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Tiivistelmä  

Elokuun puolessa välissä  1995  avattiin valtatie 12:lle uusi leveäkaistainen 
moottoriliikennetieosuus  Lahti -  Uusikylä. Leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  on 
5,5  metriä leveät ajokaistat  ja  metrin leveät pientareet. Aikaisemmin Landen  ja 

 Nastolan välillä oli leveäpientareinen moottoriliikennetie, jolla oli  3,75  metriä leveät 
ajokaistat  ja  2,5  metriä leveät pientareet. Leveäkaistaisella tiellä voi kanden 
henkilöauton välinen ohitus tapahtua ilman, että ohittaja välttämättä siirtyy 
vastaantulevan liikenteen kaistalle. 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin liikenteen sujumista uudella leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä vertaamalla ajokäyttäytymistä lähinnä ohitusten perusteella 
entiseen moottoriliikennetiehen  ja  aikaisemmin erilaisista poikkileikkauksista 
kerättyihin ajokäyttäytymistietoihin leveäkaistaiselta moottoriliikennetieltä, 
leveäpientareiselta moottoriliikennetieltä, ohituskaistatieltä  ja kapeilta kaksikaistaisilta 

 teiltä. Ohituksia tarkkailtiin sekä tienlaidasta videokuvaamalla että ajamalla muun 
liikenteen mukana instrumentoidulla autolla. Aineisto käsitti yhteensä  1050 ohitusta 
leveäpientareiselta  ja  1274 ohitusta leveäkaistaiselta  tieltä. Lisäksi mitattiin 
ajoneuvojen sijainti tien poikkileikkauksessa suoralla tieosuudella  ja  kaarteessa  8500 
ajoneuvosta. 

Ajokäyttäytymisseu  rannan tulosten mukaan ajokaistan leventäminen  3,75  metristä 
 5,5  metriin  ja pientareiden  kaventaminen muuttaa selvästi ohituskäyttäytymistä. 

Ohitukseen tarvittava ohitettavan  ja  seuraavan vastaantulijan aikaväli lyheni  17 
 sekunnista  11  sekuntiin, ohitukseen vastaantulevien kaistalla käytetty aika lyheni  7,4 
 sekunnista  4,3  sekuntiin  ja  turva-aika ohituksen päättyessä lyheni  5,3  sekunnista  2,6 
 sekuntiin. Ajokaistan leventäminen näkyi myös tien palvelutasossa siten, että 

ohitustilaisuuden odottamiseen tarvittava aika lyheni  13  sekunnista  6  sekuntiin. 

Ajokaistan leventäminen  muutti ajoneuvojen sijaintia tien poikkileikkauksessa. 
Suoralla tieosalla ajoneuvot liikkuivat leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä 
keskimäärin  1,2  metriä kauempana tien keskiviivasta kuin leveäpientareisella 
moottoriliikennetiellä. Ohituksissa vähintään yli puoliksi vastaantulevien kaistalle 
siirtyneiden ohittajien määrä väheni  91  %:sta  41 %:iin  ja  kokonaan omalla kaistallaan 
pysyneiden ohittajien määrä lisääntyi  2  %:sta  22 %:iin. Leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä 96 % ohitettavista  ajoi oman ajokaistansa reunassa  ja 
leveäpientareisella moottoriliikennetiellä  vain 34 %. Ajokaistojen leventämisen 

 seurauksena lisääntyi myös ohitettavan rinnalla vastaantulijan kohdatessaan olleiden 
ajoneuvojen määrä  alle  5  %:sta  n. 20 %:iin. Leveäkaistaisella  tiellä  28 %:ssa  näistä 
tapauksista ohitettava oli  raskas  ajoneuvo. 



Kaistinen,  J.,  Laakso,  M. & Summala, H.: Driving behaviour on a wide-lane semi-motorway on main 

road 12 Lahti-  Uusikylä  

Key words: traffic lanes, test roads, traffic studies, passing 

Abstract  

ln  August 1995 a wide-lane semi-motorway was opened on main road 12 near Lahti. 
The wide-lane semi-motorway has a cross-section of two 5.25 meter lanes and 1 
meter hard shoulders. Earlier there was a wide-shoulder semi-motorway in the same 
place, with 3.75 meter lanes and 2.5 meter hard shoulders. On the wide-lane road a 
passenger car can pass another passenger car without moving on to the lane of the 
oncoming traffic. 

ln  this study we measured driving behaviour on the wide-lane semi-motorway and 
the wide-shoulder semi-motorway and compared it to earlier data from a wide-lane 
road, wide-shoulder road, split 1+2 road and narrow two-lane roads. Passings were 
measured by videotaping from the road side and by driving with an instrumented car 
in the traffic flow. The data included 1050 passings from the wide-shoulder road and 
1274 passings from the wide-lane road. The lateral position of the vehicles on the 
cross-section was also measured from 8500 vehicles. 

The results showed that widening the lane from 3.75 meters to 5.5 meters and 
narrowing the shoulders clearly affects passing behaviour. The time gap needed 
between the passed and the next oncoming vehicle for passing reduced from 17 
seconds to 11 seconds, passing time used in the lane of the oncoming traffic 
reduced from 7.4 to 4.3 seconds and the safety margin in the end of the passing 
reduced from 5.3 to 2.6 seconds. Widening lane width also increased the level of 
service on the road, since the time needed to wait behind a slower vehicle before 
passing reduced from 13 to 6 seconds. 

Widening lane width changed the lateral position of the vehicles on the cross- 
section. On a straight road section the vehicles were moving 1.2 meters further 
away from the cetre line on the wide-lane road than on the wide-shoulder road. The 
amount of passing vehicles that moved more than halfway to the lane of the 
oncoming traffic during passing reduced from 91 % to 41 %. The amount of passing 
vehicles that used only their own lane for passing increased from 2 % to 22 %. On 
the wide-lane road 96 % of the passed vehicles drove in the edge of their own lane, 
on the wide-shoulder road only 34 %. 

Increasing lane width also increased the amount of passings where there were three 
vehicles side by side during passing from less than 5 % to 20 %. Furthermore, on 
the wide-lane road in 28 % of these passings the passed vehicle was a heavy 
vehicle. 



Alkusanat 

Leveäkaistainen moottorililkennetie  Lahti -  Uusikylä avattiin valtatiellä  12 
 elokuussa  1995.  Helsingin yliopiston  psykologian  laitoksen liikenne-

tutkimusyksikkö tutki tielaitoksen  tie-  ja  liikennetekniikka  -yksikön toimeksi-
annosta ajokäyttäytym istä aikaisem maIla leveäpientareisella moottori-
liikennetiellä  ja  uudella leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä. Vertailua 
tehtiin lisäksi aikaisemmin tutkittujen muiden tietyyppien ajokäyttäytymiseen. 
Selvityksen laati psyk.  kand.  Jyrki Kaistinen liikennetutkimusyksikästä, jossa 
työtä ohjasi  prof. Heikki Summala.  Mittausten tekemisessä avusti  Matti 

 Laakso. Toimeksiantajan yhdyshenkilönä toimi dipLins. Jorma Saarelainen. 

Helsingissä kesäkuussa  1 997 

Tie/altos  
Tie-  ja  liikennetekniikka 
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TAUSTAA  

1  TAUSTAA 

Elokuun puolessa välissä  1995  avattiin valtatie 12:lle uusi leveäkaistainen 
moottoriliikennetieosuus Landen  ja Uudenkylän  välille. Ennen leveä-
kaistaisen tien avaamista Landen  ja  Nastolan välillä oli  n. 8  kilometrin 
mittainen leveäpientareinen moottoriliikennetie. Osuus muutettiin leveä-
kaistaiseksi tieksi  ja  Nastolasta Uusikylään rakennettiin kokonaan uusi 
leveäkaistainen moottoriliikennetie. 

Vanhalla leveäpientareisella moottoriliikennetiellä oli  3,75  metriä leveät ajo-
kaistat  ja  2,5  metriä leveät pientareet, jolloin poikkileikkauksen kokonais-
leveys oli  12,5  metriä. Uudella leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä  on 5,5 

 metriä leveät ajokaistat  ja  metrin leveät pientareet  ja poikkileikkauksen 
kokonaisleveys  13  metriä  (kuva  1).  Leveäkaistaisella  tiellä voi kanden 
henkilöauton välinen ohitus tapahtua ilman, että ohittaja välttämättä siirtyy 
vastaantulijoiden kaistalle. 

Leveäpientareinen  moottoriliikennetie:  

12,5 m  

Leveäkaistainen  moottoriliikennetie:  

13m  

Kuva  1: Tien  poikkileikkaus leveäpientareisella-  ja  leveäkaistaisella  moottori- 
liikenne tiellä. 
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Helsingin yliopiston  psykologian  laitoksen liikennetutkimusyksikkö suoritti 
mittauksia leveäpientareisella moottoriliikennetiellä kesällä  1995  ennen 
leveäkaistaisen tien avaamista  ja  kesällä  1996  uudella leveäkaistaisella 
moottoriliikennetiellä. Tutkimuksen tavoitteena oli mitata liikenteen sujuvuutta 
pääasiassa ohitusten perusteella  ja  vertailla tuloksia aikaisemmin leveä-
kaistaisella moottoriliikennetiellä, leveäpientareisella moottoriliikennetiellä, 
ohituskaistatiellä  ja  kapeilla sekaliikenneteillä saatuihin tuloksiin. 

Tutkimus kuuluu osana usean selvityksen sarjaan, joissa  on  tutkittu 
kuljettajien ajokäyttäytymistä eri poikkileikkauksen omaavilla teillä. Tämän 
selvityksen vertailuaineistona  on  käytetty näiden tutkimusten tuloksia, jotka 

 on  julkaistu tielaitoksen julkaisuissa: 

Tielaitos, kehittämiskeskus  1994. Ohituskäyttäytymi nen kaksikaistaisilla 
 maanteillä.  Helsinki. 58 s. (Tielaitoksen  tutkimuksia  3/1 994, TIEL 3100014). 

Tielaitos, kehittämiskeskus  1994. Ajokäyttäytyminen ohituskaistatiel lä. 
Helsinki. 39 s. (Tielaitoksen  selvityksiä  35/1994, TIEL 3200244). 

Tielaitos, keh ittämiskeskus  1994. Ohituskäyttäytyminen leveäkaistaisell a 
 tiellä.  Helsinki. 24 s. (Tielaitoksen  selvityksiä  52/1994, TIEL 3200261). 
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2  MENETELMÄT  

2.1  Tienlaidasta  tehdyt mittaukset 

Tutkimustiellä  kuvattiin  videolle  ohituksia  tienlaidasta  suoralla  tieosuudella, 
 joka alkoi  n.  kaksi kilometriä  Joutjärven eritasoliittymästä  Nastolaan päin. 

 Videokuvassa  näkyi  n. 800  metrin suora, jonka molemmissa  päissä  oli loivat 
 kaarteet.  Videokamera  oli asetettu korkean  leikkausluiskan  päälle siten, että 

 ohikulkevat  autoilijat eivät huomanneet sitä.  Leveäpientareisella  tiellä 
kuvaukset tehtiin touko-kesäkuun vaihteessa  1995  ja  leveäkaistaisella  tiellä 
kesäkuun alussa  1996,  klo  11-19  välisenä aikana.  Sää  oli  mittauspäivinä 

 poutainen, lämpötila yli  +20CC  ja  tie  kuiva.  Leveäpientareisella  tiellä  ajoradan 
reunaviivat  olivat kuluneet tieltä lähes  koko  mittausosuudelta  eivätkä olleet 
näkyvissä samalla tavalla kuin normaalisti  leveäpientareisella  tiellä.  Videolta 
purettuun  aineistoon otettiin mukaan molemmat  ajosuunnat.  Aineisto koostui 

 leveäpientareisella  tiellä yhteensä  746 ohituksesta  ja  leveäkaistaisella  tiellä 
 854 ohituksesta. 

Liikennemäärä  tiellä oli  mittausaikoina  350-1000  ajoneuvoa tunnissa 
molemmat suunnat yhteenlaskettuna.  Leveäpientareisella  tiellä keskiarvo oli 

 644 ajon/h  ja  keskihajonta  176 ajon/h, leveäkaistaisella  tiellä  704  ja  168 
ajon/h.  Eri suuntien  liikennemäärät  eivät poikenneet toisistaan. Taulukossa  1 
on  vertailtu  vtl2:n liikennemääriä vertailuteiden liikennemääriin.  Suurimmat 

 liikennemäärät  olivat valtatie  4:llä (Landentie)  ja  pienimmät kapeilla teillä  ja 
 Oulun pohjoispuolella olevalla valtatie  4:n leveäkaistaisella moottoriliikenne

-tiellä. 

Taulukko  1:  Tutkimusaikaiset tuntilllkennemäärien keskiarvot  ja hajonnat 
 molemmat suunnat yhteenlaskettuna valta tiellä  12  ja vertailuteillä.  

Tie 	 Tuntillikenne (ajonlh)  
Keskiarvo 	Keskihajonta 

Vt12 leveäkaistainen  mol  704 168 
Vt4 leveäkaistainen mcl  335 122 
Vt12 leveäpientareinen mcl  644 176 
Vt4 leveäpientareinen mcl  1192 480 
Vt4 ohuskaistatie  1299 505 
Vt6  kapea  sekaliikennetie  473 232 
Vt2  kapea  sekaliikennetie  487 285 
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Ohitusten  lisäksi tien laidasta kuvattiin tietä poikittain loivassa kaarteessa  ja 
 suoralla. Videokuvasta purettiin kaikkien ajoneuvojen kameraa lähimpänä 

olleen kyljen etäisyys tien keskiviivasta.  Kameran  vasemmalta oikealle 
ohittaneille ajoneuvoille sijainti määritettiin pientareen puoleisesta kyljestä  ja 
ulommalla kaistalla  vastakkaiseen suuntaan ku Ikeville keskivi ivan 
puoleisesta kyljestä. Videokuva ajettiin  "video overlay"  -kortin  avulla tieto-
koneen näytölle, josta jokaisen ajoneuvon sijainti pixeleinä tien poikki- 
leikkauksessa määritettiin. Kuvauksen alussa tien yli vedettiin hetkeksi 
merkkiköysi, johon oli laitettu merkit  20  cm:n  välein. Videolta saatava 
etäisyys pixeleinä voitiin näin myöhemmin muuntaa cm:ksi vertaamalla 
pixeleiden lukemaa merkkiköyden lukemaan.  

2.2  Tutkimusautolla  tehdyt mittaukset 

Yhtäaikaa tienlaidasta tehtyjen videokuvausten kanssa ajettiin mittaustiellä 
edestakaisin Landen  ja  Nastolan välillä liikennetutkimusyksikön 
instrumentoidulla autolla  (Lada  Samara).  Mittausautossa  oleva tietokone 
analysoi jatkuvasti mittausauton takaikkunalle  n. 30  kulmaan sijoitetun 
tutkan lukemaa. Tutka näytti jatkuvasti oman nopeuden, ohittajan ollessa 
tutkan keilassa ohittajan  ja mittausauton nopeuseron ja vastaantulijan 

 kohdalla vastaantulijan  ja mittausauton yhteentasketun  nopeuden. Nopeus- 
lukeman perusteella pystyttiin  täten  aina erottamaan kuuluiko nopeus 
mittausautolle,  oh  ittajalle  vai vastaantulijalle. Jokaisen ohittajan  ja  vastaan-
tulijan kohdalla tietokone talletti kellonajan, matkalukeman, mittausauton 
nopeuden  ja ohittajan  tai  vastaantulijan  nopeuden  ja  suhteellisen pituuden. 
Mittausautossa oli lisäksi videokamerat kuvaamassa eteen, taakse  ja  sivulle, 
joista sivukameran avulla määritettiin ohittajan sijainti tien poikki- 
leikkauksessa ajoneuvon ollessa mittausauton rinnalla. 

Tutkimusautolla  ajettiin  koko  ajan oman ajokaistan reunassa (reunaviivan 
vieressä)  n. 80 km/h 100 km/h  nopeusrajoitusalueella. Leveäpientareisella 

 tiellä ajettiin  n. 2,5  metrin  ja leveäkaistaisella  tiellä  n.  metrin etäisyydellä 
päällysteen reunasta. Leveäpientareisella tiellä mittausauton keskinopeus oli 

 80 km/h  ja keskihajonta  3,5 km/h  ja leveäkaistaisella  tiellä vastaavasti  82  ja 
 2,3 km/h  (taulukko  2).  Leveäpientareisella  tiellä ohittajia oli yhteensä  304, 

 leveäkaistaisella  tiellä  420.  Ohitukset,  jotka sattuivat yhtäaikaa sekä tien- 
laidasta kuvattuun että tutkimusautolla kerättyyn aineistoon, poistettiin tien- 
laidasta kuvatusta aineistosta. 
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Taulukko  2:  Ohitetta  van  mittausauton  nopeuden  keskiarvot  ja  hajonnat  eri 
 aineistoissa.  

Tie Ajonopeus (kin/h) 
 Keskiarvo 	Keskihajonta 

Vt12 leveäkaistainen  mol  82,4 2,3 
Vt4 leveäkaistainen  mol  77,9 2,1 
Vtl2leveäpientareinenmol  80,1 3,5 
Vt4 leveäpientareinen  mol:  

-  ohitettava kaistan reunassa  83,1 3,5 
-  ohitettava kaistan keskellä  83,7 3,8 

Vt4 ohituskaistatie  83,4 3,8 
Vt6  kapea  sekaliikennetie  83,4 3,7 
Vt2  kapea  sekaliikennetie  81,5 3,1  

Jotta  mittausautolla  eri teiltä kerätyt  oh itusaineistot  olisivat vertailukelpoisia, 
 on  tarkasteluun otettu  vain ohitukset,  joissa:  

- ohitettavan  nopeus  75-90 km/h 
-  ohittaja henkilö-  tai  pakettiauto  
-  nopeusrajoitus  100 km/h. 
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3  OHITUSTAVAT  JA  OHITUSTEN  OSAPUOLET  

Tienlaidasta kuvatuissa videoaineistoissa  sekä leveäpientareisella että 
leveäkaistaisella tiellä  35  % (leveäpientareisella  261/746,  leveäkaistaisella 

 303/854)  ohitettavista  oli raskaan liikenteen ajoneuvoja (rekat, linja-autot), 
loput henkilö-  tai  pakettiautoja. Ohittajista  98  % (leveäpientareisella  733/746, 

 leveäkaistaisella  839/854)  oli henkilö-  tai  pakettiautoja. Leveäpientareisella 
tiellä  88  %  (644/735)  ja leveäkaistaisella  tiellä  86  %  (729/852)  ohituksista  oli 
yhden ajoneuvon ohituksia kerralla. Leveäpientareisella tiellä  11  ja  leveä-
kaistaisella tiellä  2  tapauksessa tätä ei pystytty määrittämään. 

Tutkimusautolla 	tehdyissä 	mittauksissa 	lähes 	kaikki 	ohittajista 
(leveäpientareisella  99  %,  346/350;  leveäkaistaisella  98  %,  437/444)  olivat 
henkilö-  tai  pakettiautoja. Leveäpientareisella tiellä  82  %  (286/350)  ja  leveä-
kaistaisella tiellä  93  %  (41 3/444)  ohituksista  oli yhden ajoneuvon ohituksia 
kerralla. Muilla aikaisemmin tutkituilla vertailuteillä yhden ajoneuvon 
ohitukset kerrallaan olivat myös pääasiallisin ohitustyyppi, lukuunottamatta 
valtatie  4:n  ohituskaistatietä,  jossa ohitettiin lähes  60  %:ssa  tapauksista 
enemmän kuin yksi ajoneuvo kerrallaan. 
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4  VIIVYTYS OHITUKSISSA  

Hitaasti ajavat ajoneuvot aiheuttavat viivytystä nopeammin ajaville ajo-
neuvoille. Mitä helpommin ohittaja pääsee ohittamaan  sen  pienempi viivytys 

 on.  Viivytyksen vertailumittana  eri teillä voidaan käyttää sitä, kuinka kauan 
ohittajat joutuvat odottamaan ohitettavan perässä ennen ohitusta. Ohitus-
mandollisuuteen  ja viivytykseen  vaikuttavat tällöin olennaisesti tien geo-
metria, poikkileikkaus  ja liikennemäärä  (varsinkin vastaantulevan liikenteen). 

Taulukossa  3  ja  kuvassa  2 on  vertailtu ohittamaan pyrkivien ajoneuvojen 
odottamaa aikaa  oh  itettavan  perässä ennen ohitusta poikki leikkaukseltaan 
erilaisilla teillä. Aika laskettiin siitä, kun ohittamaan pyrkivä saapui 
ohitettavan perään siihen, kun ohittaja lähti ohitukseen siirtymällä kohti keski- 
viivaa. Tarkastelun perusteella leveäkaistaisilla teillä keskimääräinen viivytys 
näyttäisi olevan kaikkein lyhin. Seuraavaksi tulevat leveäpientareiset 
moottoriliikennetiet, kapeat kaksikaistaiset tiet  ja  oh  ituskaistatie.  Oh  itus-
kaistatien tuloksessa  on  mukana sekä ohituskaista- että ohituskielto-
osuudet. Tulosta tarkasteltaessa  on  otettava huomioon, että liikennemäärä 
teillä  on  ollut hyvin erilainen (ks. taulukko  1, s. 11).  Ohituskaistatiellä  osa 
mittauksista  tehtiin jopa niin suurilla liikennemäärillä, että liikennevirran 
nopeus putosi välillä huomattavasti. Lisäksi, koska perässäoloaika pystyttiin 
laskemaan  vain  välittömästi mittausauton takaa ohittamaan lähteneille, 
ohituskaistatiellä  n. 75  %  tapauksista arvoa ei pystytty laskemaan. Näissä 
tapauksissa ohittajat lähtivät ohitukseen kaukaa mittausauton takaa  ja 
ohittivat  useita ajoneuvoja kerralla. 

Taulukko  3: Ohittajien ohitetta  van mittausauton  perässä odottaman ajan 
mediaani  ja keskihajonta  eri teillä. Vt4:n leveäkaistaisella tiellä perässä 
odotetun ajan mediaani oli  nolla,  koska yli puolet tapauksista oli lentäviä 
ohituksia.  

Tie N  Perässä odotettu aika  (s) 
 Mediaani 	Keskihajonta 

Leveäkaistainen  mol  13/11 m:  
- vtl2  ohitettava reunassa  322 6,1 	17,8  

Leveäkaistainen  mol  12,5/10,5 m:  
- vt4  ohitettava reunassa  159 0,0 	25,5  

Leveäpientareinen  mol  12,5/7,5 m:  
- vtl2  ohitettava reunassa  206 13,5 	33,4  
- vt4  ohitettava reunassa  485 13,5 	65,5  
- vt4  ohitettava keskellä  364 24,6 	73,8  

Ohituskaistatie  13/10,5 m:  
-vt4  205 58,3 	99,9  

Kapea sekaliikennetie  8/7 m:  
-vt6  236 38,1 	102,1  
-vt2  146 19,5 	73,8  
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Kuva  2: Ohittajien mittausauton  perässä odottama aika ennen ohitusta eri 
teillä. Kuvaajien  y-akselin leikkauskohta kuvaa lentävien ohitusten osuutta 
kaikista ohituksista.  Vt  12:/la  ja  vt4:n  leveä kaistaIsella moottoriliikennetiellä 
ohitettava eli tutkimusauto liikkui oman ajokaistansa reunassa, vt4:n leveä-
pientareisella moottoriliikennetiellä osan ajasta oman ajokaistansa keskellä, 
osan reunassa  ja  muilla teillä ajokaistansa keskellä. 
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5  OHITUSMAHDOLLISUUDEN  HYVÄKSYMINEN 

Tutkimusautolla  tehdyissä mittauksissa jokaisen ohittajan kohdalla laskettiin 
ohitettavan  ja  seuraavan vastaantulijan aikaväl  i  oh  itukseen lähtöhetkellä. 
Ohitukseen lähtöhetkenä  käytettiin hetkeä, jolloin ohittava ajoneuvo selvästi 
lähti ohittamaan näyttämällä vilkkua  tai  ajoneuvon lähtiessä siirtymään kohti 
keskiviivaa. Aikaväli laskettiin ohitukseen lähtöhetken  ja  ohitettavan  ja 

 ohituksen jälkeen seuraavan vastaantulijan kohtaamishetken erotuksena. 
Ohituskaistatiellä ei käytetä vastaantulijoiden kaistaa ohituksen aikana, 
jolloin ohitettavan  ja  vastaantulijan aikaväliä  ei voida laskea. 

Lyhimpiä aikavälejä ohitettavan  ja  vastaantulijan  välillä hyväksyttiin leveillä 
teillä  (kuva  3  ja  taulukko  4).  Vt12:lla ajokaistan leventäminen  lyhensi keski-
määräistä hyväksyttyä ohitettavan  ja  vastaantulijan aikaväliä  lisäksi selvästi. 
Leveäientareisella tiellä  50  % ohittajista  hyväksyi  alle  17  sekunnin  ja  leveä-
kaistaisella tiellä  alle  11  sekunnin aikavälin. Valtatie  4:n  Oulun pohjois- 
puolisen leveäkaistaisen tien  tulos  poikkeaa muista leveistä teistä keski-
hajontansa osalta, koska liikennemäärä tällä tiellä oli hyvin alhainen. 
Molemmilla leveäkaistaisilla teillä hyväksyttiin kuitenkin selvästi enemmän 
hyvin lyhyitä aikavälejä kuin muun tyyppisiliä teillä. 

Taulukko  4:  Ohittajien  hyväksymän ohitetta  van  ja  seuraavan vastaan tulijan 
aikavälin mediaani  ja  keskihajonta ohitukseen lähtöhetkellä  eri teillä.  

Tie N  Hyväksytty aikaväli  (s) 
 Mediaani 	Keskihajonta 

Leveäkaistainen  mol  13/11 m:  
-vtl2ohitettavareunassa  387 11,3 	8,1  

Leveäkaistainen  mol  12,5/10,5 m:  
- vt4  ohitettava reunassa  213 15,6 	13,7  

Leveäpientareinen mcl  12,5/7,5 m:  
-vtl2ohitettavareunassa  248 16,7 	9,8  
- vt4  ohitettava reunassa  621 14,2 	8,7  
- vt4  ohitettava keskellä  456 15,3 	8,7  

Ohituskaistatie  13/10,5 m:  
-vt4 - - 	 -  

Kapea sekaliikennetie  8/7 m:  
-vt6  275 22,2 	13,8  
-vt2  170 24,9 	15,9  
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Kuva  3: Ohittajien hyväksymien ohitettavan  ja  seuraavan  vastaantulijan  aika- 
välien  summaprosenttikäyrät ohitukseen lähtöhetkellä  eri teillä.  Vt 12:/la ja 
vt4:n leveäkaistaisella moottorihikennetiellä ohitetta va  eli  tutkimusauto  liikkui 

oman  ajokaistansa  reunassa,  vt4:n leveäpientareisella  moo ttoriliikennetiellä 
 osan ajasta oman  ajokaistansa  keskellä, osan reunassa  ja  muilla teillä ajo
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6  OHITUSAIKA 

Tutkimusautolla mitatuista ohituksista  laskettiin ohitusaika siitä, kun ohittajan 
keskiviivan puoleiset pyörät tulivat keskiviivan (ohituskaistatiellä perus-  ja 
ohituskaistan  erottavan viivan) päälle siihen, kun ohittaja oli kokonaan 
takaisin omalla kaistallaan. Ohitusajalla tarkoitetaan tässä siis osittainkin 
vastaantulijoiden kaistalla  tai  ohituskaistatiellä  ohituskaistalla käytettyä 
aikaa. Leveäkaistaisella tiellä ohitusaika merkittiin nollaksi,  jos  ohittaja 
pysytteli  koko  ohituksen ajan omalla ajokaistallaan. Muilla teillä ei tällaisia 
tapauksia ollut. 

Taulukossa  5  ja  kuvassa  4 on  vertailtu ohitusaikaa poikkileikkaukseltaan 
erilaisilla teillä.  Tien  leventyessä ohitusajat  selvästi lyhenivät kaksikaistaisilla 
teillä. Kaikkein vähiten aikaa vastaantulijoiden kaistalla käytettiin näistä 
leveäkaistaisilla teillä. Keskimääräinen ohitusaika vtl2:lla oli leveä-
pientareisella tiellä  7,4  sekuntia  ja leveäkaistaisella  tiellä  4,3  sekuntia. 

Taulukko  5:  Tutkimusautolla mitattujen ohitusaikojen medlaanit  ja  keski-
hajonnat eri teillä.  

Tie N  Ohitusaika  (s) 
 Mediaani Keskihajonta 

Leveäkaistainen  mol  13/11 m:  
-vtl2ohitettavareunassa  420 4,3 	3,1  

Leveäkaistainen mcl  12,5/10,5 m:  
-  v14  ohitettava reunassa  217 4,9 	4,2  

Leveäpientareinen moP  12,5/7,5 m:  
- vtl2  ohitettava reunassa  304 7,4 	3,2  
- vt4  ohitettava reunassa  731 6,2 	2,8  
-  v14  ohitettava keskellä  575 7,1 	2,7  

Ohituskaistatie  13/10,5 m:  
-vt4  577 13,6 	6,4  

Kapea sekaliikennetie  8/7 m:  
-vt6  319 8,4 	3,0  
-vt2  197 8,5 	2,9  
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Kuva  4:  Ohitusaikojen summaprosenttikäyrät tutkimusautolla mitatuista 
ohituksista  eri teillä.  Vt 12:/la ja vt4:n leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä 

 ohitettava eli tutkimusauto lIIkkui oman ajokaistansa reunassa, vt4:n leveä-
pientareisella moottoriliikennetiellä osan ajasta oman ajokaistansa keskellä, 
osan reunassa  ja  muilla teillä ajokaistansa keskellä. 

Aikaisempiin tutkittuihin teihin verrattuna vtl 2:lla liikkui poikkeuksellisen 
paljon myös raskasta liikennettä. Tienlaidasta kerätystä videoaineistosta 
voitiin vertailla ohitusaikaa, kun ohitettava oli henkilö-  tai  pakettiauto  tai 

 raskas  ajoneuvo (linja-auto,  rekka). Ohittaja oli aina henkilöauto, ohitti yhden 
ajoneuvon kerrallaan  ja jos  ohittaja pysytteli  koko  ohituksen ajan omalla ajo-
kaistallaan merkittiin ohitusaika nollaksi. 

Raskaiden ajoneuvojen  oh  ittaminen  kesti leveäpientareisella tiellä keski-
määrin  8,3  sekuntia  ja  henkilö-  ja pakettiautojen  ohittaminen  6,2  sekuntia 
(taulukko  6,  kuva  5).  Leveäkaistaisella  tiellä vastaavat arvot olivat  6,5  ja  3,1 

 sekuntia. Leveäpientareisella tiellä henkilö-  ja pakettiautojen  ohittaminen 
kesti lähes yhtä kauan kuin raskaan ajoneuvon ohittaminen leveäkaistaisella 
tiellä. 
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Taulukko  6:  Henkilö-  ja pakettiautojen  sekä raskaiden ajoneuvojen ohitus- 
aikojen  mediaanit  ja keskihajonna  t  Vt 12:/la.  

Tie 	 N 	Ohtusaika  (s)  
Medlaani Keskihajonta 

Vt12 leveäpientareinen  mol 
- ohftettava  henkilöauto tms.  307 6,2 	2,4  
-ohitettava  raskas  ajoneuvo  162 8,3 	2,2  

Vt12 leveäkaistainen  mol 
-  ohitettava henkilöauto tms.  386 3,1 	2,8  
-  ohitettava  raskas  ajoneuvo  184 6,5 	2,7 
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ao 
Ohitusaika  (s)  

Kuva  5: Ohitusaikojen summaprosenttikäyrät tienlaidasta  kuva tuista 
ohituksista Vt  12:n leveäkaistaisella  ja leveäpientareisella  moottori

-liikennetiellä ohitetta  van  ollessa henkilö-  tai  pakettiauto  tai  raskas  ajoneuvo.  
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Turva-aika  ohituksessa  laskettiin  tutkimusautolla kerätystä  aineistosta siitä, 
kun ohittaja oli kokonaan palannut takaisin omalle kaistalleen siihen, kun 
ohittaja kohtasi ohituksen  lähtähetken  jälkeen seuraavan  vastaantulijan. 
Leveäkaistaisella  tiellä tapauksiin, joissa ohittaja ei ylittänyt  keskiviivaa 

 ollenkaan ohituksen aikana vaan pysytteli  koko  ajan omalla  kaistallaan, 
paluuhetki  arvioitiin samaan kohtaan  videokameran  kuvassa, jossa ajo- 
neuvot keskimäärin palasivat omalle kaistalleen  leveäkaistaisella  tiellä. 
Oulun pohjoispuolella olevalta valtatie  4:n  leveäkaistaiselta moottoriliikenne

-tieltä turva-aikoja ei pystytty purkamaan  videokuvan  huonon laadun takia. 
 Ohituskaistatiellä  taas ei käytetä vastaantulijoiden kaistaa  ohitukseen,  jolloin 

turva-aikoja ei myöskään voi laskea.  

Tien  leventyessä  turva-ajat selvästi  lyhentyivät  (taulukko  7  ja kuva  6).  Vt12:n 
leveäkaistaisella  tiellä  n. 35  %  tapauksista ohittaja kohtasi  vastaantulijan 

 ennen palaamista omalle kaistalleen  tai  ennen kuin oli omalla  kaistalla 
tapahtuneissa ohituksissa  kohdassa, jossa  ohittajat  keskimäärin palasivat 
omalle kaistalleen. 

Taulukko  7:  Turva-ajan mediaanija keskihajonta eri teillä.  

Tie 
	 N 	Turva-aika  (s)  

Mediaani Keskihajonta 

Leveäkaistainen  mol  13/11  mr 	- - 

- vtl2  ohitettava reunassa  417 2,6 	6,8  
Leveäkaistainen  mol  12,5/10,5  mr 

- vt4  ohitettava reunassa  - - 	 - 

Leveäpientareinen  mol  12,5/7,5  mr 
-vll2ohitettavareunassa  300 5,3 	8,3  
- vt4  ohitettava reunassa  737 4,8 	6,7  
- vt4  ohitettava keskellä  586 5,1 	6,1  

Ohituskaistatie  13/10,5  mr 
-vt4 - - 	 -  

Kapea  sekaliikennetie  8/7  mr  
-v16 312 9,3 	10,4  
-vt2  196 12,7 	13,4  
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vii 2  ohitetTava  reunassa  

Leveäkaistainen mcl  12.5/10.5 m:  

Leveäpientareinen  mol  12.5/7.5 m:  
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 vt4  ohitettava  kesketä 

Ohituskaistatie  13/10.5 m:  
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Kuva  6:  Turva-ajan  summaprosenttikäyrät  eri teillä.  Vt  12:/la  ohitettava eli 
 tutkimusauto  liikkui oman  ajokaistansa  reunassa,  vt4:n  leveäpientareisella 

moottoriliikennetiellä  osan ajasta oman  ajokaistansa  keskellä, osan reunassa 
 ja  muilla teillä  ajokaistansa  keskellä.  

Tienlaidasta mitatuista ohituksista  oli leveäpientareisella tiellä  5  %:ssa 
 (35/746)  ja leveäkaistaisella  tiellä  21  %:ssa  (182/854)  kolme ajoneuvoa 

ohitustilanteessa rinnakkain. Leveäkaistaisella tiellä näistä tapauksista  38 
 %:ssa  (70/182)  ohittaja ei siirtynyt ollenkaan vastaantulijoiden kaistalle  ja  91 

 %:ssa  (166/182)  ohitettava  ja vastaantulija  ajoivat oman ajokaistansa 
reunassa. Lisäksi  62  %:ssa  (111/179)  näistä tapauksista ohittaja, ohitettava 

 ja vastaantulija  olivat henkiläautoja,  28  %:ssa  (51/1 79)  ohittaja  ja  vastaan- 
tulija olivat henkilöautoja, ohitettava  raskas  ajoneuvo. Leveäkaistaisella tiellä 
oli lisäksi  2  tapausta, joissa oli  4  ajoneuvoa rinnakkain ohitushetkellä. 
Mittausautolla mitatuista ohituksista oli leveäpientareisella tiellä  1  %:ssa 

 (3/304)  ja leveäkaistaisella  tiellä  19  %:ssa  (81/420)  kolme ajoneuvoa 
rinnakkain. 
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8  AJONEUVOJEN SIVUTTAISSUUNTAINEN SIJAINTI  

8.1  Ajoneuvojen sijainti ajokaistalla  

Tien  laidasta poikittain tien yli kuvatusta aineistosta purettiin kaikkien 
kuvassa näkyneiden ajoneuvojen sivuttaissuuntainen sijainti ajokaistal  la 

 loivassa  kaarteessa  ja  suoralla. Sijainti määritettiin keskiviivaan nähden 
ajoneuvojen kameraa lähempänä olevasta kyljestä.  Täten kameran 

 puoleisella kaistalla kulkeneille ajoneuvoille etäisyys määritettiin ajoneuvon 
pientareen puoleisesta kyljestä  ja  kauempana kamerasta olleella kaistalla 
vastakkaiseen suuntaan kulkeneille ajoneuvoille keskivi ivan puoleisesta 
kyljestä.  

Tien  kaistaleveyden  kasvaessa  3,75  metristä  5,5  metriin siirtyi liikenne 
ajamaan selvästi kauempana keskiviivasta (taulukko  8,  kuvat  7  ja  8).  Keski-
määräinen muutos suoralla tieosalla oli  1,2  metriä. Normaalilla leveä-
pientareisella moottoriliikennetiellä ajettiin keskimäärin  0,4  metrin päässä 
reunaviivasta  ja leveäkaistaisella  tiellä keskimäärin  1 ,0  metrin etäisyydellä 
reunaviivasta. Ulkokaarteessa ajoneuvot ajoivat keskimäärin  0,7  metriä  ja 
sisäkaarteessa  1,3  metriä aikaisempaa kauempana keskiviivasta. 

Taulukko  8:  Ajoneuvojen sijainti tien  keskivllvaan  nähden  leveäpientareisella 
 ja  leveäkaistaisella moottoriliikennetiellä.  Positiiviset arvot tarkoittavat  

etä isyyttä  ajoneuvojen  pientareen  puoleisesta kyljestä  ja  negatiiviset ajo -
neu vojen  keski  vii van  puoleisesta kyljestä.  

Tienkohta  N  Sijainti  (m) 
 Keskiarvo 	Keskihajonta 

Suora, Lahteen: 
- leveäpientareinen  1154 3,34 	0,55  
- leveäkaistainen  1130 4,53 	0,91  

Suora, Kouvolaan: 
- leveäpientareinen  1074 -1,56 	081  
- leveäkaistainen  1073 -2,72 	0,87  

Ulkokaarre,  Lahteen: 
- leveäpientareinen  995 3,56 	0,69  
- leveäkaistainen  1089 4,31 	0,98  

Sisäkaarre,  Kouvolaan: 
- leveäpientareinen  941 -1,54 	0,60  
- leveäkaistainen  1090 -2,85 	0,96  
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a)  Leveäpientareinen  mol  
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b)  Leveäkaistainen  mol  
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Kuva  7:  Ajoneuvojen sivuttaissuuntainen sijainti tien poikkileikkauksessa 
suora/Ja tieosuudella. Negatii  viset  arvot kuvaa  vat  keski viivan puoleisen 
kylien etä/syyttä keskiviivasta  ja  positliviset  arvot pientareen puoleisen  ky/len 

 etäisyyttä keskiviivasta. No/Jakob  ta  kuvaa keskiviivaa. Kuvaan  on  myös 
piirretty keskiviivan  ja  reunavilvojen  sijainti. 
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Kuva  8:  Ajoneuvojen sivuttaissuuntainen s/ainti tien poikkileikkauksessa 
loivassa kaarteessa. Vasemmanpuoleinen pylväikkö kuvaa sisäkaarretta  ja 
oikeanpuoleinen ulkokaarretta. Negatii viset  arvot kuvaavat keski viivan 
puoleisen ky/jen etäisyyttä keskiviivasta  ja  positiiviset arvot pientareen 
puoleisen kyijen etäisyyttä keskiviivasta. Nollakohta kuvaa keskiviivaa. 
Kuvaan  on  myös piirretty keskiviivan  ja reunavllvojen  sijainti.  
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Leveäkaistaisella  tiellä ajoneuvot voivat valita vapaammin ajolinjansa kuin 
perinteisellä kapeakaistaisella tiellä. Tämä oli tutkimuksessa havaittavissa 
sijainnin hajonnan kasvamisena. Tämä ennakoi myös päällysteen 
tasaisempaa kulumista  ja  säästöjä kun nossapitokustannu ksissa. 

Leveäpientareisella  tiellä suhteellisen moni kuijettajista ajoi osittain 
pientareella ilmeisesti, koska tien reunaviiva oli mittauskohdassa kulunut 
lähes kokonaan pois näkyvistä. Tuloksissa  on  mukana myös mandollisesti 
ohittavia ajoneuvoja, koska pieni  osa ajoneuvoista  ajoi lähellä keskiviivaa.  

8.2  Ajoneuvojen sijainti  ohituksissa 

Leveäkaistaisilla  teillä ohitukset voivat tapahtua joko kokonaan omalla 
kaistalla  tai vain  osittain vastaantulevien kaistalle siirtymällä,  jos  ohitettava  ja 
vastaantulija  ajavat oman kaistansa reunassa. Tässä tutkimuksessa 
jokaisesta ohituksesta laskettiin ohittajan, ohitettavan  ja vastaantulijan  sijainti 
ajokaistalla ohituksen aikana, jotta nähtäisiin kuinka paljon ajokaistan 
leventäminen vähentää vastaantulevien kaistalle siirtymistä  oh  ituksen  aikana 

 ja  kuinka moni ohitettavista  ja vastaantulijoista  helpottaa ohitusta ajamalla 
oman ajokaistansa reunassa. 

Ohittajien sivuttaissuuntainen  sijainti ohitushetkellä jaettiin neljään luokkaan:  
1. kokonaan vastaantulijoiden kaistalla  
2. yli puolet ajoneuvosta vastaantulijoiden kaistalla  
3. yli puolet ajoneuvosta omalla kaistallaan  
4. kokonaan omalla kaistallaan 

Ohitettavan  ja  ohituksen jälkeen ensimmäisen vastaantulijan sijainti 
ohitukseri aikana jaettiin vastaavasti kolmeen luokkaan:  
1. keskiviivan vieressä  
2. keskellä omaa ajokaistaansa  
3. reunaviivan  vieressä 

Tienlaidasta  kuvatussa aineistossa ohitettavista ajoneuvoista  34  %  ajoi 
leveäpientareisella tiellä  ja  96  % leveäkaistaisella  tiellä oman ajokaistansa 
reunassa (taulukko  9).  Leveäpientareisella  tiellä  91  % ohittajista  siirtyi 
vähintään yli puoliksi vastaantulijoiden kaistalla  ja  vain 2  %  ohitti omalla ajo-
kaistallaan.  Tulos  vastaa aikaisemmin valtatie  4:n  leveäpientareisella 
moottoriliikennetiellä  tehtyjä mittauksia. Leveäkaistaisella tiellä enää  41  % 

 kuljettajista siirtyi ohituksen aikana vähintään yli puoliksi vastaantulijoiden 
kaistalle  ja  22  %  ohitti omalla ajokaistallaan. Aikaisemmin Oulun pohjois-
puolella vt4:llä olevalla leveäkaistaisella tiellä vastaavat osuudet olivat  63  % 

 ja  21  %.  Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa vtl2:n  0,25  metriä leveämmät 
ajokaistat Oulun tiehen verrattuna. 
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Taulukko  9:  Ohittajien  ja  ohitettavien sijainti ohituksissa. Tapausten luku-
määrät  ja  suluissa prosenttiosuudet. 

Leveäpientareinen  moottoriliikennetie: 

Ohittajan  sijainti  

1 	 2 3 	 4 	summa 

1 1 	(0,1) 0 	(0,0) 0 	(0,0) 0 	(0,0) 1 	(0,1) 

Ohitettavan 	2 452 (60,8) 31 	(4,2) 6 	(0,8) 0 	(0,0) 489 	(65,7)  

sijainti 	3 123 (16,5) 71 	(9,5) 45 	(6,0) 15 	(2,0) 254 	(34,1) 

summa 576 (77,4) 102 	(13,7) 51 	(6,9) 15 	(2,0) 744 (100,0) 

Leveäkaistainen moottorililkennetie: 

Ohittajan  sijainti  

1 	 2 3 	 4 	summa 

1 3 	(0,4) 0 	(0,0) 0 	(0,0) 0 	(0,0) 3 	(0,4) 

Ohitettavan 	2 19 	(2,2) 11 	(1,3) 2 	(0,2) 1 	(0,1) 33 	(3,9)  

sijainti 	3 105 (12,3) 212 (24,8) 316 (37,0) 185 	(21,7) 818 	(95,8) 

summa 127 (14,9) 223 (26,1) 318 (37,2) 186 	(21,8) 854 (100,0)  

Vastaantulijoiden sijainnissa ohituksen aikana tapahtui samanlainen muutos 
kohti ajoradan reunaa: oman ajokaistan reunassa ajaneiden osuus kasvoi  16 

 %:sta  87 %:iin  (taulukko  10).  Mukana ovat  vain ohitukset,  joissa vastaantulija 
oli näkyvissä ohituksen aikana. Aikaisemmin tehdyssä tutkimuksessa Oulun 
pohjoispuolella valtatie 4:llä olevalla leveäkaistaisella tiellä vastaava osuus 
oli  60 %.  

Taulukko  10:  Vastaantulijoiden sijainti ohituksissa. Tapausten lukumäärät  ja 
 prosenttiosuudet. 

Leveäpientareinen Leveäkaistainen  

N N 

Vastaantulijan 	1 2 	0,4 3 	0,4  

sijainti 	 2 421 	83,7 95 	12,6 

3 80 	15,9 653 	87,0 

summa 503 	100,0 751 	100,0 
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Tutkimusautolla  tehdyissä mittauksissa ohitettavan eli tutkimusauton 
liikkuessa  koko  ajan oman ajokaistansa reunassa leveäpientareisella tiellä 

 86  % ohittajista  siirtyi kokonaan vastaantulijoiden kaistalle ohituksen aikana 
 ja leveäkaistaisella  tiellä  vain 5  %  (taulukko  11).  Aikaisemmin valtatie  4:n 

 leveäkaistaisella  tiellä vastaava osuus oli  11  %. Tienlaidasta  kuvatussa 
aineistossa vastaava osuus oli leveäpientareisella tiellä  48  %  ja  leveä-
kaistaisella tiellä  13  %  (taulukko  9).  Ohituksen aikana kokonaan omalla 
kaistalla pysyneitä ohittajia ei ollut leveäpientareisella tiellä ollenkaan  ja 
leveäkaistaisella  tiellä  21  %.  Oulun leveäkaistaisella tiellä vastaava osuus oli 
aikaisemmin  39  %. Tienlaidasta kerätyssä  aineistossa vastaava osuus oli 
leveäpientareisella tiellä  6  %  ja leveäkaistaisella  tiellä  23  %  (taulukko  9).  Erot 
johtu nevat osittain ohitettavien ajoneuvojen erilaisista nopeuksista tienlaita-
aineiston  ja mittausautolla  kerätyn aineiston kesken. Lisäksi Oulun tulokseen 

 on  saattanut vaikuttaa ohitettavan eli mittausauton hieman alhaisempi 
nopeus kuin nyt kerätyssä aineistossa. 

Taulukko  11:  Ohitajien  sijainti  mittausautolla mitatuissa ohituksissa. 
 Tapausten lukumäärä  tja  prosenttiosuudet.  

Leveäpientareinen 
I'.I 	 0/ 
IN 	 /0 

Leveäkaistainen 
M 	 0' 

/0 

1 261 	85,9 20 	4,8 

Ohittajan 	2 42 	13,8 105 	25,0  

sijainti 	3 1 	0,3 205 	48,8 

4 0 	0,0 90 	21,4 

summa 304 	100,0 420 	100,0 
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9  YHTEEN  VETO JA  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Landen  ja Nastotan  välisellä leveäpientareisella  ja leveäkaistaisella  moottori-
liikennetiellä vtl  2  tehdyn ajokäyttäytymisseurannan perusteella ajokaistan 
leventäminen  3,75  metristä  5,5  metriin lyhentää selvästi ohitukseen vastaan- 
tulevien kaistalla tarvittavaa aikaa. Samalla myös hyväksytään ohituksiin 
lyhyempiä ohitettavan  ja vastaantulijan aikavälejä ja  omalle kaistalle 
paluusta vastaantulevan ajoneuvon kohtaamiseen kuluva turva-aika lyhenee. 

Ajokaistan leventäminen  näkyi tien palvelutasossa siten, että ennen ohitusta 
hitaamman ajoneuvon perässä ohitustilaisuuden odottamiseen tarvittava 
aika lyheni  13  sekunnista  6 sekuntiln. 

Ajokaistan leventäminen  lyhensi ohitukseen hyväksyttyä ohitettavan  ja 
vastaantulijan aikaväliä. Leveäpientareisella  tiellä  50 % ohittajista  hyväksyi 

 alle  17  sekunnin  ja leveäkaistaisella  tiellä  alle  11  sekunnin aikavälin.  

Tien leventyessä ohitusajat  selvästi lyhenivät kaksikaistaisilla teillä. Kaikkein 
vähiten aikaa vastaantulijoiden kaistalla käytettiin leveäkaistaisilla teillä. 
Keskimääräinen ohitusaika vtl2:lla oli leveäpientareisella tiellä  7,4  sekuntia 

 ja leveäkaistaisella  tiellä  4,3  sekuntia. 

Ajokaistan leventyessä  turva-aika lyheni  5,3  sekunnista  2,6  sekuntiin. Vt12:n 
leveäkaistaisella tiellä  n. 35 %  tapauksista ohittaja kohtasi vastaantulijan 
ennen palaamista omalle kaistalleen. Ajokaistojen leventyminen aiheutti 
myös  sen,  että  n. 20 % ohittajista  oli leveäkaistaisella tiellä ohitettavan 
rinnalla kohdatessaan vastaantulijan. Leveäpientareisella tiellä näitä 
tapauksia oli  alle  5 % ohituksista. 

Ajokaistan leventäminen  muutti selvästi ajoneuvojen sijaintia tien poikki- 
leikkauksessa. Ajoneuvot liikkuivat leveäkaistaisella tiellä suoralla tieosalla 

 1,2  metriä kauempana tien keskiviivasta kuin perinteisellä leveäpientareisella 
tiellä. Leveäkaistaisella tiellä  22 %  kuljettajista ohitti kokonaan omalla ajo-
kaistallaan  ja  41 %  kävi vähintään yli puoliksi vastaantulijoiden kaistalla 
ohituksen aikana. Aikaisemmin tutkitulla Oulun pohjoispuolisella leveä-
kaistaisella moottoriliikennetiellä vt4 vastaavat prosenttiosuudet olivat  21 % 

 ja  63 %.  Ero teiden välillä saattaa johtua vtl2:n suuremmasta vastaan- 
tulevan liikenteen määrästä, suuremmasta kaistaleveydestä  ja  ehkä myös 
Oulun kokeilutien lyhyydestä, jossa kuuden kilometrin kokeiluosu udella 
autoilijat eivät ehtineet asennoitua oikein leveäkaistaisella tiellä ajamiseen. 
Ohitettavista  96 %  ja vastaantulijoista  87 %  ajoi leveäkaistaisella tiellä oman 
ajokaistansa reunassa, kun leveäpientareisella tiellä vastaavat luvut olivat 

 vain 34 %  ja  16 %. 
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Geometrialtaan vtl  2:n  tutkittu tieosuus poikkeaa aikaisemmin tutkituista 
leveistä teistä siinä, että  se on  kohtalaisen kaarteinen  ja pisimmätkin  ohitus- 
suorat jäävät  alle  kilometriin. Leveäpientareisen tien mittausajankohtana ajo- 
radan reunaviivat  olivat myös kuluneet lähes kokonaan pois, joten  tie  ei 
tiemerkintöjen osalta täysin vastannut normaalia moottoriliikennetietä. 
Päällysteestä  ja  ajoittain näkyvistä reunaviivan pätkistä pystyi kuitenkin 
päättelemään missä reunaviiva oli ollut. Tiellä oli myös huomattavasti 
enemmän raskasta liikennettä kuin aikaisemmin tutkituilla teillä. Näistä 
piirteistä huolimatta tulokset vastasivat aikaisempia tuloksia leveä-
pientareisilta  ja leveäkaistaisilta  teiltä. 

Leveäkaistaisella  tiellä näyttäisi olevan selkeitä etuja erityisesti tien palvelu-
tason osalta leveäpientareiseen  ja ohituskaistatiehen  verrattuna. Ongelmaksi 
leveäkaistaisella tiellä  jää  edelleen, että  tie  ei täysin selvästi ohjaa 
tietynlaiseen ajokäyttäytymiseen, joka myös olisi helppo ennakoida. Paikan 
päällä katsottuna ajokäyttäytyminen  on liikennemäärän  kasvaessa välillä 
melko sekavan näköistä, osan autoilijoista ohittaessa lähes vastaantulijoista 
piittaamatta. Vastaantulevan jonon liikkeiden ennakointi ei aina myöskään 
ole helppoa, kun jonossa  on  ajoneuvoja  koko vastaantulevien  kaistan 
leveydeltä, osan kuljettajista ohittaessa  tai  odottaessa ohitustilaisuutta, osan 
ajaessa ajokaistan reunassa. 
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