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ALKU SANAT
Tieliikenteen telematiikka - E18 kokeilualue -projektin yhtenä tavoitteena on
Tielaitoksen liikenteen hallinnan telemaattisten järjestelmien vaikutta- selvitä
vuutta liikenteeseen. Vaikutusselvityksissä korostuvat järjestelmien aiheuttamat
muutokset liikennekäyttäytymisessä. Käyttäytymisvaikutuksia on tähän mennessä mm. muuttuvia keliopasteita koskien tutkittu lähinnä helposti mitattavissa
olevien muuttujien kuten ajonopeuksien ja ajoneuvojen välisten seuraamisetäisyyksien avulla. Tässä selvityksessä tutkittiin myös muita muuttuvien keliopas
kuijettajan toimintaan haastattelemalla autoilijoita. -teidnmaolsvkutia
Tutkimus tehtiin Valtion teknillisen tutkimuskeskuksessa (\TIT Yhdyskuntatekniikka, Liikenne ja kuljetukset -tutkimusalue). Tutkimuksen tekivät TkT Juha
Luoma (vastuuhenkilö), PsyL Pirkko Rämä, tekn. yo. Merja Penttinen ja tekn. yo.
Virpi Harjula. Lisäksi tutkimuksen toteuttamiseen osallistuivat tutkimusavustaja
ja atk-sihteeri Arja Wuolijoki. Tutkimuksen seurantaryhmään kuului- ErkiRta
vat Tielaitoksesta TkT Risto Kulmala (yhteyshenkilö), Dl Eini Hirvenoja, Dl Mirja
ja FM Yrjö Pilli-Sihvola. Uudenmaan ja Turun tiepiirit avustivat aineiston Nouka
keruussa.
Selvityksen tekemiseen on saatu Euroopan unionin liikenteen perusrakenteen
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TIIVISTELMÄ
Rämä, Kulmalaja Heinonen (1996) osoithvat mm., että muuttuva liukas ajorata merkki vähensi ajoneuvojen keskinopeutta noin 1-2 km/h ja muuttuva turvaväliopaste vähensi alle 1,5 sekunnin etäisyydellä ajavien osuutta jonoissa 2838 %. Merkit saattavat kuitenkin vaikuttaa kuijettajien toimintaan muutenkin kuin
ajonopeuteen ja seuraamisetäisyyteen. Sen vuoksi tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muuttuvan liukas ajorata -merkin ja muuttuvan turvaväliopasteen
vaikutuksia henkilöautonkuljettajien toimintaan.
Aineisto kerättiin haastattelemalla puhelimitse merkkien ohittaneita henkilöauton
kuljettajia, jotka olivat pysäytettäessä sanoneet olevansa halukkaita osallistumaan puhelinhaastatteluun. Pysäytysten aikana keli oli liukas. Yhteensä puhelimitse haastateltiin 114 liukas ajorata -merkin ja 111 turvaväliopasteen ohittanutta kuljettajaa. Liukas ajorata -merkin vaikutuksia koskevat kysymykset käsittelivät toimintaa erikseen pysäyttämishetkellä vallinneissa olosuhteissa (lumisade)
piilevän hukkaan oloissa. Turvavähiopastetta koskeneet kysymykset käsittelivät ja
toimintaa vain vallinneissa oloissa (piilevä hiukas).
Kuljettajat sanoivat liukas ajorata -merkin vaikuttaneen sekä lumisateen että pu
levän hukkaan aikana erityisesti ajonopeuteen, mikä tarkoitti useimmiten yleistä
hiljentämistä ja nopeuden vähentämistä mutkissa, sekä tarkkaavaisuuden
suuntaamiseen (omaan ajamiseen keskittymiseen, tarkkaavaisuuden yleiseen
lisäämiseen ja vastaantulevan liikenteen seuraamiseen tavallista enemmän).
Piilevän hukkaan aikana kuijettajat sanoivat liukas ajorata -merkillä olleen vaikutuksia enemmän kuin vallineissa lumisadeoloissa. Lisäksi piilevän hukkaan
oloissa korostui liukkauden varmistaminen, joka tehtiin lähes poikkeuksetta jar
la.
-rutaml
-

Suhteellisen usein mainittiin myös, että liukas ajorata -merkki paransi ajomukavuutta, merkki sai pidentämään seuraamisetäisyyttä, merkin vaikutuksesta väitettiin ohittamista ja merkki vaikutti ajoneuvon ohjaamiseen, mutta myös jarru- ja
kaasupolkimen käyttöön. Sekä ajonopeus- että seuraamisetäisyysvaikutukset
korreloivat positiivisesti monien muiden vaikutusten kanssa.
Turvaväliopasteen sanottiin useimmin pidentävän seuraamisetäisyyttä ja lisäävän välin riittävyyden tarkkaihua. Lisäksi turvaväliopasteella sanottiin olleen vaikutusta edellä ajavan tarkkaihuun ja omaan ajamiseen keskittymiseen, keskusteluun merkin tarkoituksesta ja viestin paikkansapitävyydestä, ajonopeuden tarkistamiseen ja nopeuden yleiseen hiljentämiseen sekä liukkauden varmistamiseen
erityisesti jarruttamalla.
Tulokset osoittavat, että molemmilla merkeillä on monia muitakin kuin nopeus- ja
seuraamisetäisyysvaikutuksia. Keskeiset vaikutukset ilmenivät tarkkaavaisuuden
suuntaamisena vaaroihin liittyviä vihjeitä hakien, hiukkauden varmistamisena ja
ohituskäyttäytymisen muuttumisena varovaisemmaksi. Toisaalta tulokset osoittivat, että ajonopeus ja seuraamisetäisyys ovat keskeisiä muuttujia, joiden kanssa
monet muut em. tekijät korreloivat positiivisesti.

Juha Luoma, Pirkko Rämä, Merja Penttinen and Virpi Harjula: Driverresponses to

variable road condition signs. Helsinki 1997. Finnish National Road Administration, Finnra
Reports 22/1997. 32 P. + apps. 8 p. ISBN 951-726-350-3. ISSN 0788-3722. TIEL 320 0469.
Keywords: variable message sign, driver, behaviour, weather, road condition, interview

ABSTRACT
A recent Finnish study by Rämä, Kulmala, and Heinonen (1996) showed that (a)
the variable sign warning about slippery road conditions reduced the mean
speed by 1-2 km/h and (b) the variable sign recommending the minimum headway between vehicles decreased the proportion of the drivers following other
vehicles with headway of less than 1.5 seconds by 28-38%. However, the signs
might have other impacts on driver behavior in addition to the effects on speed
and headway. Consequently, this study was designed to investigate other potential responses to these signs. The data were collected by telephone interviews involving car drivers willing to participate in the telephone interview. The
preceding roadside interviews sampled drivers who encountered either of the
signs in adverse road surface conditions. Specifically, each roadside interview
was conducted while the measured coefficient of friction was between 0.2 and
0.3. Totally, 114 drivers that had encountered the slippery road sign and 111
drivers encountered the minimum headway sign were interviewed. The questions about the slippery road sign concerned the prevailing road conditions
(snow fall) and the slippery road conditions that are not easily detectable ('black
ice'). The questions about the minimum headway sign only concerned the prevailing 'black ice' conditions.

ln both road conditions, the drivers indicated that the slippery road sign influenced particularly driving speed and direction of attention. Specifically, drivers
reduced their driving speed in general and particularly in curves, concentrated
on own driving more than usually, were attentive, and monitored opposing traffic
more than usually. ln the 'black ice' conditions, there were more reported responses than in the prevailing road conditions, on average, ln addition, testing
of the slipperiness by braking was emphasized in these road conditions.
Furthermore, the drivers relatively frequently reported the following responses:
improved driving comfort, extended headway, refraining from passings, and different use of controls (steering, brake pedal, or gas pedal). The effects on driving speed and headway correlated positively with many other responses.
The drivers indicated that the minimum headway sign particularly influenced the
following distance (monitoring or increasing the distance). ln addition, the following effects were indicated relatively frequently: monitoring the vehicle ahead, focusing on own driving, discussion of the meaning of the message, checking of
and general reduction of driving speed, and testing of the slipperiness by braking.
The results suggest that these variable message signs have many other impacts
than can be measured in terms of speed and headway. The most essential effects deal with the direction of attention to find cues showing potential hazards,
testing the slipperiness, and careful passing behavior. On the other hand, the
results suggest that the driving speed and headway are also the most essential
variables which many other variables correlate with.
The study has been granted European Community financial aid in the field of
Trans-European Networks - Transport.
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I JOHDANTO
Muuttuvien keliopasteiden tutkimuksessa mitattiin muuttuvan hukkaan kelin varoitusmerkin ja muuttuvan turvaväliopasteen vaikutuksia nopeuksiin ja aikaväleihin (Rämä, Kulmala & Heinonen, 1996). Kokeissa käytetyt merkit olivat muuttuva hiukas ajorata -hiikennemerkki varustettuna lumikidettä esittävällä lisäkilvellä
ilman hisäkilpeä sekä muuttuva turvaväliopaste, johon kanden auton kuvan tai
välissä esitettiin turvavälisuositus metreinä (ks. kuva 1). Kokeen loppuvaiheessa
opasteen alapuolelle lisättiin sana 'suositus'. Koepaikkoina olivat Eurajoki (Vt 8),
Koski (vt 10), Salo (vt 1)ja Koikkala (vt 1).

Kuva 1. Muuttuva liukas ajorata -liikennemerkkija muuttuva turva väli- opaste.
Kumpikin merkki vaikutti kuljettajien käyttäytymiseen hiikenneturvallisuuden kannalta myönteisellä tavalla. Liukas ajorata -merkki alensi keskinopeuksia noin 1-2
km/h ja turvaväliopaste vähensi alle 1,5 sekunnin etäisyydellä ajavien osuutta
jonoissa 28-38 %. Vaikutus pieneni 'suositus-sanan hisäämisen jälkeen. Lisäksi
turvaväliopaste alensi keskinopeuksia noin 1 km/h. Liukas ajorata -merkin tarkoituksen ymmärsi oikein 80 % kuljettajista ja turvaväliopasteen 84 %, kun opasteeseen oli lisätty sana 'suositus'.
Todetut nopeus- ja aikavähivaikutukset antoivat viitteitä kuljettajien toiminnasta
muuttuvan hiukas ajorata -merkin ja turvavähiopasteen yhteydessä. Toisaalta osa
ja aikavähimittauk- vaikuts olaeis,tänvyopeussissa. Kuljettajat voivat esimerkiksi ryhtyä seuraamaan kehiä, sen muutoksia tai
mutalikenävsmi,koelathism.Nävakutukset eivät välttämättä ilmene lainkaan nopeuden tai seuraamisaikavähien
muutoksina. Silti niillä voi olla vaikutuksia liikenteen turvallisuuteen tai ajamisen
miellyttävyyteen.
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää muuttuvan hiukas ajorata -merkin ja
vaikutuksia henkilöauton kuljettajan toimintaan. Erityisesti turvaäliopsen
mielenkiinnon kohteina olivat sellaiset mandolliset vaikutukset, jotka eivät näy
ajoneuvon nopeuden muutoksina tai seuraamisaikavähin muutoksina.
Tulokset täydentävät aikaisemmin saatuja ajonopeus- ja seuraamisvähituloksia,
on kerätty Rämän ym. (1996) tutkimuksen lisäksi sääohjatun tien vaikutuk- joita
sia arvioitaessa (Rämä, 1997). Kaikki tulokset kokonaisuutena tarkasteltuina tarjoavat paremman ja yksityiskohtaisemman kuvan merkkien vaikutuksista ja viitteitä siitä, miten muuttuvihla merkeillä annettavaa keli-informaatiota kannattaa
kehittää jatkossa. Penttisen (1996) haastattelututkimuksen mukaan kuljettajat
käyttävät muuttuvien opasteiden informaatiota paljon moniin muihin informaatio-
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lähteisiin verrattuna. Lisäksi Penttisen tulokset osoittivat, että sää- ja keliinformaatiota pidetään tärkeänä.

Muuttuvilla opasteUla annettava keli-informaatio ja varsinkin sen vaikutusten tutkiminen on melko vähäistä Suomen ulkopuolella. Esimerkiksi IRRD- ja TRIStietokannoista ei löytynyt yhtään vastaavanlaista tutkimusta. Kirjallisuushaku
tehtiin sanayhdistelmällä (variableorchangeable) and(weatherorroad condition).
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symysten korostettiin koskevan merkin vaikutusta, eli pyydettiin vertaamaan ti-

lannetta ennen merkin näkemistä ja merkin ohittamisen jälkeen. Haastattelun
kuluessa kuljettajaa muistutettiin vielä siitä, että kysymykset koskivat merkin eivätkä kelin vaikutuksia.
Kun kuljettaja oli esittänyt kaikki mandolliset vaikutukset, käytiin läpi kaikki muut
mainitut päävaikutukset kysymällä "Entä vaikuttaako merkki...?". lomakes
Tarvittaessa kuljettajaa autettiin tarkentamalla kysymystä esimerkiksi seuraavasti: tarkkaavaisuuden suuntaamisvaikutuksia tiedusteltaessa täsmennettiln
tarvies,mäkavisudentam rkoi(".mtäea
haetliknympärsöt").

Jos kuljettaja ilmoitti merkin vaikuttaneen hänen ajokäyttäytymiseensä, esimerkiksi ajonopeuteen, häntä pyydettiin arvioimaan yksityiskohtaisemmin, miten
merkki vaikutti kyseIseen asiaan. Vaikka kuljettajille ei annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, heitä autettiin mandollisissa kysymysten ymmärtämisvaikeuksissa
päävaikutukset, joita kuljettajat eivät aina osan- seuravti(mkn e
neet täsmentää):
• ajomukavuus: jos kuljettaja ei täsmentänyt oma-aloitteisesti vaikutuksen laatua, kysyttiin ". ..esimerkiksi paraneeko vai huononeeko ajomukavuus?"
• ajonopeus: jos kuljettaja sanoi vain hiljentävänsä, tiedusteltiin edelleen vaikutuksen yleisyyttä/johonkin tilanteeseen liittymistä
• ohittaminen: jos kuljettaja sanoi vain vähentävänsä ohittamista, vastausta
pyydettiin täsmentämään ". ..ettekö ohita lainkaan vai..."
• ajamisen ohessa tehtävät toiminnat: jos kuljettaja ei ymmärtänyt kysymystä,
mainittiin esimerkkinä radion tai matkapuhelimen käyttö.

Liukas ajorata -merkin (mutta ei turvaväliopasteen) ohittaneiden kuljettajien
jatkettiin pyytämällä ajattelemaan olosuhteita, jolloin liukkaus ei olisi hastelu
niin helposti havaittavissa kuin pysäyttämishetkellä, koska pysäytettäessä huono
keli (lumisade) oli selvästi havaittavissa ilman merkkiäkin. Haastateltavat johda
ajattelemaan piilevää liukkautta seuraavasti: "Ajatelkaa nyt sää- ja keliolo -telin
-suhteia,joknäysvthil,muaerkoistnpäl.Mie
merkki vaikuttaisi käyttäytymiseenne, jos mitenkään?"
Piilevän hukkaan olosuhteita koskevat vaikutukset käytiin läpi vastaavasti kuten
olosuhteita koskevat vaikutukset. Jos kuljettaja kuitenkin ilmoitti tässävalinet
vaiheessavälittömästi, että merkki vaikutti hiukkauden tarkistamiseen (ja mahdollisesti muuhun), ei päävaikutusten luetteloa käyty läpi muilta osin. Haastattelua rajattiin näin, koska tavoitteena oli selvittää merkin vaikutuksia eikä merkin ja
Toisaalta menettelystä seuraa, että tulokset eivät välttä- kehinydsvaut.
mättä kuvaa vaikutusten suuruussuhteita kokonaisuuden kannalta aivan oikein.
Lopuksi kaikilta kuljettajilta tiedusteltiin heitä koskevat taustatiedot.
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TULOKSET

3 TULOKSET
3.1

Kuljettajat

Muuttuvan liukas ajorata -merkin jälkeen pysäytetyistä haastateltiin yhteensä 114
14 % naisia. Kuljettajien ikä vaihteli 23 vuodesta 75 vuoteen kuljeta,ois
(keski-ikä 43 vuotta). Turvaväliopasteen jälkeen pysäytetyistä haastateltiln vastaavasti yhteensä 111 kuljettajaa, joista 26 % naisia. Kuijettajien ikä vaihteli 21
72 vuoteen (keski-ikä 44 vuotta). Kuljettajat jaettiin iän perusteella kol- vuodesta
meen luokkaan (taulukko 1).

Taulukko 1. Kuljettajien ikäjakaumat.
Koikkala, Vt 1, liukas ajorata
Ikä, vuotta
-merkki (n=114), %
______________

18-32
33-54
yli 54

19
60
21

Eurajoki, vt 8, turvaväli-

opaste (n=111), %

16
38
46

Valtatiellä 1 Koikkalassa muuttuvan liukas ajorata -merkin jälkeen pysäytetyt
kuljettajat olivat ajaneet viimeisen 12 kuukauden aikana keskimäärin 37 000 km
elihuomatvsneäkuiomalsetj avkesimärnuodessa (noin 12 200 km (Tilastokeskus, 1995; Ajoneuvohallintokeskus, 1997)).
8 Eurajoella turvaväli -opasteen jälkeen pysäytetyt kuljettajat olivat oli-Valtieä
vat ajaneet viimeisen 12 kuukauden aikana 28 000 km eli edellistä vähemmän,
mutta enemmän kuin suomalaiset kuljettajat keskimäärin. Kuljettajat jaettiin
kolmeen ryhmään vuosittaisen ajosuoritteen mukaan (taulukko 2).

Taulukko 2. Kuljettajien ajosuoritteenjakaumat.
Vuosittainen
ajosuorite, km

1-15 000
15 001-39 999
40000 tai enemmän

Koikkala, Vt 1, liukas ajo-

Eurajoki, Vt 8, turvaväli-

rata -merkki (n=114), %

opaste (n111), %

16
38
46

36
39
25

Nyt haastateltujen kuljettajien ja Rämän ym. (1996) tutkimuksessa samoissa
paikoissa haastateltujen kuljettajien vertaamiseksi laskettiin vuoden 1996 aineistosta mandollisimman vertailukelpoiset jakaumat. Vertailu osoitti, että Rämän
ym. haastatteluaineistoon verrattuna taustamuuttujien jakaumat olivat hyvin samanlaisia paitsi siltä osin, että nyt tehdyssä Eurajoella pysäytettyjen haastatta
oli edellistä tutkimusta enemmän iäkkäitä kuljettajia ja vähemmän 40 000-lusa
km tai enemmän vuodessa ajaneita. Ero johtunee siitä, että iäkkäämmät ja samalla vähemmän ajaneet olivat helpommin puhelimella tavoitettavissa.
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3.2

Päävaikutukset

Liukas ajorata -merkinjälkeen pysäytetyistä kuljettajista 11 % sanoi, ettei merkki
vaikuta vallinneissa olosuhteissa (lumisade) mitenkään heidän ajokäyttäytymiseensä, Muut kuijettajat ilmoittivat merkin vaikuttavan erityisesti ajonopeuteen ja
(kuva 2). Myös vaikutukset ajomukavuuteen, tarkvisudentam
seuraamisetäisyyteen, ohittamiseen, hallintalaitteiden käyttöön ja liukkauden
varmistamiseen (kitkan kokeilemiseen tms.) mainittiin suhteellisen usein, mutta
näin vastattiin edellisiä useammin vasta ko. vaikutuksia erikseen kysyttäessä.
Kuljettajista 1 % sanoi, ettei muuttuva liukas ajorata -merkki vaikuttaisi mitenkään heidän ajokäyttäytymiseensä piilevän hukkaan aikana. Muut kuijettajat ilmoittivat merkillä olevan vaikutuksia enemmän kuin vallineissa olosuhteissa
(lumisade). Merkillä sanottiin olevan eniten vaikutusta ajonopeuteen, liukkauden
varmistamiseen ja tarkkaavaisuuden suuntautumiseen. Seuraavaksi eniten sillä
ja ohittami-arviotnle kusajomvten,suramiäyten
seen, mutta näin vastattiin edellisiä enemmän vasta ko. vaikutuksia kysyttäessä.
Tarkkaavaisuuden
suuntaaminen
Ajomukavuus

Ajonopeus

Seuraamisetäisyys

Ohitamne
Hallintalaitteiden
käyttö
Liukkauden
varmistaminen
Muuttuvasta merkistä
keskusteleminen
Ajamisen ohessa
tehtävät toimet
Ajolinjojen valinta

D Lumisade heti
Lumisade kysyttäessä

Kuijettajan
vaihtmne

Piilevä liukas heti
Piilevä liukas kysyttäessä

Säätietojen
seuramin

0

20

40

60

80

Osuus kaikista vastanneista (%)

Kuva 2. Muuttuvan hiukas ajorata -merkin vaikutukset vallinneissa olosuhteissa
(lumisade) ja piilevän hukkaan aikana.
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Turva väliopasteen jälkeen pysäytetyistä kuljettajista vain 2 % sanoi, ettei merkki
vaikuta mitenkään heidän ajokäyttäytymiseensä. Muut kuljettajat ilmoittivat sen
(kuva 3). Seuraavaksi eniten vaikutnseläi uramsetäyn
arveltiin olevan vaikutusta tarkkaavaisuuden suuntaamiseen ja muuttuvastasilä
merkistä keskusteluun (esim. siitä, tuntuuko opasteen antama suositus asianmukaiselta vai ei). Erikseen kysymättä merkin vaikutuksista mainittiin erityisesti
seuraamisetäisyys sekä seuraavaksi yleisimmin ajonopeus ja tarkkaavaisuuden
suuntaaminen. Vain muutamat kuljettajat mainitsivat ohittamisen ja ajamisen
ohessa tehtävät toiminnat.

Tarkkaavaisuuden
suuntaaminen
Muuttuvasta merkistä
keskustelu
Seuraamisetäisyys/
etäis. tarkkailu
Liukkauden
varmistaminen
Ajomukavuus
Ajonopeus
Ohitamne
Saätietojen
seuramin
Ajamisen ohessa
tehtävät toiminnot
Hallintalaitteiden
käyttö
Kuljettajan
vaihtaminen
Ajolinjojen
valinta

0

20

40

60

80

Osuus kaikista vastanneista (%)

Kuva 3. Turva välio pasteen vaikutukset vallinneissa olosuhteissa (pi/leva liukas).
Kummankaan merkin vaikutuksia kysyttäessä ei tullut esiin, että merkki vaikuttaisi kulkutavan vaihtamiseen tai matkan keskeyttämiseen tai jollakin sellaisella
tavalla, jota ei kysytty.

3.3

Vaikutusten keskinäiset riippuvaisuudet

Liukas ajorata -merkin vaikutusten keskinäisten riippuvaisuuksien tarkastelu rajattiin ajonopeus-, seuraamisetäisyys- ja liukkauden varmistamisvaikutusten
keskinäisiin riippuvaisuuksiin sekä näiden ja muiden vaikutusten välisiin riippuvaisuuksiin (taulukko 3). Rajaus perustui siihen, että haluttiin analysoida aikai-
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semmin tehdyssä Rämän ym. (1996) tutkimuksessa mitattujen nopeus- ja seuraamisetäisyysvaikutusten riippuvaisuutta muista vaikutuksista. Lisäksi mukaan
otettiin liukkauden varmistaminen, koska liukkauden varmistajien käyttäytymisen

oletettiin mandollisesti poikkeavan muiden käyttäytymisestä. Liukkauden varmistamisen tarkastelu rajoittui kuitenkin vain lumisadeolosuhteisiin, koska kuljettajille, jotka piilevän hukkaan vaikutuksia tiedusteltaessa ilmoittivat välittömästi
merkin vaikuttavan liukkauden varrnistamiseen, ei esitetty jatkokysymyksiä (ks.
luku 2).
Taulukko 3. Muuttuvan liukas ajorata -merkin paa vaikutusten keskinäisiä rilippuvaisuuksia (vasemman puoleisen sarakkeen mukaisen vaikutuksen ilmoittaneiden
kuijettajien prosenttiosuudet fao feltuina sen mukaan, sanoivatko he merkin vaikutta van ajonopeuteen, seuraamisetäisyyteen tai liukkauden varmistamiseen).
Merkitsevyystasolla p<O.O5 olevia eroja osoittavat luvut on liha voitu.
Vaikutuksen kohde

Olosuhteet

Ajonopeus
_____ _____
kyllä, ei, %

Seuraamisetäisy
kyllä,

ei, %

56
91

33
47

Ajonopeus

lumisade
piilevä liukas

Seuraamsetäisyys

umisade
piilevä liukas

44
65

24
14

Liukkauden
varmistaminen

umisade
piilevä iukas

20

21

31

15

Ohittaminen

lumisade
piilevä liukas

52
65

13
14

53
82

Ajolinjojen valinta

lumisade
piilevä tiukas

17
21

6
0

Hallintataitteiden käyttö

lumisade
piilevä liukas

39
32

Toiminnat ajamisen ohes-

lumisade
piilevä liukas

Säätietojen seuraaminen

Liukkauden
varm istus
kyllä, ei, %

39

41

48

28

18
17

39

26

11
21

17
7

22

7

12
0

31
32

19
12

35

20

20
31

9
6

33
38

4
9

30

8

umisade
piilevä liukas

4
13

7
0

6
18

6
0

17

3

Merkistä keskustelu

tumisade
piilevä liukas

20
4

16
0

18
4

17
2

13

19

Kutjettajan vaihtaminen

tumisade
piilevä liukas

2
22

9
8

6
27

11
9

4

7

Tarkkaavaisuuden
suuntaaminen

tumisade
piilevä liukas

72
72

40
28

64
88

47
29

74

47

Ajomukavuus

lumisade
piitevä liukas

48
55

38
33

50
70

39
28

48

41

sa

Tulokset osoittavat ensinnäkin, että vaikutukset nopeuteen ja seuraamisetäisyy
korreloivat positiivisesti. Liukkauden varmistamisen yhteys näihin vaiku--ten
tuksiin on epäselvempi: liukkauden varmistamisen ja ajonopeuden välillä ei ollut
riippuvaisuutta käytännössä lainkaan, ja liukkauden varmistamisen ja seuraamisetäisyyden välinen riippuvaisuus ei ollut tilastollisesti merkitsevä, vaikka vaikutus suunta oli sama kuin edellä.
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Toiseksi tulokset osoittavat, että kuljettajat, jotka sanoivat merkin vaikuttavan
ajonopeuteen, seuraamisetäisyyteen tai liukkauden varmistamiseen, ilmoittivat
muita useammin muuttavansa käyttäytymistään myös monessa muussa suhteessa (esim. ohittamiskäyttäytymisessä, ajolinjojen valinnassa, hallintalaitteiden
käytössä jne.). Toisaalta tilastollisesti merkitseviä riippuvaisuuksia ei ilmennyt
merkistä keskustelun kanssa. Lumisadeolosuhteissa nopeus-, seuraamisetäisyys- ja liukkauden varrnistamisvaikutusten riippuvaisuus kuljettajan vaihtamisen
kanssa oli jopa lievästi negatiivinen.
Turvaväliopasteen osalta tehtiin samanlainen riippuvaisuustarkastelu kuin edellä
liukas ajorata -merkin osalta (taulukko 4). Riippuvaisuudet olivat jokseenkin
kauttaaltaan sen suuntaisia, että nopeus-, seuraamisetäisyys- ja liukkauden
varrnistamisvaikutukset korreloivat poistiivisesti keskenään ja muiden vaikutusten kanssa. Riippuvaisuudet olivat kuitenkin paljon heikompia kuin liukas ajorata
-merkin vaikutuksia tarkasteltaessa.
Taulukko 4. Turva välio pasteen pää vaikutusten keskinäisiä riiippuvaisuuksia
sarakkeen mukaisen vaikutuksen ilmoittaneiden kuijettajien(vasemnpuoli
jaoteltuina sen mukaan, sanoivatko he opasteen vaikuttavan prosentiud
tai liukkauden varmistamiseen). Merkitse ajonpeut,sramiäyten
olevia eroja osoittavat luvut on liha voitu.
-vystaolp<O.05
SeuraamisAjonopeus
etäisy
_______ _______
ei, %
_____________________________ kyllä, %
ei, %
kyllä, %
Ajonopeus
41
27
Vaikutuksen kohde

Seuraamisetäisyys

83

73

Liukkauden varmistaminen

38

32

37

27

Ohittaminen

33

16

26

12

Liukkauden
varmistaminen
kyllä, %
ei, %

42

36

82

74

16

26

Ajolinjojen valinta

2

1

2

0

3

1

Hallintalaitteiden käyttö

17

7

12

8

13

10

Toiminnotajamisenohessa

15

8

13

14

21

9

Säätietojen seuraaminen

10

20

19

8

18

15

Merkistä keskustelu

50

45

49

39

47

47

Kuljettajan vaihtaminen

5

2

0

3

1

Tarkkaavaisuud. suuntaaminen

79

48

62

50

63

58

Ajomukavuus

31

32

77

23

37

29

3.4

Merkkien osavaikutukset

Osavaikutuksilla tarkoitetaan edellä käsiteltyjen päävaikutusten sisältöjä. Näitä
tarkasteltaessa on syytä ottaa huomioon, että esitetyt prosenttiosuudet ilmaisevat
aina kyseisen osavaikutuksen ilmaisseiden osuuden niistä kuljettajista, jotka ilmoittivat vastaavan päävaikutuksen. Lisäksi on huomattava, että kuljettaja saattoi ilmoittaa monta osavaikutusta.
Tarkkaavaisuuden suuntaaminen

Liukas ajorata -merkin sanottiin vaikuttavan lumisadeolosuhteissa erityisesti
omaan keskittymiseen ja toissijaisesti erilaisiin ulkopuolisiin tekijöihin tarkkaavai-
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suutta suunnaten (taulukko 5). Piilevän Hukkaan aikana sanotut vaikutukset olivat
päinvastaisessa järjestyksessä: muuhun liikenteeseen ja tien pintaan suunnattiin
tarkkaavaisuutta enemmän ja omaan ajamiseen keskittyminen mainittiin hieman
harvemmin.
Turvaväliopaste vaikutti puolestaan useimmin edellä ajavan liikenteen seuraamiseen, mikä liittyy välittömästi merkin tavoitteeseen. Toisaalta melko monet
kuijettajat sanoivat myös liukas ajorata -merkin vaikuttavan edellä ajavan liikenteen seuraamiseen.
Taulukko 5. Merkkien vaikutus tarkkaa vaisuuden suuntaamiseen (osuudet ku/jettajista, jotka sanoivat merkilä olleen vaikutusta tarkkaa vaisuuden suuntaamiseen). Huom, tien pintaa tarkkaileviin kuljettajlin on luettu mukaan ne, jotka maj
liukkauden tien pintaa tarkkailemalla (ks. taulukko 11).
-nitsvarm
Liukas
ajoratamerkki,
lumisade

Liukas
ajorata merkki,
piileväliukas

Turvaväliopaste,
piilevä liukas

(n60),%

(n=66),%

_________

33

17

23

seuraa enemmän vastaantulevaa liikennettä

27
20

24
30

17
6

tarkkailee enemmän tien pintaa

18

32

seuraa enemmän edellä ajavaa liikennettä

15

seuraa enemmän tienpientareita

7

29
6

2
62
3

tarkkailee muuttuvia merkkejä enemmän
tarkkailee tien geometriaa (mm. mutkia)

5
3

merkki vie hetkeksi huomion kokonaan

2

seuraa enemmän takanatulevaa liikennettä

2

Vastaus

_____________________________
keskittyy enemmän omaan ajarniseen
lisää yleistä tarkkaavaisuutta

tarkkailee enemmän sivuteiltä tulevaa
liikennettä

(n = 66), %

5
2
6

8

5

Ajomukavuus
Molempien merkkien vaikutus ajomukavuuteen arvioitiin lähes poikkeuksetta
myönteiseksi (taulukko 6). Monet sanoivat ajomukavuuden parantuvan etenkin,
koska muuttuvan liukas ajorata -merkin ohitettuaan he tietävät, että muutkin tietävät kelin olevan liukas.
Toisaalta oli myös muutamia kuljettajia, jotka arvelivat merkkien huonontavan
ajomukavuutta. Nämä kuijettajat totesivat mm. että liukas ajorata -merkin jälkeen
pelottaa tai jännittää entistä enemmän, kun tietää, että on liukasta.
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Taulukko 6. Merkkien vaikutus ajomukavuuteen (prosenttiosuudet kuljettajista,
jotka sanoivat merkeillä olleen vaikutusta ajomukavuuteen).
Vastaus

Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
lumisade
piilevä liukas

Turvaväliopaste,
piilevä liukas

(n=48),%

(n55),%

(n35),%

parantaa ajomukavuutta

85

85

91

huonontaaajomukavuutta

10

13

9

tavallaan parantaa, toisaalta huonontaa

4

2

____________________________

Ajonopeus

Yli puolet kuljettajista, jotka ilmoittivat liukas ajorata -merkin vaikuttavan ajonopeuteen, sanoi merkin vähentävän ajonopeutta yleisesti (taulukko 7). Lisäksi
mainittiin usein nopeuden vähentäminen mutkissa, mihin saattoi osaltaan vaikuttaa se, että merkki sijaitsi juuri ennen jyrkkää mutkaa. Mainitut vaikutukset ilmenivät sekä vallitsevissa että piilevän hukkaan olosuhteissa.
Turvaväliopasteen sanoi 43 % kuljettajista vaikuttavan yleisesti nopeutta vähentävästi. Yhtä suuri osuus kuljettajista mainitsi, että he tarkistavat, onko heidän
senhetkinen nopeutensa olosuhteisiin sopiva. Lisäksi jotkut toivat esiin, että
merkki vaikuttaisi erilaisissa olosuhteissa, joilla he tarkoittivat sitä, että pysäytystilanteessa he tiesivät kelin olevan liukas, mutta joissakin toisessa tilanteessa
näin ei ehkä olisi ja silloin merkki vaikuttaisi ajonopeuteen.

Taulukko 7. Merkkien vaikutus ajonopeuteen (prosenttiosuudet kuljettajista, jotka
sanoivat merkillä olleen vaikutusta ajonopeuteen).
Vastaus

Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
lumisade
piileväliukas

Turvaväliopaste,
piilevä liukas

(n=46),%

(n78),%

(n42),%

ajaa yleisesti hiljempaa

59

68

43

hiljentää mutkiin

37

26

tarkistaa nopeuden

4

1

___________________________

hiljentää, erityisesti risteyksissä ja
mutkissa

1

hiljentaä hetkeksi merkin jälkeen

4

merkki vaikuttaisi erilaisissa olosuhteissa

43

14

Seuraamisetäisyys

Liukas ajorata -merkin sanottiin useimmin vaikuttavan molempien kelien vallitessa seuraamisetäisyyteen niin, että he pitävät merkin jälkeen pidemmän välin
8). Seuraamisvähin pituuden tarkkailu mainittiin harvemmin. Turvavähi (taulko
ajorata -merkin vaikutukset,-opastenviku olatsmnikulas
mutta nyt kuljettajat sanoivat edellistä useammin tarkkailevansa, onko heidän
edellä ajavaan riittävä.
etäisyn
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Taulukko 8. Merkkien vaikutus seuraamisetäisyyteen (prosenttiosuudet kuijelta jista, jotka sanoivat merkilla olleen vaikutusta seuraamisetäisyyteen).
Vastaus

__________________________________

pitää pidemmän välin
tarkkailee, onko väli tarpeeksi pitkä

Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
piileväliukas
lumisade
(n = 56), %
(fl = 36), %

Turvaväliopaste,
piileväliukas
(n = 85), %

86

86

27

19

14

72
1

merkki vaikuttaisi erilaisissa olosuhteissa

Oh ittam men
Kuljettajat sanoivat liukas ajorata -merkin vaikuttavan ohittamiseen eniten niin,
että ohituksia pyritään välttämään kokonaan (taulukko 9). Seuraavaksi eniten
merkin arveltiin muuttavan ohituksia varovaisemmiksi tai harvemmin tehtäviksi.
Vaikutukset olivat suunnilleen samanlaisia eri keliolosuhteissa. Turvaväliopaste
ei yhtä usein saisi kuljettajia välttämään ohituksia kokonaan, pikemminkin ohittamaan varovaisemmin.
Taulukko 9. Merkkien vaikutus ohittamiseen (prosenttiosuudet kuijettajista, jotka
sanoivat merkillä olleen vaikutusta ohittamiseen).
Vastaus

__________________________________

Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
piileväliukas
lumisade
(n = 56), %
(n = 33), %

Turvaväliopaste,
piilevä liukas
(n = 25), %

pyrkii välttämään ohituksia kokonaan

42

41

20

ohittaa varovaisemmin

27

21

40

ohittaa harvemmin

24

30

24

6

7

12

ohittaa varovaisemmin, siksi harvemmin

Hallintalaitteiden käyttö
Liukas ajorata -merkin sanottiin vaikuttavan eniten auton ohjaamiseen (taulukko
Seuraavaksi eniten sillä oli vaikutusta jarru- ja kaasupoikimen käyttöön. 10).
Yleensä hailintalaitteita sanottiin käytettävän varovaisemmin esim. väittämällä
äkkinäisiä liikkeitä. Kelien välillä ei ollut mainittavia eroja.
Turvaväiiopasteella ilmoitettiin olevan eniten vaikutusta kaasupoikimen käyttöön,
mutta myös auton ohjaaminen ja jarrupolkimen käyttö mainittiin suhteellisen
usein.
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Taulukko 10. Merkkien vaikutus hallintalaitteiden käyttöön (prosenttiosuudet kuljettajista, jotka sanoivat merkillä olleen vaikutusta hallintalaitteiden käyttöön).
Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
lumisade
piilevä liukas
(n25),%
(n=26),%
____________________________

Vastaus

Turvaväliopaste,
piilevä liukas
(n12),%

auton ohjaamiseen

69

72

33

jarrupolkimen käyttöön

54

52

25

kaasupolkimen käyttöön

35

44

42

kytkimeri käyttöön

4
4

20

vaihteden käyttöön

16
8

Liukkauden varmistaminen

Lähes kaikki kuljettajat, jotka sanoivat varmistavansa liukkauden merkkien jälkeen, mainitsivattekevänsä sen jarruttamalla (taulukko 11). Toinen,selvästi harvemmin mainittu vaikutus oliliukkauden varmistaminen tienpintaa tarkkailemalla.

Taulukko Il. Merkkien vaikutus liukkauden varmistamiseen (prosenttiosuudet
kuljettajista, jotka sanoivat merkilä olleen vaikutusta liukkauden varmistamiseen).
Vastaus

Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
lumisade
piilevä liukas
(n = 84), %
(n = 23), %
___________________________________

jarruttamalla

Turvaväliopaste,
piileväliukas
(n 38), %

87

90

76

tarkkailemalla

9

6

13

kaasupolkimella

4

1

3

ohjauslhkkeillä

1

3

pysäyttää auton ja kokeilee

1

tarkistaisi erilaisissa olosuhteissa

5

Merkistä keskustelu

Vallineissa olosuhteissa liukas ajorata -merkki herätti useimmin keskustelua
yleisesti muuttuvista merkeistä ja merkin tarkoituksesta ( taulukko 12). Piilevän
tiukkaan aikana muutamat kuljettajat mainitsivat merkin aiheuttavan pohdintaa
siitä, mitä pitäisitehdä.
Turvaväliopasteen jälkeen keskusteltiin tavallisimmin merkin tarkoituksesta tai
merkinantama suositusetäisyys paikkansa tai miksi turvaväliopastesitä,pkö
ei(heidän mielestään)toimi. On huomattava, että läheskään aina kuijettajat eivät
välttämättätunteneet merkin toimintaatäysin.
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Taulukko 12. Merkkien vaikutus merkistä keskusteluun (prosenttiosuudet ku/jettajista. jotka sanoivat merkillä olleen vaikutusta merkistä keskusteluun).
Vastaus

___________________________________

Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
lumisade
piilevä liukas

(n = 20), %

keskustelua yleisesti muuttuvista
opasteista

55

keskustelua merkin tarkoituksesta

45

(n = 3), %

(n = 52), %
25

33
67

keskustelua siitä, mitä pitäisi tehdä

Turvaväliopaste,
piilevä liukas

38
2

keskustelua siitä, pitääkö viesti paikkansa
tai miksei merkki toimi

33

keskustelua etäisyyden arvioinnin
vaikeudesta

4

Ajamisen ohessa tehtävät toiminnat

Jokaisessa tilanteessa valtaosa mainituista ajamisen ohessa tehtävistä toiminnoista koski matkapuhelimen käyttää (taulukko 13). Mm. seuraavia esimerkkejä
annettiin: ei käytettäisi puhelinta, ei ainakaan soitettaisi itse tai käytettäisiin vain
"hands -freetä". Toinen, liukas ajorata -merkin yhteydessä harvemmin mainittu
vaikutus koski radion/kasettisoittimen käyttää.
Taulukko 13. Merkkien vaikutus ajamisen ohessa tehtäviin toimintoihin (prosenttiosuudet kuijettajista, jotka sanoivat merkillä olleen vaikutusta ajamisen ohessa
tehtäviin toimintoihin).
Vastaus

Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
lumisade
piilevä liukas

Turvaväliopaste,
piilevä liukas

(n = 15), %

(n = 15), %

(n = 26), %

matkapuhelimen käyttö

87

81

67

radion/kasethsoittimen käyttö

27

31

60

8

13

_________________________________

keskustelu kanssamatkustajien kanssa

Ajolinjojen valinta
Useimmat kuljettajat ilmoittivat vallinneissa olosuhteissa sekä liukas ajorata merkin että turvaväliopasteen vaikuttavan niin, että he pyrkivät entistä enemmän
ajamaan sohjosta vapaissa urissa (taulukko 14). Toinen merkittävän usein mainittu vaikutus oli reunempana ajaminen, jonka osuus oli piilevän hukkaan aikaan
suurin.
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Taulukko 14. Merkkien vaikutus ajolinjojen valintaan (prosenttiosuudet kuljettajista, jotka sanoivat merkillä olleen vaikutusta ajolinjojen valintaan).
Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
lumisade
piilevä liukas
(n = 16), °Io
(n = 12), %
_________________________________
Vastaus

Turvaväliopaste,
piilevä liukas
(n = 12), %

pyrkii ajamaan sohjosta puhtaissa urissa

58

19

58

ajaa reunemmassa

33

38

33

ajaa keskemmällä

8

13

8

välttää uria

13

valitsee kaarteissa erilaiset ajolinjat

_____________

19

Kuijettajan vaihtaminen

Kuljettajan vaihtaminen mainittiin harvoin ja se koski joko väsyneen tai kokemat
kuljettajan korvaamista (taulukko 15).
-toman
Taulukko 15. Merkkien vaikutus kuijettajan vaihtamiseen (prosenttiosuudet ku/jetfajista, jotka sanoivat merkillä olleen vaikutusta kuljettajan vaihtamiseen).
Vastaus

Liukas ajorata Liukas ajorata
-merkki,
-merkki,
lumisade
piileväliukas

___________________________
väsyneen kuijettajan korvaaminen

(n=3),%

(n4),%

100

50

kokemattoman kuijettajan korvaaminen

50

Turvaväliopaste,
piilevä liukas

(n=2),%
100

Säätietojen seuraaminen

Säätietoja sanottiin seurattavan merkkien vaikutuksesta lähinnä radiosta
(taulukko 16). Kukaan vastanneista ei ilmoittanut merkin vaikutuksesta soittavansa esimerkiksi palvelupuhelimeen ja tiedustelevansa sääennustetta.
Taulukko 16. Merkkien vaikutus säätietojen seuraamiseen (prosenttiosuudet
kulje tiajista, jotka sanoivat merkillä olleen vaikutusta säätietojen seuraamiseen).
Vastaus

Liukas ajorata
-merkki,
lumisade

_________________________

säätietojen seuraaminen radiosta
tarkkailee ympäristöä

3.5

(n7),%

Liukas ajorata
-merkki,
piileväliukas
(n=1O),%

piilevä liukas
(n18),%

100

100

94

_______________ ________________

Turvaväliopaste,

6

Päävaikutukset kuljettajaryhmittäi n

Päävaikutuksia elisitä vaikuttiko merkki esimerkiksi ajonopeuteen jne., tarkasteltiin myös kuljettajan sukupuolen, iän ja edeltävän vuoden ajosuoritteen mukaan (taulukko 17). Kaiken kaikkiaan ryhmien välisiä eroja ei ollut paljon eli vai-
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kutukset olivat luonteeltaan yleisiä. Lisäksi on huomattava, että taulukkoon 17
erojen valintaknteen oli lievä (p<O.2).
mukanotej
Taulukko 17. Yleisvaikutukset kuljettajaryhmittäin (vain merkitsevyystasolla p<O.2
on merkitty ja vertailuluvuista suurempi on lihavoitu).
olevatr
Vaikutuksen kohde/tilanne

_________
Ajonopeus
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, piilevä liukas
Seuraamisetäisyys
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, piilevä liukas
Ohittam men
- liukas ajorata, lumisade
-Irukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, piilevä liukas
Ajolinjojen valinta
- liukas ajorata, lumisade
- hukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, piilevä liukas
Liukkauden varmistaminen
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, piilevä liukas
Hallintalaitteiden käyttö
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, piilevä liukas
Ajamisen ohessa teht. toimin not
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, piilevä liukas
Säatietojen seuraaminen
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, pilleva liukas
Merkistä keskustelu
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, pUlevä liukas
Kuljettajan vaihtaminen
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä Iiukas
-turvaväli, piilevä liukas
Tarkkaavaisuuden suuntaaminen
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, piilevä liukas
Ajomukavuus
- liukas ajorata, lumisade
- liukas ajorata, piilevä liukas
-turvaväli, piilevä Iiukas

Sukupuoli
______
mies, nainen, 18-32,

_______Ajosuorite

Ikä

_____

33-54,

55-,

015000,

15001- 40000-,
39999,

%

%

%

%

%

%

%

%

-

-

23

41

54
-

-

-

28

-

-

42

-

32

51

25

-

-

-

-

-

-

-

-

92

69

68

-

-

9

35

29

-

-

-

-

-

-

26

29

7

-

-

-

-

-

6
56

14
73

31
81

-

-

-

-

-

12

25

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32

25

-

-

-

-

-

-

-

11

34

16

-

-

-

9

-

-

-

-

-

13

20

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50

56

29

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44

68

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31
48

-

-

52
26

28

46

59

46

30

20

-

-

-
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Eniten vaikutuksia erotteli edellisen vuoden ajosuorite. Sekä lumisateen että pu
levän hukkaan aikana 40 000 km tai enemmän vuodessa ajaneet sanoivat useammin kuin muut liukas ajorata -merkin vaikuttavan niin, että he varmistavat onko liukasta. Piilevän hukkaan aikana he sanoivat muita useammin liukas ajorata merkillä olevan vaikutusta ajomukavuuteen. Kaikki muut ajosuoritteen erottele mat vaikutukset olivat puolestaan sen suuntaisia, että vaikutuksia ilmeni eniten
jommassa kummassa tai molemmissa vähemmän ajaneiden ryhmässä.
-

Naiset sanoivat miehiä useammin hiukas ajorata -merkin vaikuttavan ajolinjojen
valintaan piilevän hukkaan aikana ja tursiaväliopasteen vaikuttavan ajomukavuu
Miehet taas totesivat naisia useammin liukas ajorata -merkin vaikuttavan-ten.
(plilevän hukkaan aikana) ajomukavuuteen ja turvaväliopasteen ajonopeuteen.
läkkäimmät kuljettajat sanoivat muita useammin liukas ajorata -merkin vaikuttavan vallinneissa olosuhteissa ajonopeuteen. Vahhinneissa olosuhteissa nuoret
ilmoittivat muita harvemmin liukas ajorata -merkin vaikuttavan ohittamiseen.
Toisaalta nuoret arvelivat useammin kuin muut, että hiukas ajorata -merkki vaikuttaa piilevän liukkauden aikana toimintoihin, joita he tekevät ajamisen ohessa.
Nuoret sanoivat myös muita useammin turvaväliopasteen vaikuttavan ajomukavuuteen.
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Myös vaikutukset (parantuneeseen) ajomukavuuteen, seuraamisetäisyyteen
(pidempi väli), ohittamiseen (välttäminen) ja hallintalaitteiden käyttöön (ohjaus,
mutta myös jarru- ja kaasupolkimen käyttö) mainittiin suhteellisen usein, mutta
nämä vastaukset saatiin edellisiä useammin vasta erikseen ko. vaikutuksia kysyttäessä.
Vaikutukset seuraaviin toimintoihin jäivät edellisiä vähäisemmiksi: keskustelu
muuttuvista opasteista tai ko. merkin tarkoituksesta, ajamisen ohessa tehtävät
toiminnot, ajolinjojen valinta, väsyneen tai kokemattoman kuljettajan vaihtaminen ja säätietojen seuraaminen.
Kuijettajat, jotka sanoivat merkin vaikuttavan ajonopeuteen, seuraamisetäisyy
liukkauden varmistamiseen, ilmoittivat muita useammin muuttavansa -tenai
käyttäytymistään myös monessa muussa suhteessa (esim. ohittamiskäyttäytymisessä, ajolinjojen valinnassa, hallintalaitteiden käytössä jne.).
Lumisadeolosuhteissa 11 % kuijettajista sanoi, ettei liukas ajorata -merkki vaikuta heidän käyttäytymiseensä mitenkään. Vastaava prosenttiosuus piilevän liukkaan oloissa oli 1.

Vain 2 % kuijettajista ilmoitti, ettei turvaväliopasfe vaikuta mitenkään heidän
käyttäytymiseensä. Eniten opasteen sanottiin vaikuttavan seuraamisetäisyyteen,
mikä on merkin tarkoituskin. Useimmin mainittiin välin riittävyyden tarkkailu,
mutta myös pidemmän välin pitäminen. Käytännössä seuraamisetäisyys onkin
valtateillä useimmiten riittävä, joten ei voida olettaakaan, että kaikki kuijettajat
olisivat raportoineet pidentävänsä seuraamisetäisyyttä.
Seuraavaksi eniten turvaväliopasteella sanottiin olevan vaikutusta tarkkaavaisuuden suuntaamiseen ja erityisesti edellä ajavan tarkkailuun ja omaan ajamiseen keskittymiseen, keskusteluun joko muuttuvista merkeistä yleisesti, ko.
merkistä tai viestin paikkansapitävyydestä, nopeuden tarkistamiseen ja yleisesti
nopeutta vähentävästi sekä liukkauden varmistamiseen, joka tapahtui tavallisesti
jarruttamal la.
Myös turvaväliopasteen ohittaneet kuljettajat, jotka sanoivat opasteen vaikuttavan ajonopeuteen, seuraamisetäisyyteen tai liukkauden varrnistamiseen, ilmoittivat muita useammin muuttavansa käyttäytymistään monessa muussa suhteessa. Riippuvaisuudet olivat kuitenkin paljon heikompia kuin liukas ajorata -merkin
tarkastelussa.
Tulosten luotettavuutta arvioitaessa on otettava huomioon, että puhelinhaastattelu jakautui välittömästi ilmoitettujen ja erikseen tiedusteltaessa ilmoitettujen vaikutusten selvittämiseen. Välittömästi ilmoitettuja vastauksia voidaan pitää jokseenkin luotettavina. Sen sijaan osaan jälkimmäisistä vaikutuksista
(vastauksista) on suhtauduttava tietyllä varauksella, koska vastaajilla saattoi olla
taipumusta käyttäytyä sosiaalisesti suotavasti ja ilmoittaa sellaisiakin vaikutuksia,
joita todellisuudessa ei ilmene. Mandollinen virhe ei kuitenkaan liene suuri, koska
kuljettajien ei millään tavoin annettu ymmärtää olevan edullista raportoida paljon
vaikutuksia.
Toinen tulosten luotettavuuteen vaikuttava tekijä on arviointikohteen konkreettisuus. Voidaan perustellusti olettaa, että tietyn arviointikohteen konkreettisuus
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lisäsi sitä koskevien vaikutusten luotettavuutta. Konkreethsia arviointikohteita
olivat esim. ajonopeuden muutos, liukkauden varmistaminen, säätietojen seuraaminen, mutta esim. tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ajomukavuuden
mutosvaelkbrtjoheia.
Tulosten luotettavuutta voidaan arvioida myös jonkin verran vertaamalla tuloksia
aikaisemmin mitattuihin nopeus- ja seuraamisetäisyystuloksiin. Saatuja nopeustuloksia on vaikeata verrata Rämän ym. (1996) nopeusmuutoksia koskeviin tuloksiin, koska haastatellut kuljettajat eivät osanneet arvioida nopeusmuutostensa
suuruutta. Silti voidaan todeta, että haastateltujen ilmoittamat nopeusvaikutukset
olivat samansuuntaisia kuin Rämän ym. (1996) havaitsemat vaikutukset. Sen
sijaneurmtäsyvaiku odnverathimyksotaisemmin. Rämä ym. havaitsivat, että hukkaan kelin aikana jonossa ajavista keskimäärin 14 % lisäsi turvaväliopasteen vaikutuksesta seuraamisetäisyyttä 20 m
tai enemmän. Käsillä olevassa tutkimuksessa sanoi etäisyyttä lisäävänsä 27 %
nistäkuljea,osnivtmerkaunsrmietäyn
(taulukko 8). Kaikista kuljettajista laskettuna osuus on 21 %. Toisin sanoen eri
menetelmillä saadut tulokset ovat suunnaltaan ja suuruusluokaltaan samanlaisia.
Toisaalta vertailussa on oltava varovainen, koska objektiiviset mittaukset kohdistuivatjonossa ajaviin ja etäisyyttä 20 m tai enemmän lisääviin, kun taas haastattelussa ei eritelty jonossa ajavia ja muita sekä etäisyyden lisäys mainittiin ilman
tarkempaa määritystä. Silti näyttäisi siltä, että haastattelussa kuljettajat yliarvioivat vaikutuksia jonkin verran, jos mukaan luetaan kaikki kuljettajat, jotka ilmoittivat ko. vaikutuksia. Todennäköisesti tällaisia yliarviointeja tuli esiin varsinkin silloin, kun mandollisia vaikutuksia kysyttiin kuljettajilta yksitellen. Liukas ajorata merkin vaikutukset seuraamisetäisyyteen olivat samansuuntaisia verrattavissa
aineistoissa: 27-42 % käsillä olevan tutkimuksen kuljettajista ilmoitti pidentävänsä seuraamisetäisyyttä, kun Rämän ym. (1996) tulosten mukaan valtatiellä 1
12 %:lla alle 1,5 sekunnin aikavälien osuutta jonoissa.Salosmerkivähn
Sitävastoin Koikkalassa ei aikaväleissä havaittu tilastollisesti merkitseviä muutoksia (Rämä ym., 1996).
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
Muuttuvan liukas ajorata -merkin ja muuttuvan turvaväliopasteen keskeiset vaikutukset ilmenivät ajonopeuksissa ja seuraamisetäisyyksissä, joten aikaisemmin
tehdyt, muuttuvia liukas ajorata -merkkejä ja turvaväliopasteita koskeneet arvioinnit (Rämä ym., 1996; Rämä, 1997) ovat kohdistuneet keskeisiin käyttäyty-

mismuuttujiin.
Toisaalta tulokset osoittavat, että merkeillä ja varsinkin liukas ajorata -merkillä on
on laaja, mutta keskeisimmät myösoniautvks.Vaiutenkrjo
ilmenivät tarkkaavaisuuden suuntaamisessa vaaroihin liittyviä vihjeitä hakien,
liukkauden varmistamisessa ja ohituskäyttäytymisen muuttumisena varovaisemmaksi. Esiin tulleet vaikutukset olivat lähes poikkeuksetta myönteisiä turvallisuuden kannalta. Kuljettajat käyttäytyvät ainakin oman ilmoituksensa mukaan
tarkoituksenmukaisesti nähdessään päällä olevan muuttuvan liukas ajora varsin
-merkin tai turvaväliopasteen. Lisäksi kuljettajien mielestä ajomukavuus para--ta
nee merkkien ansiosta.

Monet käsillä olevassa tutkimuksessa esiin tulleet muuttuvien opasteiden vaikutukset korreloivat positiivisesti seuraamisetäisyys- ja ajonopeusvaikutusten
Tulos tukee sitä, että nämä muuttujat ovat relevantteja mitattaessa täl- kans.
laisten muuttuvien opasteiden vaikutuksia. Jos opasteilla todetaan olevan
myönteisiä seuraamisetäisyys- ja ajonopeusvaikutuksia, sillä on todennäköisesti
myös muita myönteisiä vaikutuksia ajokäyttäytymiseen. Käytännössä seuraamisetäisyyden ja ajonopeuden mittaaminen on monien muiden tekijöiden selvittämiseen verrattuna helpompaa, luotettavampaa ja edullisempaa. Toinen tuloksesta seuraava johtopäätös on, ettei nopeuden vähentämiseen näytä liittyvän kielteisiä sivuvaikutuksia, esim. tarkkaavaisuuden vähentymistä, kuten joskus on
väitey.
Todetut vaikutukset ovat luonteeltaan enemmän yleisiä kuin joihinkin kuljettajaryhmiin keskittyviä. Tulosta voidaan pitää suotavana, koska kelivaroitukset ja

turvavälisuositukset on tarkoitettu kaikille kuljettajille eikä vain joillekin erityis
-ryhmile.
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MUUTTUVIEN KELIOPASTEIDEN VAIKUTUKSET
KULJETTAJAN TOIMINTAAN

TIEN VARSIHAASTATTELU
"VTT:stä hyvää päivää. Tutkimme Tielaitoksen tilauksesta keliopasteiden vaikutusta kuijettajien päätöksentekoon."

Havaitsitteko muuttuvaa liikennemerkkiä vähän ennen kuin Teidät pysäytet
-tim?

1.

Kyllä, mikä merkki se oli

2.

Ei.

............................................................

(siirry kys. 3)

Muistatteko, että ohititte tällaisen merkin ennen kuin Teidät pysäytettiin?

1.

Kyllä, tiedättekö mitä merkki tarkoittaa

2.

Ei (haastattelu lopetetaan)

.......................................................

Haluaisimme haastatella Teitä yksityiskohtaisemmin, noin 10-15 minuuttia,
miten tällainen merkki mandollisesti vaikuttaa ajokäyttäytymiseenne. Voimmeko soittaa Teille lähipäivien aikana?

1.

Kyllä, mistä puhelinnumerosta Teidät tavoittaa
ajankohta, viikonpäiva
klo
..........................

2.

Ei.
Kellonaika

....................

................................

.............................

sopivin

Muuttuvien keliopasteiden vaikutukset kuljettajan toimintaan
LuTE 1

2

PUHELINHAASTATTELU

Muistatteko sen muuttuvan merkin, jonka ohititte ennen kuinTeidät pysäytettiin?
1.
2.

Kyllä
Ei (selostetaan merkki yksityiskohtaisesti ja haastattelua jatketaan, jos vastaaja
sanoo muistavansa).

Kertoisitteko, miten merkki vaikutti vallineissa olosuhteissa tai vaikuttaa vastaavassa tilanteessa käyttäytymiseenne, jos mitenkään. Ajatelkaa koko ajan
nimenomaan merkin vaikutusta, tilannetta ennen kuin näittemerkin ja merkin
ohittamisen jälkeen. (ensin täytetään ne kohdat, joihin saadaan spontaani vastaus,
sitten täyden netään kysymällä muista "entä vaikuttiko tai vaikuttaako merkki....

1.1El MIHINKÄÄN
1.2 AJONOPEUS,

heti

kysyttäessa.....

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa ajonopeuden valintaan?
Ajatelkaa tilannetta ennenmerkkiä ja merkin jälkeen.
1.
2.
3.

ajaa yleisesti hiljempaa, kuinka paljon ..............................................................
hiljentää nopeutta tietyissä tienkohdissa, missä ................................................
muuten, miten ..................................................................................................

1.3 SEURAAMISETÄISYYS

heti

kysyttäessä.

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa etäisyyteen edellä ajavaan?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
1.
2.

pitää pidemmän välin ..........................................................................
muuten, miten .....................................................................................

1.4 OHITTAMINEN

heti

kysyttäessa......

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa ohittamiseen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
1.
2.
3.
4.

ohittaa varovaisemmin ........................................................
ohittelee harvemmin ............................................................
pyrkii välttämään ohituksia kokonaan ..................................
muuten, miten .....................................................................

1.5 AJOLINJOJEN VALINTA

heti

kysyttäessä

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa ajolinjojen valintaan (kuinka lähellä reuna tai keskiviivaa ajatte)? Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
1.
2.
3.
4.

välttää uria .......................................................................................................
ajaa enemmän a. tien keskellä tai b. reunassa (rengasta a tai b)
valitsee kaarteissa erilaiset ajolinjat..................................................................
muuten, miten ..................................................................................................
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1.6 LIUKKAUDEN VARMISTAMINEN

heti

kysyttäessa

.....

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa liukkauden tarkistamiseen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1. jarruttamalla, miten

...........................................................................................

2.

kaasupolkimefla, miten

3.

muuten, miten

.....................................................................................

...................................................................................................

heti

1.7 HALLINTALAITTEIDEN KÄYTTÖ

kysyttäessä

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa hallintalaitteiden (ohjauspyörä, polkimet,
vaihteet, muut säätölaitteet) käyttöön?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

auton ohjaamiseen, miten
kaasupolkimen käyttöön, miten
jarrupolkimen käyttöön, miten
kytkimen käyttöön, miten
vaihteiden käyttöön, miten
muuten, miten

..............................................................................

......................................................................

........................................................................

...............................................................................

.............................................................................

................................................................................................

1.8 AJAMISEN OHESSA TEHTÄVÄT TOIMINNAT
heti

kysyftäessa

......

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa ajamisen ohessa tehtäviin toimintoihin?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
1. radion tai kasettisoittimen käyttöön, miten
2. matkapuhelimen käyttöön, miten
3. keskusteluun kanssamatkustajien kanssa, miten
4. muuten, miten

.....................................................

.................................................................

..........................................

..............................................................................................

1.9 SÄÄTIETOJEN SEURAAMINEN

heti

kysyttäessä

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa säätietojen seuraamiseen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1. kuuntelee säätietoja radiosta
2. soittaa matkapuhelimella sääpalveluun
3. muuten, miten

.............................................................................................

1.10 MUUTTUVASTA MERKISTA KESKUSTELUUN
heti

kysyttäessa

......

Keskusteletteko merkistä sen ohi ajettuanne?

1. keskustellaan merkin tarkoituksesta
2. mietitään, mitä pitäisi tehdä
3. muuta, mitä

..................................................................

..............................................................................

.....................................................................................................
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1.11 KULJETTAJAN VAIHTAMINEN

heti

kysyttäessä.

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa kuljettajan vaihtamiseen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
1.
2.

mukana oleva kokeneempi rattiin
muuten, miten ..................................................................................................

1.12 TARKKAAVAISUUDEN SUUNTAAMINEN

heti

kysyttäessa ......

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa tarkkaavaisuuden suuntaamiseen (mitä tietoa haetteliikenneympäristöstä) ? Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
1.

keskityn enemmän omaan ajamiseen, miten ....................................................

2.

seuraan enemmän toisten henkilö- ja pakettiautojen käyttäytymistä, miten

3.

seuraan enemmän kuorma-, linja- ja rekka-autojen käyttäytymistä, miten

4.
5.
6.
7.

seuraan enemmän takana tulevaa liikennettä, miten ........................................
seuraan enemmän edellä ajavaa ajoneuvoa, miten ..........................................
seuraan enemmän vastaan tulijaa liikennettä, miten .........................................
seuraan enemmän jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden käyttäytymistä, miten

8.

seuraan enemmän tienpientareita mandollisten nistaeläinten takia, miten ........

9.

muuten, miten ..................................................................................................

1.13 AJOMUKAVUUS heti kysyttäessä...
Vaikuttaako muuttuva merkki ajomukavuuteen? Ajatelkaa tilannetta ennen
merkkiä ja merkin jälkeen.
1.
2.

parantaa ajomukavuutta (kiva tietää, että on liukasta), miten ............................
huonontaa ajomukavuutta (pelottaa entistä enemmän), miten ..........................

1.14 KULKUTAVAN VAIHTAMINEN JA MATKAN KESKEYTTÄMINEN
heti
kysyttäessä
Miten merkki vaikuttaa kulkutavan vaihtamiseen tai matkan keskeyttämiseen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
1.
2.

vaihtaa loppumatkan ajaksi joukkoliikenteeseen, miten ....................................
muuten, miten ..................................................................................................

1.15 MUU VAIKUTTAMINEN
Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa muuten?

heti

kysyttäessä
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Ajatelkaa nyt sää- ja keliolosuhteita, jotka näyttäisivät hyviltä, mutta merkki
olisi kuitenkin päällä. Miten merkki silloin vaikuttaisi käyttäytymiseenne, jos
mitenkä.Ajaldenimoaerknviutsa,lennen kuin näitte merkin ja merkin ohittamisen jälkeen.

2.1 EI MIHINKÄÄN

2.2 AJONOPEUS,

heti

kysyttäessa

......

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa ajonopeuden valintaan?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1. ajaa yleisesti hiljempaa, kuinka paljon

........................................................

2.

hiljentää nopeutta tietyissä tienkohdissa, missä

3.

muuten, miten

..........................................

............................................................................................

2.3 SEURAAMIS ETÄISYYS
heti

kysyttäessä..

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa etäisyyteen edellä ajavaan?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1. pitää pidemmän välin
2. muuten, miten

........................................................................................

...................................................................................................

2.4 OHITTAMINEN

heti

kysyttäessä.

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa ohittamiseen?
Ajatetkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1.
2.
3.
4.

ohittaa varovaisemmin
ohittelee harvemmin
pyrkii välttämään ohituksia kokonaan
muuten, miten

......................................................................................

.........................................................................................

................................................................

...................................................................................................

2.5 AJOLINJOJEN VALINTA

heti

kysyttäessä..

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa ajolinjojen valintaan (kuinka lähellä reuna tai keskiviivaa ajatte)?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1.
2.
3.
4.

välttää uria
ajaa enemmän a. tien keskellä tai b. reunassa (rengasta a tai b)
valitsee kaarteissa erilaiset ajolinjat
muuten, miten

........................................................................................................

.......................

..................................................................

...................................................................................................

2.6 LIUKKAUDEN VARMISTAMINEN

heti

kysyttäessä

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa liukkauden tarkistamiseen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1. jarruttamalla, miten
2. kaasupolkimella, miten
3. muuten, miten

........................................................................

..................................................................

................................................................................
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2.7 HALLINTALAITTEIDEN KÄYTTÖ

heti

kysyttäessä

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa hallintalaitteiden (olijauspyörä, polkimet,
vaihteet, muut säätölaitteet) käyttöön?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

auton ohjaamiseen, miten.................................................................................
kaasupolkimen käyttöön, miten.........................................................................
jarrupolkimen käyttöön, miten...........................................................................
kytkimen käyttöön, miten ..................................................................................
vaihteiden käyttöön, miten................................................................................
muuten, miten ..................................................................................................

2.8 AJAMISEN OHESSA TEHTÄVÄT TOIMINNAT
heti

kysyttäessä...

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa ajamisen ohessa tehtäviin toimintoihin?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1.
2.
3.
4.

radion tai kasettisoittimen käyttöön, miten ........................................................
matkapuhelimen käyttöön, miten ......................................................................
keskusteluun kanssamatkustajien kanssa, miten...............................................
muuten, miten ..................................................................................................
heti

2.9 SAATIETOJEN SEURAAMINEN

kysyttäessä.

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa säätietojen seuraamiseen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1. kuuntelee säätietoja radiosta
2. soittaa matkapuhelimella sääpalveluun
3. muuten, miten ..................................................................................................
2.10 MUUTTUVASTA MERKISTA KESKUSTELUUN
heti

kysyttäessä

Keskusteletteko merkistä sen ohi ajettuanne?
1. keskustellaan merkin tarkoituksesta..................................................................
2. mietitään, mitä pitäisi tehdä ..............................................................................
3. muuta, mitä ....................................................................................................
2.11 KULJETTAJAN VAIHTAMINEN

heti

kysyttäessä

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa kuljettajan vaihtamiseen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.

1. mukana oleva kokeneempi rattiin
2. muuten, miten .................................................................................

Tielaitos
Liikenteen palvelut

11.9.1997

MUUTTUVIEN KELIOPASTEIDEN VAIKUTUKSET KULJETTAJAN TOIMINTAAN
Tieliikenteen telematiikka - E18-kokeitualue -projektin tilauksesta on
valmistunk"Mtuvien
keliopasteiden vaikutukset kuijettajan
toimna".
Muuttuvien merkkien aiheuttamia käyttäytymisvaikutuksia on tähän
mennessä tutkittu lähinnä helposti mitattavissa olevien muuftujien, kuten ajonopeuksien ja ajoneuvojen välisten seuraamisetäisyyksien avulla. Tässä selvityksessä tutkittiin myös muita muuttuvien keliopasteiden
vaikutsljenoimtahselmautoij.
Tutkimuksessa haastateltiin muuttuvien merkkien 'liukas ajorata' ja 'turvaväliopaste' ohittaneita autoilijoita. Tulokset osoittavat, että molemmilla merkeiUä on monia muitakin kuin nopeus- ja
seuraamisetäisyysvaikutu ksia
Julkaisun lisäkappaleita voi tilata Tielaitoksen hallintopalveluista, painotuotemyynnistä, telefaksi 0204 44 2202 tai osoitteesta PL 33, 00521
Helsinki.

Projektin päällikkö
Yrjö Pilli-Sihvola
Tieliikenteen telematiikka - El 8-kokeilualue

LuTE

Muuttuvien keliopasteiden vaikutukset kuijettajan toimintaan.
Tielaitoksen selvityksiä 22/1 997. TIEL 320 0469

JAKELU

Liikenneministeriö
SM poliisiosasto
VTT, Liikenne, logistiikka ja yhdyskunnat
Liikenneturva
TKK, Liikennelaboratorio
Tampereen TKK, Liikenne- ja kuljetustekniikka

POSTIOSOITE

KAYNTIOSOITE
Opastinsilta 12 A

PL 33
00521 Helsinki

PUHELIN
0204 44 150

TELEFAKSI
0204 44 2662

2 (2)

Helsingin kaupunki, Kaupunkisuunnitteluvirasto
Tampern
kaupunki, Tekninen virasto
Turun kaupunki, Kiinteistö- ja rakennusvirasto
Tielaitoksen liikenteen hallinnan johtoryhmän jäsenet
Tieliikenteen telematiikka - El 8 -kokeilualueen projektiryh män jäsenet
Tiepiirien tie- ja liikenneolot -yksiköiden päälliköt
Tiepiirien asiakaspalveluyksiköiden päälliköt
Tiepiirien VIKING- ja liikenteen hallinnan yhteyshenkilöt
Tiepiirien liikennekeskukset
LT -konsultit
LTT -Group Oy
Maa ja Vesi Oy
Matrex Oy
Suomalainen Insinööritoimisto SITO
Suunnittelukeskus Oy
Suunnittelukolmio Oy
Traficon Oy
Viatek-Yhtitöt Oy I Tapiola, Tampere, Kouvola
-Yhdyskunta
YS
Tielaitoksen kirjasto (14 kpl)
J, Hos, HIp, Hti, Htl
Tiennäyttäjä-lehti I Kullervo Havu
E Hi

POSTIOSOITE
PL 33
00521 Helsinki

KAYNTIOSOITE
Opastinsilta 12 A

PUHELIN
020444 150

TELEFAKSI
0204442662

Muuttuvien keliopasteiden vaikutukset kuijettajan toimintaan
LillE I

7

2.12 TARKKAAVAISUUDEN SUUNTAAMINEN
heti

kysyttäessä

Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa tarkkaavaisuuden suuntaamiseen (mitä tietoa haette liikenneympäristöstä) ? Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
1. keskityn enemmän omaan ajamiseen, miten

.....................................................

2.

seuraan enemmän toisten henkilö- ja pakettiautojen käyttäytymistä, miten

3.

seuraan enemmän kuorma-, linja- ja rekka-autojen käyttäytymistä, miten

4.

seuraan enemmän takana tulevaa liikennettä, miten

5.

seuraan enemmän edellä ajavaa ajoneuvoa, miten

6.

seuraan enemmän vastaan tulevaa liikennettä, miten

.........................................

..........................................

.......................................

7. seuraan enemmän jalankulkijoiden ja polkupyöräilijöiden käyttäytymistä, miten
8. seuraan enemmän tienpientareita mandollisten riistaeläinten takia, miten
9.

muuten, miten

.........

...................................................................................................

2.13 AJOMUKAVUUS

kysyttäessa

heti

.....

Vaikuttaako muuttuva merkki ajomukavuuteen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
1. parantaa ajomukavuutta (kiva tietää, että on liukasta), miten
2.

...........................

huonontaa ajomukavuutta (pelottaa entistä enemmän), miten

..........................

2.14 KULKUTAVAN VAIHTAMINEN JA MATKAN KESKEYTTÄMINEN
heti
kysyttäessa
Miten merkki vaikuttaa kulkutavan vaihtamiseen tai matkan keskeyttämiseen?
Ajatelkaa tilannetta ennen merkkiä ja merkin jälkeen.
I. vaihtaa loppumatkan ajaksi joukkoliikenteeseen, miten
2.

muuten, miten

.....................................

...................................................................................................

2.15 MUU VAIKUTTAMINEN
Miten merkki vaikutti tai vaikuttaa muuten?

heti

kysyttäessä.

Muuttuvien keliopasteiden vaikutukset kuljettajan toimintaan
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16. MERKIN YMMÄRTÄMINEN
Mitä arvelette opasteen tarkoittaneen?

17. Sukupuoli

mies
nainen

18. Minä vuonna olette syntynyt?, 19 ........
19. Montako kilometriä ajoitte suunnilleen viimeisen 12 kuukauden aikana
km

20. Kuinka monta kertaa olette ajanut merkin ohi viimeisen 12 kuukauden ai-

kana?
1.
2.
3.
4.

lähes päivittäin
viikottain
kuukausittain (muutaman kerran)
nyt ensimmäistä kertaa

21. Onko autossanne lukkiutumattomat (ABS) jarrut
1.
2.
3.

kyllä
ei
ei tiedä

22. Haluaisitteko sanoa vielä jotain mandollisista muuttuvan kelivaroitusmer
vaikutuksista tai onko Teillä mielipiteitä tällaisesta palvelusta?
-kin

TIELAITOKSEN SELVITYKSIÄ
80/1996 Aempiasteisen tieverkon strategiat; Tienpidon kohdentamisvaikutukset
kylien kehitykseen. TIEL 3200447
81/1996 Maankäytön ja liikenteen yhteensovittaminen kaupunkiseudula.
TIEL 3200450
1/1997

Sää- ja kelitietoon perustuva liikenteen ohjausjärjestelmän vaikutus
kuljettajien käyttäytymiseen ja käsityksiin. TIEL 3200448

2/1 997

Liikenteen hallinnan temppukortisto. TIEL 3200449

3/1997

Tielaitoksen ympäristöpolitiikan arviointi. TIE L 3200451

4/1 997

Siltojen perustusten geoteknisen mitoituksen vertailu eurocadien ja
kansallisten ohjeiden mukaan. TIEL 3200452

5/1997

Tiepenkereen luonnonluiskan ja jäykän tukimuurirakenteen vertailevat
mitoituslaskelmat eurocadien ja kansallisten ohjeiden mukaan.
TIEL 3200453

6/1997

Talviajan liikenneturvallisuus; Tilastollinen tarkastelu. TIEL 3200454

7/1 997

Bitumiemulsion murtumisajan vaikutus päällystemasssan ominaisuuksiin
TIEL 3200455

8/1997

Tieliikenteen päästöjen vaikutusten arvottaminen. TIEL 3200456

9/1997

Tieliikenteen päästöjen vaikutusten arvottaminen; Yhteenveto.
TIEL 3200457

10/1997 Valuation of Impacts of Road Traffic Emissions; Summary. TIEL 3200457E
11/1997 Betonipäällysteen seuranta vi 4 Kempele-Kiviniemi. Kuntoraportti
TIEL 3200458
12/1997 Alempiasteisen tieverkon strategiat. Tienpidon kohdentamisen vaikutukset
kuljetuksiin. TIEL 3200459
13/1997 Tieliikenneolojen kokeminen Suomessa. Henkilö- ja kuorma-autoilijoiden
mielipiteet tienpidon kehittämistarpeista. TIEL 3200460
14/1 997 Vuoropuheluopas. TIEL 3200461
15/1997 Erikoiskovabitumistabilointikokeilut. TIEL 3200462
16/1997 Tiekokemus, tierakenteet ja taide. TIEL 3200463
17/1997 Autoilukokemus; Mekanisoitu liike ja virtualisoituva maisema. TIEL 3200464
18/1997 Syvästabiloinnin mitoitusohje. TIEL 3200465
19/1997 PAB -V -päällystetutkimukset 1996. TIEL 3200466
20/1997 Liikenne ja maankäyttö. TIEL 3200467
21/1 997 Tiensuunnittelun ja rakennussuunnittelun kehittäminen. Selvitys
kehittämistarpeista. TIEL 3200468

ISSN 0788-3722
ISBN 951 -726-350-3
TIEL 3200469

