasteen  vaikutus  alle  1,5  sekunnin aikavälien osuuteen väheni toisena 
koetalvena runsaalla  5  prosenttiyksiköllä sekä pitävällä että liukkaalla kelillä. 

Vilkkuvana  viesti vaikutti pidempään 

Liukas ajorata -merkin vaikutuksen nopeuksiin arvioitiin kestävän noin  3  km:n 
verran. Vilkkuvana viesti näytti vaikuttavan kuljettajien käyttäytymiseen pidem-
pään. Vaikutus todettiin Koskella kauimmaisessa mittauspisteessä, joka oli noin 

 14  km:n päässä merkistä. Turvaväliopaste vaikutti noin  8  km:n  matkan  ajan  /1/.  

'Suositus'-sanan lisääminen heikensi vaikutusta 

Turvaväliopasteen  vaikutus  alle  1,5  sekunnin aikavälien osuuteen väheni toisena 
koetalvena runsaalla  5  prosenttiyksiköllä,  ja  edelleen lähes  10  prosenttiyksiköllä, 
kun merkkiin liitettiin lisäkilpi 'suositus'.  On  mandollista, että sanan lisääminen 
poisti kuljettajien mielestä mandollisuuden, että kyseessä oli aikavälien valvonta. 
Toisaalta kyse voi olla ajan kulumiseen liittyvästä muutoksesta. 
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M  uuftuvien  merkkien tarkoitus tunnettiin hyvin 

Merkin huomioarvo  on  hyvä. Sekä hukkaan kehin muuttuvan merkin  (80  %  tiesi 
merkityksen) että turvavähiopasteen  (84  %  tiesi merkityksen) tuntemus oli vähin-
tään normaalia autoilijoiden hiikennemerkkien ymmärtämistasoa. 

Tässä tutkimuksessa saatu  tulos  on  hyvin lähellä Kososen  (1993)  liukkaudesta 
varoittavasta merkistä  saamaa tulosta  /7/.  Kososen tutkimuksessa täysin oikein 
merkin ymmärsi  87  % haastatehluista,  osin oikein oli loput  13  %  vastauksista  
(fl  =  131).  Tuossa tutkimuksessa aineisto kerättiin näyttämällä autoilijoille kuvaa 
merkistä huoltoasemihla  /7/.  Heinosen  (1983)  tutkimuksessa haastateltiln  286  
ajokortihhista  kuljettajaa  /14/.  Heille näytettiin viiden keskeisen liikennemerkin 
kuvaa. Oikein vastanneiden osuus vaihteli merkkien mukaan  51 —92  prosenttiin 
kaikista vastaajista. Heikoimmin tunnettiin sivutien risteys -liikennemerkki. Kes-
kimäärin merkit tiesi oikein  76  prosenttia ajokortillisista haastatelluista. 

Luoman  (1981)  tekemässä hiikennemerkkien ymmärrettävyystutkimuksessa esi-
tettiin  27  voimassa olevaa hiikennemerkin kuvaa  84  ajokortilhiselle koehenkilölle  
/15/.  Keskimäärin  71  prosenttia vastauksista oli täysin oikein. 

Lumikiteen  kuva  merkin hisäkilpenä tuotti joitain yksittäisiä väärinymmärryksiä 
merkin tarkoituksesta. 

Kelimerkin toimintavaihtoja  ei  osa  tiennyt 

Lähes puolet vastaajista eivät osanneet vastata oikein kehimerkin eri toiminta- 
vaihtoehtoja (kiinteä  tai  vilkkuva  viesti) koskevaan kysymykseen. Ne, jotka eivät 
tienneet merkin vaiheita, joutuivat päättelemään  tai  arvaamaan  merkin vaiheiden 
tarkan tarkoituksen. Näyttää siltä, että kiinteästi valaistu viesti  on  yksisehittei-
sempi  vaihtoehto kuin vilkkuva viesti. Vaikka merkin tarkoitus yleisellä tasolla 
tunnettiin, merkin tarkempien vaihtoehtojen tullessa ilmi vastaajat päättehivät 
vääriäkin merkityksiä merkin toiminnoille. 

Vaikka vilkkumisvaihtoehdon merkitykseen osattiin heikosti vastata haastattelus-
sa, vaikutti vilkkuva viesti kuitenkin käyttäytymiseen enemmän kuin kiinteä vaih-
toehto. Tämä osoittaa kuljettajien mandollisesti kuitenkin ymmärtäneen vilkkuvan 
merkin tarkoittavan vaarahlisempaa keliä. 

Myöskään turvaväliopasteen toimintaa ei tunnettu. Noin puolet kuljettajista osasi 
nimetä yhden muuttuvan opasteen suosituksiin vaikuttavan asian oikein. 

Kuijettajat  eivät useinkaan tienneet muuttuvien merkkien perusajatusta eli sitä, 
että ne välittävät ajankohtaista tarkkaan seurantaan perustuvaa tietoa olosuhteis-
ta.  Osa  piti merkkejä muista poikkeavina ainoastaan siinä, että ne olivat sisältä 
valaistuja. 

Kokeessa merkit olivat ainoastaan paikahlisessa käytössä,  ja  useat autoilijat nä-
kivät merkit ensi kertaa. Ensimmäisen  talven  tutkimustuloksista  tiedotettiin sekä 
valtakunnallisesti että paikallisesti. Merkkejä  ja  tutkimuksen tuloksia käsiteltiin 
myös radiossa  ja  televisiossa. Kuitenkaan mitään jatkuvampaa tiedotusta ei 
merkeistä ollut. Tämän vuoksi  on  luonnollista, että merkkien yksityiskohtainen 
toiminta ei ollut vielä laajasti tiedossa. 
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Liukkaasta kelistä  varoittavan merkin ymmärtäminen parani jonkin verran toise-
na  tutkimustalvena,  vaikka  se  oli hyvää tasoa  jo  ensimmäisenä talvena.  Tur

-vaväliopasteen  ymmärtäminen parani huomattavasti. 

Merkkeihin oltiin tyytyväisiä 

Merkkeihin oltiin yleensä tyytyväisiä  ja  suurin  osa  piti niitä  hyödyllisinä.  Kuitenkin 
kummankin merkin kohdalla useimmat kuljettajat olivat sitä mieltä, ettei heillä 

 sillä  kertaa ollut merkeistä hyötyä.  Liukkaasta  varoittavan merkin osalta  tulos  on 
 luonnollinen, koska haastattelua ei tehty piilevän hukkaan  kelin  aikana. 

Jotkut autoilijat eivät aina ymmärtäneet, miksi merkki oli sijoitettu  matkan  varrel-
le. Merkkiä toivottiin  matkan  alkuun. 

Uutena asiana vuonna  1995  tuli ilmi, että muutama autoilija puhui puhelimessa 
haastattelun alkaessa. Jotkut heistä sanoivat, että  he  eivät havainneet merkkejä 
koska olivat puhelimessa. 

'Suositus'-sana paransi opasteen ymmärtämistä 

Turvaväliopasteen  ymmärsi oikein  alle  puolet kuljettajista ensimmäisenä talvena. 
 Tekstikilpi  'SUOSITUS' mitä ilmeisimmin poisti merkin  ymmärtämisongelman. 
 Samalla vaikutus käyttäytymisen väheni kuten edellä todettiin.  On  mandollista, 

että suosituksiin suhtaudutaan liikenteessä välinpitämättömästi, koska  velvoitta-
viakin  opasteita  on  paljon.  

Kelipäivystäjät  pitivät merkkejä tarpeellisina 

Merkkien toiminnan ohjaukseen tarvittavan  keliluokituksen  tuottamiseen käytet-
tiin  tiesääasemien  tietoa sekä  sääennusteita.  Salon  merkin läheisyydessä ollut 

 tiesääkamera  koettiin  hyödyllisenä tietolähteenä  kelin  luokittelussa.  

Turun  kehikeskuksessa  mielipiteet merkin  vilkuttamismandolhisuuden  tarpeelli-
suudesta jakautuivat. Enemmistö piti parempana  kaksivaiheista  merkin käyttöä, 
jossa  vilkuttamisesta  luovuttaisiin. Eräät taas  perustehivat vilkuttamisen  käyttöä 

 sillä,  että merkin  käyttökynnys  muutoin nousee  ja  kaikkien  vaaralhisimmat  alkavat 
piilevät  liukkaat  jäävät varoittamatta.  

Kehivaroitusmerkin  käyttö oli koettu  hyödyllisenä  etenkin  piilevästä liukkaudesta 
varoittamiseen.  Kaikissa  koepaikoissa  oli kokeen aikana keskimääräistä tar -
kempi  keliseuranta. 
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Muuttuvat hukkaan  ajoradan  liikennemerkki  ja  turvaväliopaste  vaikuttivat kuljet-
tajien käyttäytymiseen. Merkkien  uutuusvaikutukset  eivät olleet suuria.  

Liukkaasta kelistä  varoittavan merkin vaikutus ei ollut  kovin  suuri, mutta kuiten-
kin selvä.  Turvahlisuusvaikutukseksi muunnettuna hiukas ajorata  -merkki vähen-
tää hukkaan  kelin  henkilövahinko-onnettomuuksien riskiä  vaikutusmatkaUaan 

 noin  5-10%  aikaisempiin tutkimuksiin perustuen. 

Merkkien  vaikutuksella  eri  koepaikoissa  oli eroja, mikä tukee suositusta käyttää 
merkkiä rajoitetusti. Myöskin  vaikutusmatka  oli mandollisesti suhteellisen lyhyt, 
minkä vuoksi  hiukkaasta kelistä  varoittava merkki soveltuu  kehin  kannalta  poik-
keuksehhisten  kohteiden  varoittamiseen.  Laajemmalla alueella  esiintyvästä hiuk

-kaudesta kannattaa varoittaa muilla tavoin,  esim.  radioon  perustuvien informaa-
tiojärjestelmien  avulla.  

Lumikide  muuttuvassa liukas  ajorata-merkissä  ei tulosten perusteella näytä 
 välttämättömältä. 

Vilkkuva  merkki vaikutti niissä  koepaikoissa,  joissa tämä mandollisuus oli, 
enemmän käyttäytymiseen kuin kiinteästi valaistu merkki. Kuljettajat eivät kui-
tenkaan ymmärtäneet merkin eri  toimintavaihtoehtoja.  Mikäli merkkejä jatkossa 
käytetään, niissä  on  ilmeisesti syytä olla  vain  kaksi  toimintoa:  joko merkki varoit-
taa  liukkaudesta (vilkkuvalla  tai  kiinteällä  viestihhä)  tai se on  poissa päältä. Merk-
kien  käyttökriteerien  tulisi kuitenkin pysyä ennallaan, jolloin hyväksytään myös 

 ns.  vääriä hälytyksiä. Tutkimuksen kuluessa todettiin, että joissain tapauksissa 
merkin toiminta  ja  todellisuus eivät  vastannet  toisiaan. Merkkien  vähittämän  tie-
don uskottavuuden kannalta korostuu hukkaan  kehin tunnistamisjärjestelmien 

 edelleen kehittäminen. 

Erikseen  on  harkittava, olisiko päällä olo  vilkkuva  vai kiinteä valo. Tulokset  käyt-
täytymismuutoksista  puoltavat  vilkkumisen  käyttöä vaaran  signaalina.  Toisaalta 
liian voimakkaan informaation käytössä  on  oltava varovainen, koska tällöin 
muuta informaatiota pidetään vähemmän tärkeänä.  

Turvavähiopaste  vaikutti selvästi  ajoetäisyyksiin.  On  useita perusteluja olettaa, 
että  ajoetäisyys  on  tärkeä  turvahhisuuteen  vaikuttava tekijä  ja  että  hiukkaalla kehihlä 

 on  syytä suositella  pidempiä ajoetäisyyksiä.  Lisäksi  turvaväliopaste  alensi henki-
löautojen  ajonopeuksia.  Tämän vuoksi  kehin  ja  ajonopeuden  huomioon ottavaa 

 turvaväliopastetta  kannattaa kehittää edelleen. Suositus-sanan lisääminen turva
-väliopasteeseen  näytti vähentävän merkin vaikutusta, minkä vuoksi tämän sa-

nan sijaan olisi syytä harkita jotain muuta  sehventävää  sanaa.  

Kuhjettajat  eivät tunteneet vielä muuttuvien merkkien  perusajatusta,  vaan toden-
näköisesti  osa  piti niitä  valaistuina  perinteisen  kaltaisina liikennemerkkeinä.  Täs-
sä tutkimuksessa merkkejä kokeiltiin rajoitetusti tietyissä olosuhteissa. Merkkien 
vaikutukset voivat paljonkin muuttua,  jos  niitä käytetään laajemmin.  
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Turvaväliopasteen  osoittamat suositukset  (m)  
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Kyselylomake 

LIIKENNETURVA  Tutkimus 	 HAASTATTELULOMAXE  B  

TUTKIMUS  LIUKKAUDESTA VAROITAVASTA VAIIITUVASTA LHKENNEMERKISTÄ 

 Ilman  välimatkataulua  käytettävä versio 

Haastattelija kirjaa  paivamaaran  ja  merkin toiminnan 
pvm 

Merkin toiminta: 	1  kiinteä valo 	2  vilkkuva  valo  

Liikenneturvasta  päivää! Teemme tutkimusta uudesta  liikennemerkistä.  Olisiko teillä hetki aikaa muutamaan 
kysymykseen?  

1.  Iluomasitteko  äsken ajaessanne epätavallista liikennemerkkiä?  
1  huomasi (varmistetaan, että puhe  on  oikeasta merkistä kysymällä millainen 
merkki  on) 
2  autettuna  muisti  liikennemerkin  (näytetään merkin  kuva)  

3  ei huomannut mitään (siirrytään kysymykseen  no. 8) 

2.  Mikä tarkoitus tällä liikennemerkillä mielestänne  on? 
1  vastaa oikein (kertoo liukkaasta kelistä)  

2  epävarma  tai  ymmartanyt  osaksi  vaarm, miten?  ______________________________  

3  ei tietoa  tai  vaaraselitys, mikä?  ________________________________________________  

(jos  vastaa väärin, kerrotaan merkin tarkoitus:kertoo liukkaasta kelistö  ja  jatketaan)  

3.  Minkälaisia vaihtoehtoja liikennemerkin toiminnassa  on? 
1  tietää vaihtoehdot (kiinteä  tai vilkkuva  valo) 	2  ei tiedä (kerrotaan vaihtoehdot, 

myös pimeä)  
4.  Mitä merkin muuttuminen tarkoittaa?  

1  jos  merkissä  on  kiinteä valo,  se  tarkoittaa  ____________________________________  

2  jos  merkki vilkkuu,  se  tarkoittaa  ________________________________________  

5.  Onko teille itsellenne apua tällaisesta liikennemerkistä?  

1  ei 	 2  eiosaasanoa 	3  kyllä,  
mitä?_________________  

6.  Voiko merkistä olla teille jotain haittaa?  

1  ei 	 2  ei osaa sanoa 	3  kyllä,  
mitä?  



2 	Muuttuvien kelivaroitusmerkkien vaikutus ajonopeuksiln, aikaväleihin  ja 
kuijettajien  käsityksiin 

LuTE  3 

7.  Vaikuttiko merkin antama tieto tällä kertaa ajamiseenne?  

1  ei, miksi ei?  

2  kyllä,  miten?  

8.  Huomasitteko  tämän jälkeen opasteen, jossa oli kaksi autoa? 
ikyllä 	2en  

(siirrytään kys.  16) 
9.  Muistatteko mikä lukema siinä oli? 	1  muisti  (kirj.  no)__________ 2  ei muistanut  

10.  Mitä arvelette opasteen tarkoittaneen? (Tarvittaessa  jatkokysymyksin  varmistetaan vastaajan 
käsitys näyttötaulun tarkoituksesta, esim. mitä tarkoittava turvaväli, onko lukema kaikille sama, 

riippuuko turvaväli auton nopeudesta jne.)  
1  tiesi oikean vastauksen  2  sanoi vaaranvaihtoehdon 	3  ei tiennyt lainkaan Miten  ymxnarsi  vaann?  

(ios  vastaa väärin, kerrotaan lukeman merkitys: etäisyyssuositus, johon vaikuttaa auton nopeus  ja koko 
 Talvella liukkaalla kelillä suositus antaa suurempia arvoja kuin kesällä) 

Oikein vastanneilta kysytään vaihtoehtoja luettelematta:  11.  Mikä vaikuttaa suosituksen pituuteen?  

12.  Onko tällaisesta opasteesta mielestänne hyötyä?  
1  ei 	2  ei osaa sanoa 	 3  kyllä,  mitä?________________________  

13.  Voiko opasteesta olla jotakin haittaa?  
1  ei 	2  ei osaa sanoa 	 3  kyllä,  mitä?_________________________  

14.  Vaikuttiko opasteen antama tieto tällä kertaa ajamiseenne?  
1  ei, miksi  ei?_______________________________________________________________  

2  kyllä,  miten?________________________________________________________  

15.  Ajoitteko  yksin vai toisen auton perässä?  1  yksin 	2  perässä  

16.  Mikä  on  arvionne tämänhetkisestä kelistä? (Luettele vaihtoehdot)  
1  liukas 	2  hieman liukas 	3  pitävä  

17.  Paljonko ajoitte autoa viime vuonna? 	 km 

18.  Kuinka usein ajatte tästä paikasta?  
1  ____kertaa päivässä 	2  ____kertaa viikossa 	 3  ____kertaa kuussa  
4 	kertaa vuodessa 	5 	ensimnialstä  kertaa  

19.  Onko  auto 	 1  oma 	2  perheenjäsenen 	3  työsuhdeauto  
4  muu, mikä?  

20.  Mikä  on  teidän syntymävuotenne? 
	

21.  Vastaajan sukupuoli  1  mies  2  nainen  

KIiTOS! 



M  uuttuvien kelivaroitusmerkkien  vaikutus ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja 	LI  ITE  4  
kuijettajien  käsityksiin 

Nopeusvaikutus Iineaarisella  mallilla  - 
vapaat henkilöautot,  koko  vuorokausi  (km/h)  

Tilastollisesti merkitsevät merkkien vaikutukset (suluissa ei merkitsevät) 

Paikka Keli Muuttuva liikennemerkki Talvi  1  Talvi  2  
Eurajoki  Mandollisesti liukas  turvaväliopaste  ja  liukas  —1,8 —0,9  

ajorata  
Pitävä  I  turvaväliopaste  (-0,9)  -  

Varmasti liukas  turvavähopaste  ja  vilkkuva  —2 —1  
liukas  ajorta 

________  Pitävä  Il  turvaväliopaste  (-1)  -  

Salo  Mandollisesti liukas liukas  ajorata -  

Varmasti liukas liukas  ajorata vilkkuvana -  

Koski  Mandollisesti liukas liukas  ajorata  —1,9  
Varmasti liukas liukas  ajorata vilkkuvana - 

Vertailusuuntien  tilastollisesti merkitsevät muutokset toisena  koetalvena: 

Eurajoki:  varmasti liukas keli, nopeuden nousu  +  1,5 km/h 
Salo:  mandollisesti liukas keli, nopeuden lasku  -  1 km/h.  



2 	 Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, alkaväleihin  ja 
kuijettajien  käsityksiin  

LuTE  4  

Mallin  parametritja  t-arvot  

KILE: 1=pitäv  I.  2=pitävä  II,  3=varmasti  liukas,  4=mandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertailusuunta. 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen, 2=jälkeen  1,  3=lkeen  2  

LAM2 NOP.ERO  2-1  VAP EURAJOKI  KOKO  VRK  

deviance  =  25680. 

residual  df =  2977 from 2978 observations 

	

deviance  =  22706. (change  = 	-2975.) 

	

residual  df =  2970 (change  = 	-7  )  from 2978 observations 

	

deviance  =  22307. (change  = 	-398.8) 

	

residual  df =  2954 (change  = 	-16  )  from 2978 observations 

	

Deviance is 22306.8 on 2954  d.f. 	from 2978 observations 

change is 	-398.8 for -16  d.f.  

t-values 

PI 
1 -3.32650 

2 -0.84645 

3 0.21868 

4 -1.32680 

5 -1.60469 

6 -1.94810 

7 1.22997 

8 -1.61703 

9 -0.31410 

10 1.75273 

11 -1.43668 

12 -0.66451 

13 -0.07681 

14 0.98752 

15 -1.67340 

16 -0.05211 

17 0.81652 

18 3.55415 

19 -2.78114 

20 -2.25863 

21 -1.91291 

22 -0.02816 

23 -2.40751 

24 -2.06572  

estimate  s.e.  parameter 

1 -1.691 0.4784 1 

2 -0.6318 0.7464  KILE(1).SUUN(2)  
3 0.1343 0.6139  KILE(2).SUUN(1)  

4 -0.8146 0.6139  KILE(2).SUUN(2)  
5 -0.8961 0.5956  KILE(3).SUUN(1)  
6 -1.167 0.5992  KILE(3).SUUN(2)  
7 0.7711 0.6269  KILE(4).SUUN(1)  

8 -1.018 0.6298  KILE(4).SUUN(2)  
9 -0.1936 0.6163  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  
10 0.8619 0.4918  KILE(1).SUUN(1).EJA(3)  

11 -0.9886 0.6881  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  

12 -0.3824 0.5842  KILE(1).SUUN(2).EJA(3)  

13 -0.03990 0.5195  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
14 0.4227 0.4280  KILE(2).SUUN(1).EJA(3)  
15 -0.8693 0.5195  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  

16 -0.02230 0.4280  KILE(2).SUUN(2).EJA(3)  

17 0.5907 0.7234  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  

18 1.488 0.4186  KILE(3).SUIJN(1).EJA(3)  
19 -2.020 0.7264  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  

20 -0.9571 0.4237  KILE(3).SUUN(2).EJA(3)  

21 -1.461 0.7640  KILE(4)SUUN(1).EJA(2)  

22 -0.01263 0.4483  KILE(4).SUUN(1)EJA(3)  
23 -1.845 0.7664  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  

24 -0.9341 0.4522  KILE(4).SUUN(2).EJA(3)  

scale parameter 7.551 



Muuttuvien kelivaroitusmerkkien vaikutus ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja 	3  
kuijettajien käsityksiln  
LUTE 4  

KILE: 1=pitävä  I.  2=pitävä  II.  3=varmasti  liukas.  4=mandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertai  1  usuunta, 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen, 2=jälkeen 

LAM2 NOP.ERO  2-1  VAP  SALO  KOKO  VRK  

deviance  =  20710. 
residual  df =  2268 

	

deviance  =  20025. (change  = 	-685.1) 

residual  df = 	2261 (change  = 	-7 

	

deviance  =  19877. (change  = 	-148.4) 

residual  df = 	2253 (change  = 	-8 

Deviance is 19876.6 on 2253  d.f. 	from 2269 observations 

change is 	-148.4 for 	-8  d.f.  

I values  
___  Tv 

1 2.2318 

2 -3.6590 

3 -1.2036 

4 -3.9041 

5 -0.3622 

6 -1.7801 

7 0.6663 

8 -2.0772 

9 -2.3580 

10 0.7460 

11 -0.7177 

12 0.2303 

13 -0.9367 

14 0.8149 

15 -2.8324 

16 03578  

estimate  s.e.  parameter 

1 0.8938 0.4005 1 

2 -2.092 0.5717  KILE(1).SUUN(2)  
3 -0.6262 0.5203  KILE(2).SUUN(1)  
4 -2.031 0.5203  KILE(2).SUUN(2)  
5 -0.2236 0.6172  KILE(3).SUUN(1)  
6 -1.107 0.6218  KILE(3).SUUN(2)  
7 0.3322 0.4986  KILE(4).SUUN(1)  
8 -1.039 0.5004  KILE(4).SUUN(2)  
9 -1.088 0.4614  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  

10 0.3493 0.4683  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  
11 -0.2707 0.3772  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
12 0.08687 0.3772  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  
13 -0.4928 0.5261  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  
14 0.4333 0.5318  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  
15 -0.9858 0.3481  KILE(4).SUUN(1).EJA(2)  
16 0.2674 0.3528  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  

scale parameter 8.822 



Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja 	LI IlE  5 
kujettajien käsityksiln 

Nopeusvaikutus Iineaarisella  mallilla  - 
Koikkala  
Lineaarinen malli Koikkalan nopeusvaikutuksista 

LIUK: 1=pitävä  I.  2=liukas  

SUUN:  1=Helsinki  -Turku.  2=Turku -Helsinki  
EJA:  1=ennen  merkin päälle  kytkemistä. 2=merkin  päälle  kytkemisen  jälkeen  

LAM2 NOP.ERO  2-1  VAP KOIKKALA  KOKO  VRK  

deviance  =  10366. 

residual  df = 	757 

deviance  =  6824.5 (change  = 

 residual  df =  754 	(change  =  

deviance  =  6544.4 (change  = 

 residual  df =  750 	(change  = 

 Deviance is 6544.4 on 750  d.f.  

change is -280.1 for 	-4  d.f.  

-3541.) 

-3  )  

-280.1) 

-4  ) 
 from 758 observations 

T values 

estimate  s.e.  

1 -3.158 0.4178 

2 5.820 0.5851 

3 0.04022 0.6183 

4 5.503 0.6106 

5 0.6759 0.4816 

6 -0.3594 0.4742 

7 0.6601 0.5228 

8 -2.719 0.5142 

scale parameter 8.726 

parameter 

1  

LIUK(1) .SUtJN(2) 

LIUK(2) .SU(JN(1) 

LIUK(2) .SUUN(2) 

LIUK(1) .SUtJN(1) .EJA(2) 

LIUK(1) .SU(JN(2) .EJA(2) 

LIUK(2) .SUUN(1) .EJA(2) 

LIUK(2) .SUUN(2) .EJA(2)  

Tv 

1 -7.55940 

2 9.94678 

3 0.06505 

4 9.01298 

5 1.40348 

6 -0.75806 

7 1.26250 

8 -5.28816  

LAM2 NOP.ERO  2-1  VAP KOIKKALA  VAIN  YOAIKA  

model changed 

deviance  =  6986.5 

residual  df =  365 from 366 observations 

	

deviance  =  5038.3 (change  = 	-1948.) 

residual  df =  362 	(change  = 	-3  )  from 366 observations 

	

deviance  =  4877.8 (change  = 	-160.5) 

residual  df =  358 	(change  = 	-4  )  from 366 observations 

Deviance is 4877.8 on 368  d.f. 	from 366 observations 

change is -160.5 for 	-4  d.f.  

I values 

estimate  s.e.  

1 -3.580 0.6739 

2 6.408 0.9381 

3 0.07659 1.011 

4 6.026 0.9890 

6 0.8546 0.8167 

6 -0.7041 0.7971 

7 0.9634 0.8854 

8 -2.547 0.8624 

scale parameter 13.63 

parameter 

1  

LIUK(1) .SUUN(2) 

LIUK(2) .SUUN(1) 

LIUK(2) .SUUN(2) 

LIUK(1) .SUUN(1) .EJA(2) 

LIUK(1) .SUUN(2) .EJA(2) 

LIUK(2) .SUUN(1) .EJA(2) 

LIUK(2) .SUUN(2) .EJA(2)  

TV 

1 -5.31239 

2 6.83164 

3 0.07577 

4 6.09140 

5 1.04636 

6 -0.88332 

7 1.08810 

8 -2.95298  



2 	 Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja  
kuijettajien  käsityksiin  

LflTE  5  

LIUK: 1=pitävä  I.  2=liukas  

SUUN:  1=Hel  si  nki  -Turku.  2=Turku -  Hel si  nki  

EJA:  1=ennen  merkin päälle  kytkemistä. 2=inerkin  päälle  kytkemisen  jälkeen  

LAM2 NOP.ERO  2-I VAP KOIKKALA VAIN PAIVA 

--  model changed 

deviance  =  3376.1 

residual  df =  391 	from 392 observations 

	

deviance  =  1737.5 (change  = 	-1639.) 

residual  df =  388 	(change  = 	-3  )  from 392 observations 

	

deviance  =  1622.4 (change  = 	-115.1) 

residual  df =  384 	(change  = 	-4  )  from 392 observations 

Deviance is 1622.4 on 384  d.f. 	from 392 observations 

change is -115.1 for 	-4  d.f.  

T values 

estimate  s.e.  

1 -2.525 0.4596 

2 4.920 0.6500 

3 -0.07863 0.6678 

4 4.727 0.6678 

5 0.2197 0.5092 

6 0.03856 0.5092 

7 0.2199 0.5432 

8 -2.817 0.5432 

scale parameter 4.225 

parameter 

1  

LIUK(1) .SUUN(2) 

LIUK(2) .SUUN(1) 

LIUK(2) .SUUN(2) 

LIUK(1) .SUUN(1) .EJA(2) 

LIUK(1) .SUUN(2) .EJA(2) 

LIUK(2) .SUUN(1) .EJA(2) 

LIUK(2) .SUUN(2) .EJA(2)  

Tv 

1 -5.49303 

2 7.56924 

3 -0.11775 

4 7.07807 

5 0.43148 

6 0.07574 

7 0.40482 

8 -5.18517  

LAM2 NOP.ERO  2-1  KOIKKALA  KOKO  AINEISTO 

--  model changed 

deviance  =  8179.7 

residual  df =  757 

deviance  =  5411.9 (change  = 

 residual  df =  754 	(change  =  

deviance  =  5118.1 (change  = 

 residual  df =  750 (change  = 

 Deviance is 5118.1 on 750  d.f.  

change is -293.8 for 	-4  d.f.  

-2768.) 

-3 

-293.8) 

-4 

from 758 observations 

I values 

estimate  s.e.  

1 -3.437 0.3694 

2 5,019 0.5174 

3 0.4657 0.5468 

4 4.538 0.5400 

5 0.1761 0.4259 

6 -0.2618 0.4193 

7 -0.0006805 0.4624 

8 -2.964 0.4547 

scale parameter 6.824 

parameter 

1  

LIUK(1) .SUUN(2) 

LIUK(2) .SUUN(1) 

LIUK(2) .SUUN(2) 

LIUK(1) .SUUN(1) .EJA(2) 

LIUK(1) .SUUN(2) .EJA(2) 

LIUK(2) .SUUN(1) .EJA(2) 

LIUK(2) .SUUN(2) .EJA(2)  

Tv 

1 -9.304020 

2 9.699338 

3 0.851795 

4 8.403888 

5 0.413557 

6 -0.624420 

7 -0.001472 

8 -6.518082  



M  uuttuvien kelivaroitusmerkkien  vaikutus ajonopeuksii  n,  aikaväleihin  ja 	3  
kuljettajien käsityksiin  
LUTE 5  

LIUK: 1=pitävä  I,  2=liukas  
SUUN:  1=Hel  si  nki  -Turku,  2=Turku-  Helsinki  
EJA:  1=ennen  merkin päälle  kytkemistä. 2=merkin  päälle  kytkemisen  jälkeen  

LAM2 NOP.ERO  3-I  VAP KOIKKALA  KOKO  VRK 

-  model  chan  

deviance 

residual  df  
deviance 

residual  df  
deviance 

residual  df 
 Deviance is 

change is 

jed  

12350. 

757  
=  8052.4 (change  = 

 754 (change  = 
 7950.4 (change  = 
 750 (change  =  

7950.4 on 750  d.f  
-102.0 for 	-4  d.f.  

-4298.) 

-3  )  
-102.0) 

-4  )  
from 758 observations  

T values 

estimate  s.e.  

1 -0.5010 0.4604 

2 4.248 0.6449 

3 -1.941 0.6815 

4 4.626 0.6730 

5 -0.2212 0.5308 

6 0.3266 0.5226 

7 1.224 0.5763 

8 -1.209 0.5668 

scale parameter 10.60 

parameter 

1  

LIUK(1) .SUUN(2) 
LIUK(2) .SUUN(1) 
LIUK(2) .SUUN(2) 
LIUK(1) SUUN(1) .EJA(2) 
LIUK(1) .SUUN(2) .EJA(2) 
LIUK(2) .SUUN(1) .EJA(2) 
LIUK(2) .SUUN(2) .EJA(2)  

TV 
1 -1.0882 

2 6.5868 

3 -2.8488 

4 6.8744 

5 -0.4166 

6 0.6249 

7 2.1243 

8 -2.1324  

LAM2 NOP.ERO  3-1  KOIKKALA  KOKO  AINEISTO 

--  model changed 
deviance  =  8999.4 

residual  df = 	757 

	

deviance  =  5347.4 (change  = 	-3652.) 
residual  df = 	754 	(change  = 	-3 

	

deviance  =  5293.7 (change  = 	-53.69) 

residual  df = 	750 	(change  = 	-4 

Deviance is 5293.75 on 750  d.f. 	from 758 observations 
change is 	-53.69 for 	-4  d.f.  

T values 

estimate  s.e.  

1 -0.6519 0.3757 

2 4.113 0.5262 

3 -0.7980 0.5561 

4 4.391 0.5492 

5 -0.2795 0.4331 

6 0.3766 0.4265 

7 0.4236 0.4702 

8 -1.094 0.4625 

scale parameter 7.058 

parameter 

1  

LIUK(1) .SUUN(2) 
LIUK(2) .SUUN(1) 
LIUK(2) .SUUN(2) 
LIUK(1) .SUUN(1) .EJA(2) 

LIUK(1) .SUUN(2) .EJA(2) 

LIUK(2) .SUUN(1) .EJA(2) 
LIUK(2) .SUUN(2) .EJA(2)  

TV 

1 -1.7350 

2 7.8162 

3 -1.4350 

4 7.9957 

5 -0.6453 

6 0.8830 

7 0.9008 

8 -2.3661  



T values 

TV 

1 -2.3960 

2 -02217 

3 -0.5126 

4 -L4238 

5 -1.8022 

6 -1.7286 

7 0.6975 

8 -2.1642 

9 -0.3310 

10 0.2921 

11 -2.4594 

12 -1.5532 

13 -0.1149 

14 2.1616 

15 -1.8033 

16 0.2729 

17 0.1629 

18 3.6803 

19 -2.1714 

20 -1.8009 

21 -1.1404 

22 -0.5218 

23 -0.9142 

24 -0.4839  

	

Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja 	LuTE  6  
kuijettajien  käsityksiin  

Nopeusvaikutus  lineaarisella mallilla  -  
vapaat henkilöautot, valoisa aika  

Mallin  parametrit  ja  t-arvot  

KILE: 1=pitävä  I,  2=pitävä  II,  3=varmasti  liukas,  4=mandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertai  1  usuunta, 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen. 2=jalkeen  1.  3=jalkeen  2  

	

LAM2 NOP.ERO  2-1  VAP EURAJOKI  VAIN  PÄIVÄ 	I  
- -  model changed 

deviance  =  72489 
residual  df =  1265 	from 1266 observations 

	

deviance  =  6087.0 (change  = 	-1162.) 

residual  df =  1258 	(change  = 	-7  )  from 1266 observations 

	

deviance  =  5863.8 (change  = 	-223.2) 

residual  df =  1242 	(change  = 	-16  )  from 1266 observations 

Deviance is 	5863.8 on 1242  d.f. 	from 	1266 observations 

change is 	-223.2 for 	-16  d.f.  

estimate  s.e.  parameter 

1 -1.503 0.6272 1 

2 -0.2011 0.9070  KILE(1).SUUN(2)  
3 -0.3997 0.7798  KILE(2).SUUN(1)  
4 -1.110 0.7798  KILE(2).SUUN(2)  
5 -1.326 0.7355  KILE(3).SUUN(1)  
6 -1.289 0.7458  KILE(3).SUUN(2)  
7 0.5714 0.8192  KILE(4).SUUN(1)  
8 -1.773 0.8192  KILE(4).SUUN(2)  
9 -0.2482 0.7497  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  

10 0.1959 0.6706  KILE(1) .SUUN(1) .EJA(3)  
11 -1.892 0.7694  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  
12 -1.082 0.6967  KILE(1).SUUN(2).EJA(3)  
13 -0.07370 0.6413  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
14 1.073 0.4963  KILE(2).SUUN(1).EJA(3)  
15 -1.145 0.6352  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  
16 0.1354 0.4961  KILE(2).SUUN(2).EJA(3)  
17 0.1477 0.9066  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  
18 1.605 0.4360  KILE(3).SUUN(1).EJA(3)  
19 -1.987 0.9150  KILE(3LSUUN(2)EJA(2)  
20 -0.8160 0.4531  KILE(3).SUUN(2).EJA(3)  
21 -0.9875 0.8659  KILE(4).SUUN(1).EJA(2)  
22 -0.2916 0.5587  KILE(4).SUUN(1).EJA(3)  
23 -0.7917 0.8659  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  
24 -0.2703 0.5585  KILE(4).SUUN(2).EJA(3)  

scale parameter 4.721 



2 	 Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja  
kuijettajien  käsityksiin  

LIITE6 

KILE: 1=pitävä  I,  2=pitävä  II,  3varmasti  liukas.  4=mandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertai  1  usuunta, 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen. 2=jälkeen 

LAM2 NOPERO  2-1  VAP  SALO  VAIN  PAl  VA  

- -  model changed 
deviance  =  5676.6 

residual  df =  1273 	from 1274 observations 

	

deviance  =  5162.4 (change  = 	-514.2) 

residual  df =  1266 	(change  = 	-7  )  from 1274 observations 

	

deviance  =  5089.4 (change  = 	-73.03) 

residual  df =  1258 	(change  = 	-8 	)  from 1274 observations 

Deviance is 5089.40 on 1258  d.f. 	from 1274 observations 

change is 	-73.03 for 	-8  d.f.  

T values 

TV 

1 1.03348 

2 -0.86694 

3 -2.19732 

4 -2.56948 

5 -0.21858 

6 -0.08436 

7 -0.72641 

8 -0.80540 

9 -3.04955 

10 -1.09991 

11 -0.61056 

12 -0.26457 

13 0.59709 

14 1.98560 

15 -1.28378 

16 1.07344  

estimate  s.e.  parameter 

1 0.3675 0.3556 1 

2 -0.4394 0.5069  KILE(1).S(JUN(2)  
3 -1.067 0.4856  KILE(2).SUUN(1)  
4 -1.248 0.4856  KILE(2).SUUN(2)  
5 -0.1187 0.5431  KILE(3).SUUN(1)  
6 -0.04638 0.5498  KILE(3).SUUN(2)  
7 -0.3485 0.4797  KILE(4).SUUN(1)  
8 -0.3864 0.4797  KILE(4).SUUN(2)  
9 -1.249 0.4095  KILE(1) .SUUN(1) .EJA(2)  

10 -0.4559 0.4145  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  
11 -0.2242 0.3671  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
12 -0.09708 0.3669  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  
13 0.2747 0.4600  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  
14 0.9301 0.4684  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  
15 -0.4620 0.3599  KILE(4).SUUN(1)IJA(2)  
16 0.3873 0.3608  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  

scale parameter 4.046 



T values 

TV 

1 -2.42704 

2 -0.94241 

3 0.58855 

4 -0.68316 

5 -0.50945 

6 -1.21957 

7 0.99836 

8 -0.62958 

9 -0.19679 

10 1.46258 

11 -0.02528 

12 0.13681 

13 -0.09833 

14 -0.54605 

15 -0.91042 

16 -0.09401 

17 0.61542 

18 2.23535 

19 -1.93005 

20 -1.70310 

21 -1.59943 

22 1.03020 

23 -2.19962 

24 -1.91590  

Muuttuvien kelivaroitusmerkkien vaikutus ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja 	LIITE  7  
kuijeftajien  käsityksiin 

Nopeusvaikutus Iineaarisella  mallilla  - 
vapaat henkilöautot, pimeä aika  

Mallin  parametrit  ja  t-arvot 

KILE: ].=pitäv  I,  2=pitävä  II.  3=varmasti  liukas,  4=mandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertai  1  usuunta, 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen. 2=jälkeen  1,  3=jälkeen  2  

LAM2 NOP.ERO  2-1  VAP EURAJOKI  VAIN  YOAIKA 	_J 
deviance  =  18290. 

residual  df = 	1711 from 1712 observations 

deviance  =  16494. (change  = 	-1796.) 

residual  df = 	1704 (change  = 	-7  )  from 1712 observations 

Deviance is 	16220.2 on 1688  d.f. 	from 	1712 observations 

change is 	-273.6 for 	-16  d.f.  

estimate  s.e.  parameter 

1 -1.642 0.6764 1 

2 -1.057 1.122  KILE(1).SUUN(2)  
3 0.5228 0.8882  KILE(2).SUUN(1)  
4 -0.6068 0.8882  KILE(2).SUUN(2)  
5 -0.4559 0.8949  KILE(3).SUUN(1)  
6 -1.083 0.8882  KILE(3).SUUN(2)  
7 0.8868 0.8882  KILE(4).SUUN(1)  
8 -0.5634 0.8949  KILE(4).SUUN(2)  
9 -0.1861 0.9457  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  

10 1.010 0.6906  KILE(1).SUUN(1).EJA(3)  
11 -0.02791 1.104  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  
12 0.1239 0.9055  KILE(1).SUUN(2).EJA(3)  
13 -0.07516 0.7643  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
14 -0.3771 0.6906  KILE(2).SUUN(1).EJA(3)  
15 -0.6999 0.7688  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  
16 -0.06508 0.6922  KILE(2).SUUN(2).EJA(3)  
17 0.6582 1.070  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  
18 1.691 0.7563  KILE(3).SUUN(1).EJA(3)  
19 -2.054 1.064  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  
20 -1.275 0.7484  KILE(3).SUUN(2).EJA(3)  
21 -1.980 1.238  KILE(4).SUUN(1).EJA(2)  
22 0.7083 0.6875  KILE(4).SUUN(1).EJA(3)  
23 -2.733 1.243  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  
24 -1.334 0.6961  KILE(4).SUUN(2).EJA(3)  

scale parameter 



2 	 Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, ajkaväleihin  ja 
kuijettajien  käsityksiin  

LUTE 7  

KILE: 1=pitävä  I.  2=pitävä  II.  3=varmasti  liukas.  4=mandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertai  1  usuunta, 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen, 2=jälkeen 

LAM2 NOP.ERO  2-1  VAP  SALO  VAIN  YOAIKA 

• -  model changed 
deviance  =  14978. 

residual  df = 	994 from 995 observations 

	

deviance  =  13665. (change  = 	-1313.) 

residual  df = 	987 (change  = 	-7  )  from 995 observations 

	

deviance  =  13553. (change  = 	-111.7) 

residual  df = 	979 (change  = 	-8  )  from 995 observations 

Deviance is 13553.3 on 979  df. 	from 995 observations 

change is 	-111.7 for 	-8  d.f.  
T values  
___  TV 

1 2.09604 

2 -3.97538 

3 -0.54764 

4 -3.10535 

5 -0.26717 

6 -2.15223 

7 0.40820 

8 -2.02876 

9 -0.95986 

10 1.62502 

11 0.22335 

12 0.31184 

13 -1.57563 

14 -0.30779 

15 -1.33416 

16 -0.02512  

estimate  s.e.  parameter 

1 1.626 0.7758 1 

2 -4.411 1.110  KILE(1).SUUN(2)  
3 -0.5264 0.9612  KILE(2).SUUN(1)  
4 -2.985 0.9612  KILE(2).SUUN(2)  
5 -0.3236 1.211  KILE(3).SUUN(1)  
6 -2.607 1.211  KILE(3).SUUN(2)  
7 0.3716 0.9104  KILE(4).SUUN(1)  
8 -1.856 0.9146  KILE(4).SUUN(2)  
9 -0.8584 0.8943  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  
10 1.480 0.9110  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  
11 0.1482 0.6635  KILE(2)SUUN(1)EJA(2)  
12 0.2072 0.6643  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  
13 -1.641 1.042  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  
14 -0.3206 1.042  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  
15 -0.7912 0.5930  KILE(4).SUUN(1).EJA(2)  
16 -0.01526 0.6075  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  

scale parameter 13.84 



Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiln, alkaväleihin  ja 	LIllE  8  
kuijettajien käsityksiln 

Nopeusvaikutus  lineaarisella mallilla  -  
koko  liikenne  (km/h)  

Tilastollisesti merkitsevät merkkien vaikutukset (suluissa ei merkitsevät) 

Paikka Keli Muuttuva liikennemerkki Talvi  1  Talvi  2  
Eurajoki  Mandollisesti liukas  turvaväliopaste  ja  liukas  —1,7 —0,8  

ajorata  
Pitävä  I  turvaväliopaste  —1,3 (-0,2)  
Varmasti liukas  turvaväliopaste  ja  vilkkuva  —1,5 —0,7  

liukas  ajorta 
_______  Pitävä  Il  turvaväliopaste  —1,1 (-0,3) 
Salo  Mandollisesti liukas liukas  ajorata  (+0,6)  
________  Varmasti liukas liukas  ajorata vilkkuvana _________  (-0,2) 
Koski  Mandollisesti liukas liukas  ajorata  (-1 ,5) (+1,3)  
________  Varmasti liukas liukas  ajorata vilkkuvana  (-0,1) (-0,1)  

Vertailusuuntien  tilastollisesti merkitsevät muutokset toisena  koetalvena: 

•  Salo:  mandollisesti liukas keli:  -  1,2 km/h 
 • Eurajoki:  pitävä  I:  +  0,8 km/h  

• Eurajoki:  pitävä  Il:  +  0,9 km/h  
• Eurajoki:  varmasti liukas keli:  +  1,6 km/h 

 •  Koski:  varmasti liukas:  +  2,3 km/h  
•  Koski:  mandollisesti liukas:  +  2,1 km/h  



T values 

TV 

1 -3.64260 

2 -1.41677 

3 0.66657 

4 -1.76918 

5 -1.55230 

6 -2.62345 

7 1.92725 

8 -2.44613 

9 0.09362 

10 2.24564 

11 -1.96639 

12 -0.52915 

13 -0.91617 

14 2.30432 

15 -3.04372 

16 -0.51436 

17 0.96807 

18 4.69622 

19 -2.56391 

20 -2.05386 

21 -1.70213 

22 -0.17571 

23 -2.67610 

24 -2.22749  

2 	 Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja  
kuijettajien  käsityksiin  

LuTE  8  

KILE: 1=pitävä  I,  2=pitävä  II,  3varmasti  liukas.  4=inandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertailusuunta. 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen, 2=jälkeen  1.  3=jalkeen  2  

LAM2 NOP.ERO  2-1  EURAJOKI  KOKO  AiNEISTO 

- -  model changed 
deviance  =  19655. 

residual  df =  2977 from 2978 observations 

	

deviance  =  15766. (change  = 	-3889.) 

	

residual  df =  2970 (change  = 	-7  )  from 2978 observations 

	

deviance  =  15302. (change  = 	-463.3) 

	

residual  df =  2954 (change  = 	-16  )  from 2978 observations 

Deviance is 15302.5 	on 2954  d,f. 	from 	2978 observations 

change is -463.3 for 	-16  d.f.  

estimate  s.e.  parameter 

1 	-1.443 0.3962 1 

2 	-0.8753 0.6182  KILE(1).SUUN(2)  
3 	0.3389 0.5085  KILE(2).SUUN(1)  

4 	-0.8996 0.5085  KILE(2).SUUN(2)  
5 	-0.7657 0.4933  KILE(3).SUUN(1)  
6 	-1.302 0.4963  KILE(3).SUUN(2)  
7 	1.001 0.5192  KILE(4).SUUN(1)  
8 	-1.276 0.5216  KILE(4).SUUN(2)  

9 	0.04779 0.5105  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  

10 	0.9147 0.4073  KILE(1).SUUN(1).EJA(3)  
11 	-1.121 0.5700  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  
12 	-0.2560 0.4839  KILE(1).SUUN(2).EJA(3)  

13 	-0.3942 0.4303  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
14 	0.8169 0.3545  KILE(2).SUUN(1).EJA(3)  
15 	-1.310 0.4303  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  
16 	-0.1823 0.3545  KILE(2).SUUN(2).EJA(3)  

17 	0.5800 0.5992  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  
18 	1.593 0.3467  KILE(3).SUUN(1).EJA(3)  
19 	-1.537 0.6016  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  
20 	-0.7208 0.3610  KILE(3).SUUN(2).EJA(3)  
21 	-1.077 0.6328  KILE(4).SUUN(1).EJA(2)  
22 	-0.06525 0.3713  KILE(4).SUUN(1).EJA(3)  
23 	-1.699 0.6348  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  
24 	-0.8342 0.3746  KILE(4).SUUN(2).EJA(3)  

scale parameter 5.180 



Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja 	3 
kuijettajien  käsityksiin  
LUTE 8  

KILE: 1=pitävä  I,  2=pitävä  II,  3=varmasti liukos, 4.=mandollisesti  liukas keli 
SUUN: 1=vertailusuunta, 2=koesuunta  
EJA: 1=ennen, 2=jälkeen 

LAM2 NOPERO  2-1  SALO  KOKO  AINEISTO 

- -  model changed 
deviance  =  20275. 

residual  df =  2268 

deviance  =  17680. (change  = 	-2595.) 
residual  df = 	2261 (change  = 	-7 

deviance  =  17532. (change  = 	-148.7) 
residual  df =  2253 (change  = 	-8 

Deviance is 17531.7 on 2253  d.f. 	from 2269 observations 
change is 	-148.7 for 	-8  d.f.  

I values 

estimate  s.e.  
1 	0.4725 0.3761 
2 	-2.978 0.5369 
3 	-0.1475 0.4886 
4 	-3.038 0.4886 
5 	-0.2594 0.5797 
6 	-1.757 0.5840 
7 	0.4535 0.4683 
8 	-2.502 0.4700 
9 	-0.4624 0.4334 
10 	0.08746 0.4398 
11 	-0.4697 0.3542 
12 	0.1944 0.3542 
13 	-0.2208 0.4941 
14 	-0.2059 0.4994 
15 	-1.160 0.3269 
16 	0.5665 0.3314 

scale parameter 7.781  

parameter 

1  
KILE(1) .SUUN(2) 
KILE(2) .SUUN(1) 
KILE(2) SUUN(2) 
KILE(3) .SUUN(1) 
KILE(3) .SUUN(2) 
KILE(4) .SUUN(1) 
KILE(4) .SUUN(2) 
KILE(1) .SUUN(1) .EJA(2) 
KILE(1) .SUUN(2) .EJA(2) 
KILE(2) .SUUN(1) .EJA(2) 
KILE(2) .SUUN(2) .EJA(2) 
KILE(3) .SUUN(1).EJA(2) 
KILE(3) .SUUN(2) .EJA(2) 
KILE(4) .SUUN(1) .EJA(2) 
KILE(4) .SUUN(2) .EJA(2)  

TV 

1 1.2562 
2 -5.5470 
3 -0.3019 
4 -6.2179 
5 -0.4475 
6 -3.0081 
7 0.9683 
8 -5.3236 
9 -1.0669 

10 0.1989 
11 -1.3260 
12 0.5490 
13 -0.4469 
14 -0.4123 
15 -3.5472 
16 1.7095 



4 	 Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, ajkaväleihin  ja  
kuijettajien  käsityksiin  

LUTE 8  

KILE: 1=pitävä  I,  2=pitävä  II,  3=varmasti  liukas.  4=mandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertai  1  usuunta, 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen. 2=jälkeen  1.  3=jälkeen  2  

LAM2 NOP.ERO  2.-I  KOSKI  KOKO  AINEISTO  

deviance  =  54215. 
residual  df =  3047 from 3048 observations 

	

deviance  =  53522. (change  = 	-692.7) 

	

residual  df =  3040 (change  = 	-7  )  from 3048 observations 

Deviance is 52470. on 3024  d.f. 	from 3048 observations 

change is -1052. for -16  d.f.  

T values 

TV 

1 -0.84358 

2 -0.82621 

3 0.54159 

4 -0.44690 

5 -0.98498 

6 1.91262 

7 -2.55288 

8 0.15419 

9 -0.03175 

10 0.86155 

11 0.99924 

12 2.72555 

13 0.33602 

14 -0.33985 

15 0.52666 

16 1.87077 

17 1.17032 

18 2.67552 

19 -0.07127 

20 -0.06698 

21 0.69027 

22 3.21275 

23 -1.85686 

24 1.91692  

estimate  s.e.  parameter 

1 -0.3413 0.4046 1 

2 -0.4684 0.5669  KILE(1).SUUN(2)  
3 0.2952 0.5451  KILE(2).SUUN(1)  
4 -0.2445 0.5470  KILE(2).SUUN(2)  
5 -0.8845 0.8980  KILE(3).SUUN(1)  
6 1.693 0.8851  KILE(3).SUUN(2)  
7 -1.837 0.7196  KILE(4).SUUN(1)  
8 0.1126 0.7300  KILE(4).SUUN(2)  
9 -0.01800 0.5669  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  
10 0.4560 0.5293  KILE(1).SUUN(1).EJA(3)  
11 0.5638 0.5643  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  
12 1.425 0.5229  KILE(1).SUUN(2).EJA(3)  
13 0.1784 0.5308  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
14 -0.1484 0.4367  KILE(2).SUUN(1).EJA(3)  
15 0.2832 0.5377  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  

16 0.8203 0.4385  KILE(2).SUUN(2).EJA(3)  
17 1.168 0.9984  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  

18 2.324 0.8687  KILE(3).SUUN(1).EJA(3)  
19 -0.06983 0.9797  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  
20 -0.05724 0.8545  KILE(3).SUUN(2).EJA(3)  

21 0.5458 0.7907  KILE(4).SUUN(1).EJA(2)  
22 2.084 0.6485  KILE(4).SUUN(1).EJA(3)  
23 -1.481 0.7976  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  
24 1.264 0.6593  KILE(4).SUUN(2).EJA(3)  

scale parameter 17.35 



Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiln, aikaväleihin  ja 	LuTE  9  
kuijettajien  käsityksiin  

Aikavälimuutokset Iineaarisella  mallilla  -  
alle  1,5  osuus,  henkiläautotjonossa  

Mallin  parametnt  ja  t-arvot  

KILE: 1=pitävä  I.  2=pitävä  II.  3=varmasti  liukas,  4mandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertai  1  usuunta, 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen. 2=jälkeen  1,  3=jälkeen  2  

EURAJOKI 
 ALLE  1.5  SEKUNNIN  AIKAVALIT, HENKILOAUTOT  JONOSSA  

offset  aikavalien 1km  ja  osuus edellisessa  

scaled deviance  =  6318.2 at cycle 4 

	

residual  df = 	23  
-.  model changed 
scaled deviance  =  766.56 at cycle 3 

	

residual  df = 	23 

scaled deviance  =  148.01 (change  = 	-618.5) at cycle 3 

	

residual  df = 	16 	(change  = 	-7 

	

Scaled deviance is 	0.0 on 	0  d.f. 	from 24 observations 

change is -148.0 for -16  d.f.  

T-val  ues  
estimate  s.e.  parameter 

1 -0.007043 0.05285 1 

2 -0.1961 0.08272  KILE(1).SUUN(2)  
3 -0.04535 0.07712  KILE(2).SUUN(1)  
4 0.04491 0.07712  KILE(2).SUUN(2)  
5 0.08642 0.07916  KILE(3).SUUN(1)  
6 -0.1351 0.08507  KILE(3).SUUN(2)  
7 0.03377 0.1218  KILE(4).SUUN(1)  
8 0.05757 0.1169  KILE(4).SUUN(2)  
9 0.01266 0.06666  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  
10 0.07701 0.05783  KILE(1).SUUN(1).EJA(3)  
11 -0.3277 0.08330  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  
12 -0.1826 0.07048  KILE(1).SUUN(2).EJA(3)  
13 0.05708 0.06594  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
14 0.005255 0.06326  KILE(2).SUUN(1).EJA(3)  
15 -0.6627 0.07371  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  
16 -0.4906 0.06605  KILE(2).SUUN(2).EJA(3)  
17 0.004207 0.07681  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  
18 -0.04373 0.07172  KILE(3).SUUN(1).EJA(3)  
19 -0.4641 0.09619  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  
20 -0.3784 0.08241  KILE(3).SUUN(2).EJA(3)  
21 0.09380 0.1269  KILE(4).SUUN(1).EJA(2)  
22 0.02155 0.1156  KILE(4).SUUN(1).EJA(3)  
23 -0.6366 0.1383  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  
24 -0.5066 0.1132  KILE(4).SUUN(2).EJA(3)  

TV 

1 -0.13325 

2 -2.37114 

3 -0.58809 

4 0.5829 

5 1.09177 

6 -1.58849 

7 0.27718 

8 0.49256 

9 0.18989 

10 1.33163 

11 -3.93400 

12 -2.59123 

13 0.86566 

14 0.08308 

15 -8.99087 

16 -7.42796 

17 0.05478 

18 -0.60965 

19 -4.82448 

20 -4.59111 

21 0.73894 

22 0.18641 

23 -4.60233 

24 -4.47729  



2 	 Muuttuvien  kelivaroitusmerkkien  vaikutus  ajonopeuksiin, aikaväleihin  ja 
kuijettajien käsityksiln 

LuTE  9  

KILE: 1=pitävä  I,  2=pitävä  II.  3=varmasti  liukas,  4=mandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertai  1  usuunta. 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen. 2=jälkeen  

SALO 
 ALLE  1.5  SEKUNNIN  AIKAVALIT,  HENKILÖAUTOT JONOSSA 

 offset  aikavalien 1km  ja  osuus edellisessa  

scaled deviance  =  10739. at cycle 4 
residual  df = 	15  

- -  model changed 
scaled deviance  =  309.60 at cycle 3 

residual  df = 	15 

	

scaled deviance  =  9.1658 (change  = 	-300.4) at cycle 3 

residual  df =  8 	(change  = 	-7 

scaled deviance  =  0. (change  = 	-9.166) at cycle 2 

residual  df =  0 (change  = 	-8 

Current model: 

number of observations in model is 16 

y -variate  A152 
weight 	*  
offset 	LAHT  
probability distribution is POISSON 

link function is LOG 

scale parameter is 1.000 

Scaled deviance is 0.000 on 	0  df. 	from 16 observations 

change is -9.166 for 	-8  d.f.  
T values  

___  TV 

1 -1.5295 

2 43343 

3 0.1091 

4 5.2284 

5 1.1618 

6 2.9276 

7 1.1093 

8 3.9273 

9 -0.4957 

10 0.4253 

11 0.2456 

12 -0.1373 

13 0.3467 

14 -1.5667 

15 0.4522 

16 -2.4676  

estimate se. parameter 

1 -0.06938 0.04536 1 

2 0.2635 0.06080  KILE(1).SUUN(2)  
3 0.007281 0.06671  KILE(2).SUUN(1)  
4 0.3474 0.06645  KILE(2)SUUN(2)  
5 0.07998 0.06884  KILE(3)SUUN(1)  
6 0.2061 0.07040  KILE(3)SUUN(2)  
7 0.07499 0.06760  KILE(4).SUUN(1)  
8 0.2583 0.06577  KILE(4).SUUN(2)  
9 -0.02523 0.05090  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  
10 0.01959 0.04607  KILE(1)SUUN(2).EJA(2)  
11 0.01290 0.05252  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
12 -0.007122 0.05189  KILE(2)SUUN(2).EJA(2)  
13 0.02017 0.05819  KILE(3).SUUN(1)EJA(2)  
14 -0.09656 0.06163  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  
15 0.02451 0.05421  KILE(4).SUUN(1).EJA(2)  
16 -0.1297 0.05255  KILE(4).SUUN(2)EJA(2)  

scale parameter 1.000 



Liukkaasta kelistä varoittavien  muuttuvien  kelimerkkien  vaikutus 	LUTE lo  

Aikavälimuutokset  lineaarisella maHilla -  
alle  1,5  osuus ennen lisäkilven asentamista  ja sen  jälkeen 
KILE: 1=pitävä  I,  2=pitävä  II,  3=varmasti  liukas,  4=niandollisesti  liukas keli 
SUUN:  1=vertai  1  usuunta, 2=koesuunta  
EJA:  1=ennen,  2=  jälkeen  1,  3=jälkeen  2  ennen  lisäkilpeä,  
4=  jälkeen  2,  kun suositus-kilpi  

EURAJOKI  
ALLE  1.5  SEKUNNIN  AIKAVALIT, HENKILOAUTOT 

 offset  aikavalien 1km  ja  osuus edellisessa  
scaled deviance  =  3658.2 at cycle 4 

residual  df = 	31  
- -  model changed 
scaled deviance  =  838.81 at cycle 3 

residual  df = 	31 

scaled deviance  =  278.84 (change  = 	-560.0) at cycle 3 

residual  df =  24 	(change  = 	-7 

scaled deviance  =  3.968e-17 (change  = 	-278.8) at cycle 2 

residual  df = 	0 	(change  = 	-24 

Scaled deviance is 	0.0 on 	0  d.f. 	from 32 observations 

change is -278.8 for -24  d.f.  
T values  

____  TV 

1 -0.13325 

2 -2.37114 

3 -0.58809 

4 0.58229 

5 1.09177 

6 -1.58849 

7 0.27718 

8 0.49256 

9 0.18989 

10 1.77375 

11 0.41703 

12 -3.93400 

13 -2.62973 

14 -2.23497 

15 0.86566 

16 0.13853 

17 0.43664 

18 -8.99087 

19 -7.15263 

20 -5.74479 

21 0.05478 

22 -0.55195 

23 -0.22712 

24 -4.82448 

25 -4,79460 

26 -2.24636 

27 0.73894 

28 -0.42264 

29 0.70150 

30 -4.60233 

31 -4.43979 

32 1.81673  

estimate  s.e.  parameter 

1 -0.007043 0.05285 1 

2 -0.1961 0.08272  KILE(1).SUUN(2)  
3 -0.04535 0.07712  KILE(2).SUUN(1)  
4 0.04491 0.07712  KILE(2).SUUN(2)  
5 0.08642 0.07916  KILE(3).SUUN(1)  
6 -0.1351 0.08507  KILE(3).SUUN(2)  
7 0.03377 0.1218  KILE(4).SUUN(1)  
8 0.05757 0.1169  KILE(4).SUUN(2)  
9 0.01266 0.06666  KILE(1).SUUN(1).EJA(2)  
10 0.1094 0.06167  KILE(1).SUUN(1).EJA(3)  
11 0.02680 0.06427  KILE(1).SUUN(1).EJA(4)  
12 -0.3277 0.08330  KILE(1).SUUN(2).EJA(2)  
13 -0.2017 0.07670  KILE(1).SUUN(2).EJA(3)  
14 -0.1719 0.07690  KILE(1).SUUN(2).EJA(4)  
15 0.05708 0.06594  KILE(2).SUUN(1).EJA(2)  
16 0.009823 0.07090  KILE(2).SUUN(1).EJA(3)  
17 0.02999 0.06868  KILE(2) .SUUN(1) .EJA(4)  
18 -0.6627 0.07371  KILE(2).SUUN(2).EJA(2)  
19 -0.5461 0.07634  KILE(2).SUUN(2).EJA(3)  
20 -0.4209 0.07326  KILE(2).SUUN(2).EJA(4)  
21 0.004207 0.07681  KILE(3).SUUN(1).EJA(2)  
22 -0.04235 0.07673  KILE(3).SUUN(1).EJA(3)  
23 -0.02263 0.09962  KILE(3).SUUN(1).EJA(4)  
24 -0.4641 0.09619  KILE(3).SUUN(2).EJA(2)  
25 -0.4231 0.08825  KILE(3).SUUN(2)IJA(3)  
26 -0.2546 0.1133  KILE(3).SUUN(2).EJA(4)  
27 0.09380 0.1269  KILE(4)SUUN(1).EJA(2)  
28 -0.05229 0.1237  KILE(4).SUUN(1).EJA(3)  
29 0.08406 0.1198  KILE(4)SUUN(1)EJA(4)  
30 -0.6366 0.1383  KILE(4).SUUN(2).EJA(2)  
31 -0.5484 0.1235  KILE(4).SUUN(2).EJA(3)  
32 0.2039 0.1122  KILE(4).SUUN(2).EJA(4)  
scale parameter 1.000 
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