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SUOMENKIELISEN JULKAISUN ESIPUHE 

Tämä julkaisu  on  käännös  Taransportøkonomisk instituttin  raportista  648/ 
2003  "Påvirkning  av bilførere gjennon utformning av vegsysteme",  jonka 

 laadinnasta  on  vastannut  Fridulv Sagberg.  Raportti  on  loppuyhteenveto  tut
-kimusprojektista "Liikenneympäristön mukauttaminen kuijettajien tiedontar-

peeseen  ja tietokapasiteettiin".  Aloitteen  tutkimushankkeesta  teki Pohjois-
maiden  tielaitosten yhteistoimnitaverkko "Trafikantbetende  och vägutform-
ning".  Tutkimuksen rahoitti kokonaan Ruotsin  tielaitos.  

Ruotsin  tielaitos  ja Transportøkonomisk institutt  ovat antaneet  luvan kään-
nökselle.  Suomenkielisen laitoksen toimittamisesta  on  vastannut  Pauli  VeI

-ho  noja.  

Helsingissä joulukuussa  2004  
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ESIPUHE  

Monet  liikenneonnettomuudet johtuvat siitä, että autonkuljettaja ei havaitse 
 liikenneympäristön  antamaa informaatiota  tai  tulkitsee  sen  väärin. Tästä 

syystä  on  suuri haaste suunnitella  liikenneympäristö  niin, että tämänkaltaiset 
kuljettajien  virhetoiminnot minimoituvat.  Tämä raportti sisältää katsauksen 
huomattavaan määrään kansainvälistä  tutkimuskirjallisuutta,  joka käsittelee 
yhteyttä  liikenneympäristön  eri  osatekijöiden  ja  kuijettajien virhetoimintojen 

 sekä muun  liikennekäyttäytymisen  välillä. 

Raportti  on  loppuyhteenveto tutkimusprojektista 'Tilpasning  av  vegsystemet 
 tu  bilforernes informasjonsbehov  og  -kapasitet (Liikenneympäristön mukaut

-tammen kuljettajien  tiedontarpeeseen  ja  tietokapasiteettiin),  jonka  Tøl  on 
 tehnyt Ruotsin  tielaitoksen  toimeksiannosta. Projekti sisältyi  tielaitoksen 

FoU-runkoprojektiin SVVU:13  'Vägrummets utformning med hänsyn  till  bilfö-
rares beteende"  (Tieympäristön  suunnittelu kuljettajan käyttäytyminen huo-
mioon ottaen).  Tielaitoksen yhteyshenkilö  oli  Kent Nyman.  

Loppuraportin lisäksi  projektin  dokumentointiin  kuuluu viisi  osaraporttia,  jois-
sa tässä  yhteenvetoraportissa  esitellyt  ongelmanasettelut  on  käyty läpi yksi

-tyiskohtaisemmmn. Osaraporttien  pääsisältö esitettiin  ja  siitä keskusteltiin  tie- 
laitoksen  Borlängessä  19.  helmikuuta  2003  järjestämässä seminaarissa, 
jossa oli osanottajia kaikista pohjoismaista. Seminaarin  osanottajilta  saadut 

 kommentit  ovat olleet hyödyksi  loppuraportoinnissa. 

Dokumentointiin  sisältyy myös sähköinen  tietokanta,  jossa  on  lueteltu  projek-
tin  yhteydessä käytetyt artikkelit  ja  raportit.  Tietokanta  on  luotu  Reference 
Manager  ©  -ohjelmalla. 

Raportti  on  tarkoitettu ennen kaikkea perustaksi  tiensuunnittelun  suuntavii-
voja, ohjeita  ja  konkreettisia suosituksia kehitettäessä.  

Projektinjohtajana Tøl:ssä  oli  Friduiv Sagberg,  joka  on  laatinut tämän rapor-
tin. Raportin laadun  on  tarkistanut Marika  Kolbenstvedt. Trude Rømming  on 

 järjestänyt raportin  painokuntoon.  

Oslo,  huhtikuu  2003  
Norjan  kuljetustaloudellinen  laitos  

Knut  østmoe 	 Marika  Kolbenstvedt  
laitoksen johtaja 	 osastonjohtaja  
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I  YHTEENVETO 
Tässä raportissa  on  esitetty yhteenveto  tutkimusprojektista,  jossa tutkittiin, 
miten liikenneympäristöä voitaisiin parhaiten mukauttaa vastaamaan autoili-
joiden edellytyksiä ymmärtää  ja  käsitellä  vastaanottamaansa  tietoa. Tutki-
musprojektin toteutti Norjan  kuljetustaloudellinen  laitos Ruotsin  tielaitoksen 

 toimeksiannosta. Projektia varten käytiin läpi kansallista  ja  kansainvälistä 
 tutkimuskirjallisuutta  seuraavilta viideltä  aihealueelta: 

• 	käyttäytymistieteellirien teoriaperusta kuijettajan  ja  liikenneympäristön  
välisen  vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi  

• liikenneympäristön  suunnittelun  ja  ajonopeuden  väliset yhteydet  
• liikenneympäristön  tarjoaman informaation suunnittelu tavoitteena estää 

väärään suuntaan ajaminen erityisesti  moottoriteillä 
• opastustietojen  optimaalinen  esitystapa 
• 	liikenneympäristön sovittaminen ikääntyneiden  kuljettajien edellytyksiä 

vastaavaksi. 

Raportti perustuu viiteen  osaraporttiin,  joissa kukin viidestä  aihealueesta 
 käydään läpi yksityiskohtaisemmin. Lisäksi  projektin  dokumentointiin  kuuluu 

oma  kirjallisuustietokanta,  jossa  on  runsaat  250  viitettä.  Tietokantaa  voi käyt-
tää  Reference Manager  ©  -ohjelmalla  tielaitoksen  tai  Tøl:n  luvalla. 

Teoreettinen tausta 

Onnettomuuksiin johtavat  ajovirheet  johtuvat suurelta osin ympäristöstä 
saadun tiedon puutteellisesta  tai  virheellisestä ymmärtämisestä. Tämän 
vuoksi  liikenneympäristö  tulee suunnitella kuljettajien  tiedontarve  huomioon 
ottaen.  Tiedontarve  liittyy  eritasoisiin ajotehtäviin.  Strateginen taso sisältää 
ylimmän tason päätökset (määränpää, tien valinta, ajankohta jne.), taktinen 
taso sisältää erityisiin  liikennetilanteisiin  liittyvät päätökset  ja  operationaali-
nen  taso sisältää jatkuvan nopeuden  ja  ajoneuvon sijainnin  hallinnan.  

Kuijettajien tarkkaavaisuuskapasiteetti  on  rajallinen. Tämän vuoksi tulee  pyr- 
klä  siihen, että tärkeät tiedot esitetään helposti ymmärrettävällä tavalla. 

 Opastustietoja  (strateginen taso) ei esimerkiksi tule sijoittaa sellaisiin paik-
koihin, joissa kuljettajat todennäköisesti tekevät tärkeitä  taktisen  tai opera

-tionaalisen  tason päätöksiä. Näin voi olla asian laita monimutkaisissa  Ilitty
-missä  ja  muissa paikoissa, joissa liikenne  on  usein monimutkaista. 

Kokemuksen myötä kuljettajille muodostuu tiettyjä odotuksia (esimerkiksi  tie- 
linjan kulusta), joiden mukaan  he  säätelevät  ajamistaan. Odotuksiln  voidaan 
jossain määrin vaikuttaa  liikennemerkeillä  ja  tiemerkinnöillä. Yleissääntö  on, 

 että odotuksien rikkomista tulee välttää. Esimerkiksi jyrkkää  kaarretta  ei tule 
suunnitella tielle, jolla muutoin  on vain  loivia kaarteita.  Tietoja tulee tarjota 
niissä paikoissa, joissa  kuijettajat  niitä tarvitsevat. 

Kokemuksen myötä  ajokäyttäytyminen  myös suurelta osin  automatisoituu  ja 
 ajaminen vaatii  vain  vähän tietoista tarkkaavaisuutta. Tämä perustuu siihen, 

että useimmat liikenteessä eteen tulevat tilanteet ovat samankaltaisia aiem-
min koettujen tilanteiden kanssa, jolloin voidaan käyttää vakiintuneita  rea

-gointimalleja  (kognitiiviset mallit). Monimutkaiset, yllättävät  tai  vieraat tilan-
teet sitä vastoin vaativat tietoista tarkkaavaisuutta  ja  lisäävät kuljettajan  hen- 
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kista  rasitusta. Tämä lisää vaaraa, ettei kuljettaja huomaa tärkeää tietoa  tai 
 että  hän  ymmärtää  sen  väärin  ja  tekee tämän vuoksi virheen. 

Tyypillisiä esimerkkejä virhetoiminnoista, jotka voivat johtua liikenneympäris-
tön harhaanjohtavasta suunnittelusta, ovat: 

• liikennemerkkien, tiemerkintöjen  tai  liikennevalojen huomaamatta jäämi-
nen  tai  väärin ymmärtäminen 

• opastustietojen  huomaamatta jääminen  tai  väärin ymmärtäminen 
•  muiden liikenteessä liikkujien huomaamatta jääminen näköesteiden 

vuoksi 
•  liian suuri nopeus kaarteessa, kun kaarteen kulku (jyrkkyys)  on  arvioitu 

virheellisesti. 

Liian suuri tietomäärä voi johtaa virheisiin yliärsytyksen  ja stressin  vuoksi, 
kun taas liian pieni tietomäärä voi aiheuttaa yksitoikkoisuutta, joka puoles-
taan voi johtaa väsymykseen  ja  huonoon keskittymiseen. Tämän vuoksi  on 

 suuri haaste suunnitella sekä tiegeometria että liikennemerkit  ja  tiemerkinnät 
 niin, että sekä liian suurelta että liian pieneltä ärsytykseltä vältyttäisiin. 

Kuljettajat haluavat useimmiten päästä suhteellisen nopeasti perille. Toi-
menpiteet, joiden vuoksi kuljettaja tuntee olonsa turvallisemmaksi  tai  joiden 
vuoksi ajaminen  on  helpompaa, voivat tämän vuoksi johtaa siihen, että kul-
jettaja ajaa nopeammin  tai  vähemmän keskittyneesti (niin sanottu  riskin 

 kompensointi).  Tämä tulee ottaa huomioon suunniteltaessa mandollisimman 
turvallista liikenneympäristöä. 

Tieympäristö  ja  nopeus  

Ajonopeuden  määrää sekä nopeuden aistiminen että käsitys siitä, mikä  on 
 hyväksyttävä  tai  "oikea' nopeus. Monissa tutkimuksissa  on  havaittu yhteys 

henkisen rasituksen  ja  ajonopeuden  välillä. Ajonopeus valitaan ilmeisesti si-
ten, että henkinen rasitus pysyy hyväksyttävällä tasolla.  

Oman  liikkumisnopeuden aistimiseen  vaikuttaa  mm.  näkökentässä olevien 
kohteiden suhteellinen liike suhteessa toisiinsa (optinen laajeneminen  ja  lii-
keparallaksi).  Myös tieympäristön, esimerkiksi etäisyyden tien varrella oleviin 
esteisiin, oletetaan vaikuttavan nopeusvaikutelmaan. 

Useimmat kuljettajat aliarvioivat ajonopeutensa. Aliarviointi näyttää olevan 
suurin alhaisilla nopeuksilla ajettaessa,  jos  mukana  on  myös akustisia är-
sykkeitä (esim. tiestä  ja  moottorista  aiheutuva melu). Ilman akustisia ärsyk-
keitä nopeus aliarvioidaan eniten suurilla nopeuksilla ajettaessa. 

Monien tieympäristön elementtien  on  selvästi osoitettu johtavan nopeuksien 
nousuun: 

• Reunaviivat  johtavat nopeuksien nousuun luultavasti siksi, että ajaminen 
 on  henkisesti vähemmän rasittavaa. 

• Keskiviiva  näyttää johtavan nopeuksien nousuun kapeilla teillä  (4-4,5 
m),  kun taas leveillä teillä  sillä  ei ole havaittu olevan vaikutusta. Tämä 
vastaa niitä onnettomuustutkimuksia, joissa keskiviivan  on  todettu  kas- 
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vattavan onnettomuusriskiä  kapeilla teillä  ja  vähentävän riskiä leveillä 
teillä. Nämä yhteydet johtuvat mandollisesti siitä, että keskiviiva vähen-
tää kuijettajien epävarmuutta ajoradan keskikohdasta.  On  osoitettu, että 
kuljettajat ajavat lähempänä tien keskikohtaa niillä kapeilla teillä, joilla  on 
keskiviiva  kuin niillä, joilla keskiviivaa ei ole, mikä voi vaikuttaa onnetto-
muuksien syntymiseen. 

•  Tehostettu informaatio tielinjauksien kulusta pimeässä (esim. heijastavi
-en reunapaalujen  ja  -viivojen  avulla) johtaa nopeuksien kasvamiseen eli 

kyseiset toimenpiteet voivat johtaa onnettomuuksien lisääntymiseen. 

•  Myös tievalaistus johtaa nopeuksien nousuun pimeässä, mutta vähentää 
samalla onnettomuusriskiä. 

•  Eräät tieympäristön toimenpiteet  ja  elementit taas voivat vaikuttaa nope-
uksia laskevasti. 

•  Tien  leveyden kaventaminen vaikuttaa nopeutta laskevasti enimmillään 
 n. 3 km/h  yhtä kavennettua tien leveysmetriä kohti. Nopeuden muutos 

tieleveyden metriä kohden  on  sitä suurempi, mitä kapeammasta tiestä  on 
 kysymys. Myös piennarten kaventaminen johtaa nopeuden laskemiseen. 

Vakiolevyisellä tiellä leveämpi ajorata  (ja  vastaavasti kapeammat pienta-
reet) johtavat nopeuksien kasvuun. Nämä muutokset selittyvät sekä  sillä, 

 että  tie  tuntuu turvallisemmalta (suurempi etäisyys vastaantulevaan lii-
kenteeseen  ja  tien reunaan) että  sillä,  että ajaminen tuntuu leveämmän 
ajo-alueen ansiosta vähemmän rasittavalta. 

•  Tien  varrella olevat esteet (puut, rakennukset, muut esteet) voivat johtaa 
nopeuden laskuun erityisesti kapeilla teillä. Tämä selittyy sekä visuaali-
sista kiintopisteistä aiheutuvalla tuntumalla suuremmasta nopeudesta et-
tä pelosta ajaa mandollisten esteiden päälle. Esteet voivat lisäksi vaikut-
taa näkyvyysolosuhteisiiri. 

Visuaalisia keinoja (aistiharhoja)  on  käytetty luomaan lisääntyneen no-
peuden tuntua  ja  korostamaan kaarteita. Ajoradan yli kulkevat  tai  lyhyet 
ajokaistan reunassa kulkevat poikkiviivat johtavat nopeuden hidastami-
seen. Viivojen välimatkan lyhentymisen oletetaan luovan lisääntyneen 
nopeuden tuntua  ja  jotkin tutkimukset osoittavat, että niiden vaikutukses-
ta nopeus hidastuu eniten. "Wundtin harha' johtaa nopeuden hidastami-
seen, mutta  on  epävarmaa, johtuuko tämä oletetusta toimintamekanis

-mista  -  siitä, että ajokaista tuntuu kapeammalta. 

Ajokaistan  visuaalinen kaventaminen leveän, maalatuilla viivoilla merki-
tyn keskisaarekkeen avulla  on  tehokas keino nopeuden laskemiseen, 
varsinkin yhdistettynä reunaviivaan, jonka kontrasti  on  heikompi (huo-
nomman optisen ohjauksen antamiseksi!). 

Rajoitettu näkemä johtaa nopeuden hidastamiseen, kuten erilaisten teo-
reettisten tarkastelujen perusteella  on  odotettu. Tässä yhteydessä  on 

 tärkeää huomata, että nopeuden hidastaminen kaarteissa, joissa  on  ra-
joitettu näkemä.  on  usein riittämätön turvallisuusmarginaalin ylläpitämi-
seksi. Myös pimeässä tapahtuva nopeuden hidastaminen  on  riittämätön 
turvallisuusmarginaaliin nähden. 
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Tulokset nopeuden  ja  pimeällä ajettaessa vallitsevan onnettomuusriskin suh-
teen voidaan selittää teorialla näkötoimintojen "valikoivasta rappeutumises-
ta': Huono valaistus heikentää ennen kaikkea kohteiden tunnistusta  ja  vä-
hemmän tilan hahmottamista, joka  on se  näkötoiminto,  johon nopeuden va-
linta suurelta osin perustuu. 

Elementtejä, joiden ei toistaiseksi ole havaittu vaikuttavan nopeuteen, ovat: 

•  Ääntä-  tai  tärinää aiheuttavat reuna-  ja  keskiviivat  eivät vaikuta ajono-
peuteen, mutta ne vähentävät viivojen ylitystä  ja  parantavat näin turvalli-
suutta. 

Levennettyä, poikkiviivoilla  varustettua reunaviivaa kaarteissa  on  käytetty 
kaarteita korostavana toimenpiteenä.  Sen  vaikutus nopeuteen  on  epä-
varma - mandollisesti  sillä  on  vaikutusta vaikeasti hahmotettavissa kaar-
teissa. 

Tiekaiteet  ovat toimenpide, jonka odotetaan vaikuttavan sekä riskiastee
-seen  että henkiseen rasitukseen (erityisesti kapeilla teillä). Kaiteiden vai-

kutusta vapaiden ajoneuvojen nopeuteen ei kuitenkaan ole tutkittu sys-
temaattisesti 

Muiden elementtien vaikutus nopeuteen riippuu yksityiskohtien suunnittelus-
ta. Hyvä esimerkki tästä  on  kaarteen jyrkkyyden hahmottaminen, jonka us-
kotaan vaikuttavan siihen,  millä  nopeudella kaarteeseen ajetaan. Tärkeim-
mät suunnitteluparametrit, joiden oletetaan vaikuttavan kaarteen aistimiseen 
ovat: 

• kaarresäde 
•  kaarteen kulma (pituus) 
• 	siirtymäkaaret 
• sivukaltevuus 
•  näkyvyys kaarteen läpi. 

Nopeuden valinta ennen kaarretta ei tapandu  vain  kyseisen kaarteen perus-
teella, vaan myös reitillä aiemmin olleista kaarteista muodostuneiden odo-
tusten perusteella. Johdonmukainen tielinjan suunnittelu tarkoittaa sitä, että 
tiegeometria vastaa liikenteessä liikkujien odotuksia tien kulusta  ja  siitä, mil-
lainen nopeus  on  hyväksyttävä. Tämä merkitsee myös, että kaarteisuus ei 
saa vaihdella liiaksi samalla tieosuudella. Esimerkki epäjohdonmukaisuudes

-ta  ovat kaarteet, jotka eivät näytä niin jyrkiltä kuin todellisuudessa ovat  ja  jot-
ka tämän vuoksi johtavat suureen nopeuteen  ja  tätä seuraavaan äkkijarru-
tukseen. 

Johdonmukaisuutta  on  mitattu esimerkiksi  sen  perusteella, missä määrin 
kaarteet ovat jyrkempiä kuin edeltävällä reitillä keskimäärin. Toinen merkki 
epäjohdonmukaisuudesta ovat suuret nopeusvaihtelut eri  tie-elementtien vä-
lillä. Johdonmukaisuutta  on  yritetty tutkia myös mittaamalla eri tavoin kuljet-
tajien henkistä rasitusta. Mitä johdonmukaisempaa tielinjan suunnittelu  on, 

 sitä vähemmän henkinen rasitus vaihtelee. Henkisen rasituksen mittaami-
seen liittyy metodisia ongelmia,  ja  tämän vuoksi erilaisia metodeita pitää vie-
lä testata. 
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Väärään suuntaan ajaminen 

Väärään suuntaan ajaminen moottoritiellä sai merkittävää julkisuutta 
USA:ssa  jo  1960-luvulla moottoriteiden nopean rakentamisen myötä. Euroo-
passa ongelmaan  on  keskitytty erityisesti noin vuodesta  1 980  lähtien -  ensin 

 Saksassa  ja  Alanko-maissa sekä myöhemmin myös muissa maissa mukaan 
lukien pohjoismaat. Väärään suuntaan ajamisesta aiheutuneet onnettomuu-
det muodostavat  alle  1  prosentin moottoriteillä tapahtuvista henkilövahinko-
onnettomuuksista, mutta ne aiheuttavat  3-6  prosenttia moottoriteillä tapah-
tuneista liikennekuolemista. 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhemmat kuijettajat ovat yliedus-
tettuina väärään ajosuuntaan ajamisesta johtuvissa onnettomuuksissa. 
USA:ssa  ja  Saksassa tehdyt tutkimukset osoittavat, että päihteiden vaiku-
tuksen alaisena olevat kuijettajat ovat yliedustettuina näissä onnettomuuk-
sissa. 

Yleisin ajovirhe moottoriteillä  on,  että autoilija ajaa moottoritien erkanemis-
rampille moottoritieltä poistuvaa liikennettä vastaan. Tämäntyyppisen vir-
heen voi usein katsoa johtuvan  rampin ja  sivutien liittymän  sekä  sen  viitoi-
tuksen  ja  liikenteen ohjauksen huonosta suunnittelusta. Autoilijat saattavat 
ajaa väärään suuntaan myös tehtyään  U-käännöksen moottoritiellä. Useim-
mat tämänkaltaiset tapaukset johtuvat luultavasti siitä, että kuljettajat 'unoh-
tavat' ajavansa moottoritiellä, mutta  on  myös esimerkkejä tietoisesta väärin 
ajosta. Tällaisia tapauksia vastaan  on  erityisen vaikeaa löytää tehokkaita 
toimenpiteitä. Harvinaisempi ajovirhe  on  ajaminen moottoritielle liittyvän 

 rampin  liikennettä vastaan. Tällaiset ovat luultavasti tietoisia virhetoimintoja, 
joita  on  vaikea estää perinteisin toimenpitein. 

Erilaisten liittymä-  ja  ramppijärjestelyjen onnettomuusriskissä  on  systemaat-
tisia eroja. Ongelmaa ei esiinny samoissa määrin täydellisiss' ' neliapilaliit-
tymissä", koska niissä ramppi liittyy vinossa  kulmassa  sivutiehen  ja  liittymäs-
sä  on  saareke.  

On  monia esimerkkejä siitä, miten liikennemerkkien  ja  tiemerkintöjen  paran-
taminen  on  pienentanyt  ongelmaa. Usein kuitenkin liittymän muuttaminen  on 

 tarpeen, erityisesti monimutkaisissa  tie-  ja  liikenneolosuhteissa,  joissa liiken-
nemerkit  ja  tiemerkinriät  voivat jäädä huomaamatta. Liittymä tulee suunnitel-
la niin, että  se  houkuttelee tekemään oikeita ajoliikkeitä ja/tai vaikeuttaa vir-
heellisiä liikkeitä. Toimenpiteitä, joilla tähän voidaan myötävaikuttaa, ovat 

 mm.  seuraavat: 

•  Jatkuva  (tai  ainakin toistuva) ajosuunnan ilmoittaminen esim. ajoradassa 
olevien nuolten  (tai  USA:n tapaan keskisaarekkeen vieressä kulkevan 
keltaisen viivan) avulla voi luultavasti auttaa kuljettajia, jotka ovat kään-
tyneet unohdettuaan ajavansa moottoritiellä. 

•  Sijoittamalla vasemmalle kääntyvä kaarre siirtymäkohtaan, jossa kaksi-
kaistainen  tie  muuttuu nelikaistaiseksi tieksi, niin että ulkokaarre sulautuu 
luonnollisella tavalla moottoritiehen. Tällä tavalla voidaan liikennesuun-
nittelun avulla myötävaikuttaa siihen, että kuijettajat ajavat automaatti-
sesti oikealle puolelle keskisaareketta. 
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Liikenteen ohjaus moottoritien  ja  levähdysalueiden yms. välisillä liittymis
-ja  erkanemisrampeilla  niin että väärään suuntaan ajaminen  on  "luonno-

tonta'. Nykyään rampit  on  usein suunniteltu niin, että  on  helppo ajaa 
väärin,  jos  ei huomaa liikennemerkkejä  tai  tiemerkintöjä.  

Yhdistetään liittymis-  ja  erkanemisrampit  ensin  kaksisuuntaiseksi tieksi  ja 
 liitetään vasta tämän jälkeen sivutiehen, levähdysalueelle, liikenneympy-

rään  tai  vastaavaan. Tämä vähentää liittymien määrää  ja  helpottaa siten 
kuijettajan päätöksentekoa. Siirtyminen kaksisuuntaisesta yksisuuntai-
seen liikenteeseen tulee tällaisessa tapauksessa suunnitella niin, että 
kuljettajat ajavat automaattisesti oikealle puolelle keskisaareketta (esi-
merkiksi lisäämällä väliin kaarteen). 

Moottoritien muuttuessa kaksikaistaiseksi tieksi, jolla  on  vastaantulevaa 
 liikennettä, saattaa kaksikaistainen  tie  sekoittua moottoritien toiseen puo-

liskoon. Selkeä suunnittelu  ja  ajosuunnasta  kertovat tiedot voivat estää 
tämän. 

Sivutien  ja  keskisaarekkeella  varustetun tien tasoliittymässä helposti 
hahmotettava liittymän muotoilu ja/tai ohjausviivat voivat estää  sen,  että 
sivutieltä vasemmalle kääntyvät kuljettajat sekoittavat keskisaarekkeen 
päätien oikeaan reunaan  ja  ajavat väärälle puolelle tietä. 

• Ajoradassa  olevat nuolet  ja  liikennemerkit paikoissa, joihin kuljettajat 
luonnollisesti suuntaavat katseensa, voivat estää väärään suuntaan aja-
misen kaupunkien  ja  taajamien yksisuuntaisilla kaduilla. 

Optimaalinen opastus  

On  erityinen haaste sovittaa liikennemerkit  ja  tiemerkinnät  kokonaisuuteen 
 sen  sijaan, että  vain  määritettäisiin  säännöt yksittäisiä elementtejä varten. 

Tutkimukset osoittavat, että tulkinnanvaraisuus -  se,  että tiedot voidaan 
ymmärtää väärin -  on  suuri ongelma. 

Yleiset suunnitteluohjeet eivät voi kattaa kaikkia mandollisia tilanteita. Lii-
kennemerkkien  ja  merkintöjen mukauttaminen  erityisiin paikallisiin olosuhtei-
siin vaatii lisäksi käyttämään harkintaa, joka perustuu ammatilliseen tietoon 
tiedon ymmärtämisestä  ja  käsittelemisestä  liikenteessä. Tutkimuksissa  on 

 tehty seuraavia johtopäätöksiä: 

•  Tietomäärä tulee rajoittaa välttämättömään. Pääteillä ei useinkaan ole 
tarpeen lisätä "suoraan eteenpäin" -kohdetta samaan opasteeseen sivu- 
teiden kohteiden kanssa. 

• 	Kuljettajat näyttävät hahmottavan tienviittojen tiedot paremmin, kun eri 
ajosuuntien  kohteet sijoitetaan vierekkäin  sen  sijaan, että ne olisivat  al

-lekkain. 

•  Isot kaaviomaiset suunnistustaulut auttavat hahmottamaan oikean tieva-
linnan nopeammin kuin pelkkä tienviittatyyppinen suunnistustaulu. 

• Paikannimien  määrää taulussa tulee rajoittaa. Enimmäissuositukset vaih-
televat välillä  3  -  6.  
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Hyvin tunnettujen lyhenteiden käyttö  on  tarkoituksenmukaista.  

• 	Liikennemerkkien  ja  opasteiden  sijoituksen  ja  sisällön tulee olla johdon- 
mukaiset:  esim. ajosuunnan  ja  liikennemerkkien  sijoituksen oikealle  tai 

 vasemmalle tulee vastata toisiaan.  

• 	Liikenneympyrässä poistumistiet  tulee viitoittaa niin, että  opastusmerkit  
näkyvät  liikenneympyrässä ajettaessa. Liikenneympyrästä  vasemmalle 

 kääntyville  tarkoitettujen  nuolten  tulee osoittaa, että kyseessä  on  liiken-
neympyrä (jottei kuljettaja kääntyisi vasemmalle ennen ympyrän  saare-
ketta). 

•  Kaupunkien  ja  taajamien  opastusmerkeissä  on  erityisen tärkeää miettiä 
erikseen läpikulkuliikenteen  ja  erikseen paikallisiin kohteisiin suuntautu-
van liikenteen  tiedontarvetta  sekä rajoittaa  liikennemerkkien  määrä mah-
dollisimman pieneen.  Kadunnimien  ja  talojen numeroiden kohdalla pienet 

 kilvet,  puuttuvat  kilvet  ja  epätarkoituksenmukainen  sijoitus ovat toistuva 
ongelma.  

Liikenrieympäristön  muokkaaminen vanhempien kuijettajien edellytyk
-sun  sopivaksi 

Noin  70  vuoden iästä lähtien keskimääräinen riski joutua osalliseksi  liiken-
neonnettomuuksiin  kasvaa iän myötä. Samanaikaisesti vanhempien  kuijetta-
jien  määrä liikenteessä kasvaa, mikä  on  johtanut lisääntyvään  kiinnostuk

-seen  vanhempien kuljettajien  liikenneturvallisuuteen  liittyvistä kysymyksistä. 
 Liikenneympäristön  suunnittelu vanhempien  kuijettajien onnettomuusriskin 

 vähentämiseksi vaatii tietoa siitä, mitkä turvalliseen autolla-ajoon tarvittavista 
edellytyksistä mandollisesti  heikkenevät  iän myötä. 

Tärkeitä iän myötä  heikkeneviä  toimintoja ovat:  

•  Näkö  ja  muut  aistitoiminnot.  Perinteisten, näön tarkkuutta  mittaavien  nä
-kötestien  ja  onnettomuusriskin  välillä  on  kuitenkin havaittu  vain  heikkoja 

yhteyksiä.  

• 	Kognitiiviset toiminnot kuten  tarkkaavaisuus.  Kognitiivisten toimintojen 
heikkenemisen  ja  onnettomuusriskin  välillä  on  havaittu selvä yhteys. 

 Tarkkaavaisuustesti UFOV  ('useful field of view"),  joka mittaa  aistimisno-
peutta,  jaettua tarkkaavaisuutta  ja  valikoivaa tarkkaavaisuutta, osoittaa 
erityisen selkeän yhteyden  ajovalmiuksien  ja  onnettomuusriskin  välillä.  

•  Dementia  ja  muut kognitiivisen heikkenemisen muodot lisääntyvät iän 
myötä  ja  vaikuttavat todennäköisesti siihen, että  vanhuksilla  on  suurempi 
onnettomuusriski.  

•  Myös heikentyneen  liikkumiskyvyn  voidaan ajatella lisäävän  onnetto-
muusriskiä.  

On  väitetty, että  vanhuksilla  on  vaikeuksia hahmottaa tärkeitä tietoja moni-
mutkaista taustaa vasten, mutta tutkimustulokset ovat hieman ristiriitaiset. 

 On  kuitenkin osoitettu, että vanhemmat  kuijettajat: 
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•  tarvitsevat pidemmän ajan opasteissa olevien tekstien lukemiseen, min-
kä vuoksi heillä voi olla ongelmia suunnistamisessa vierailla paikkakun-
nilla 

•  omaavat pidemmän reagointiajan, mikä tarkoittaa sitä, että tien suunnit-
telun perustaksi asetetut näkemäetäisyydet voivat olla vanhemmille kul-
jettajille liian lyhyet 

• 	ovat yliedustettuja liittymissä tapahtuneissa onnettomuuksissa, erityisesti 
vasemmalle käännyttäessä. Tämä voi liittyä huonontuneeseen syvyyden 

 ja  liikkeen aistimiseen, joka  on  tärkeä toiminto esimerkiksi vastaantule
-van  liikenteen etäisyyttä arvioitaessa. Tämä voi myös liittyä siihen, että 

vanhemmilta kuljettajilta jäävät useammin huomaamatta liikennemerkit, 
esim. pysähtymismerkit  tai  väistämisvelvollisuudesta  kertovat merkit. 

Informaation näkyvyyden  ja  Iuettavuuden  parantamiseksi  on  ehdotettu  mm. 
 seuraavaa: 

•  suuremmat tekstit opasteisiin 
•  voimakkaampi kontrasti ja/tai heijastus 
• leveämmät viivat tiemerkinnöissä 
• liikennemerkkien  ja  merkintöjen  parempi hoito 
• suuremmat Ilikennevalot 
• 	tietojen vahvistaminen toiston avulla. 

Vanhempien kuijettajien tiedonkäsittelyn helpottamiseksi  on  ehdotettu  mm. 
 seuraavaa: 

• 	erillinen kaista vasemmalle kääntyville 
• pidemmät näkemäalueet 
• liittymien  määrän vähentäminen 
• 	nelihaaraliittymien  korvaaminen kandella  T-liittymällä 
• 	monimutkaisten liittymien yksinkertaistaminen 
• 	nopeuden hidastaminen paikoissa, joissa  on  paljon informaatiota (autoili- 

jalle). 
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Käytännöllisesti katsoen kaikki  auto-onnettomuudet johtuvat jonkinlaisesta 
kuljettajan, ajoneuvon,  liikenneympäristön ja/tai  muiden liikenteessä  liikkuji

-en  välisen  vuorovaikutuksen heikkenemisestä. Tämä voi johtua siitä, että 
ympäristön tärkeitä tietoja ei ymmärretä  tai  ne ymmärretään liian myöhään 

 tai  tulkitaan väärin, jolloin seurauksena  on  virheellinen käyttäytyminen.  

Se,  että tiedon  vastaanottokyvyn  heikkeneminen  on  suuri tekijä liikenneon-
nettomuuksissa,  on  saatu selville  mm.  onnettomuusanalyyseissa.  Treat 
(1980)  havaitsi, että yli puolessa satunnaisesti valituista liikenneonnetto-
muuksista onnettomuuden varmana  tai  todennäköisenä syynä olivat  havain-
tovirheet  ("recognition errors').  Tässä ryhmässä kaksi yleisintä virhettä olivat 
havainnoinnin  laiminlyönti  ("inattention";  kuljettaja oli keskittynyt johonkin 
muuhun)  ja  riittämätön havainnointi  ("improper lookout";  kuljettaja ei huo-
mannut tärkeää tietoa, vaikka oli keskittynyt ajamiseen). 

Raportissa käsitellään  liikenneympäristön  merkitystä sille, mitä tietoa kuljet-
tajat vastaanottavat. Samoin tarkastellaan, missä määrin  liikenneympäristön 
parannuksilla  voidaan myötävaikuttaa siihen, että kuljettajat saavat tarvitse-
mansa tiedot oikeaan aikaan niin, että  väärinymmärryksen  vaara  on  mandol-
lisimman pieni.  Tieympäristön  suunnittelu vaikuttaa kuljettajien saamaan tie-
toon kandella eri tavalla. Ensinnäkin  tie  ja sen  ympäristö  (tiegeometria, 
opasteet  ja  liikennemerkit.  ajoratamerkinnät,  tien varrella olevat kohteet) 
ovat itsessään tietoa, jolla  on  mandollisesti merkitystä kuljettajille. Toisek-
seen  tieympäristö  luo,  mm.  näkyvyysolosuhteiden  kautta, taustan muista lii-
kenteessä  liikkujista  sekä muista mandollisista esteistä  ja  vaaratekijöistä 

 saadun tiedon  ymmärtämiselle.  Tämän vuoksi  on  myös itsestään selvää,  et-
ta  tieympäristön  suunnittelulla  on  keskeinen merkitys luotaessa kuljettajille 
turvallisen käyttäytymisen edellytyksiä.  

Tieympäristöllä  on  merkitystä myös  virhetoimintojen  negatiivisten seurausten 
rajoittamisessa  esim.  tien reuna-alueiden suunnittelun kautta. Tässä projek-
tissa  on  kuitenkin keskitytty turvallisen käyttäytymisen  tietoperusteisiin  eli 
edellytyksiin estää onnettomuuksia tapahtumasta. 

Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, minkälaiset konkreettiset  suunnittelurat-
kaisut  olisivat parhaita, jotta kuljettajat saisivat mandollisimman turvallista 
ajoa varten tarvitsemansa tiedot.  Liikenneympäristön  suunnittelun tulee pe-
rustua oikeaan tietoon kuljettajien edellytyksistä  ja  rajoitteista  ympäristöstä 
saatavan tiedon ymmärtämisen  ja  käsittelyn suhteen. 

Raportissa esitellään yhteenveto tiedoista, jotka  on  kerätty  käymällä  läpi 
saatavilla olleesta  tutkimuskirjallisuudesta  joukko valittuja  liikennesuunnitte

-luun  ja  ajokäyttäytymiseen  liittyviä teemoja. Kustakin valitusta  aihealueesta 
 on  tehty  kirjallisuushaku  tärkeimmistä  psykologian ja  liikennetutkimuksen  tie

-tokannoista. 

Liikenneympäristön  suunnittelua  ja  onnettomuusriskiä  on  tutkittu muissa 
töissä  (esim.  Elvik,  Mysen  ja  Vaa  1997a).  Kyseistä aihetta ei ole tutkittu täs-
sä projektissa, muuten kuin niiden tutkimusten yhteydessä, joissa  liiken-
neympäristön  suunnittelua  on  tutkittu suhteessa sekä  liikennekäyttäytymi

-seen  että onnettomuuksiin. Tässä esittelyssä keskitytään  liikennesuunnitte-
un  ja  kuljettajien  virhetoimintojen  väliseen yhteyteen.  
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Luvussa  2  esitellään eräitä psykologisia teorioita, malleja  ja  käsitteitä, jotka 
ovat tärkeitä, jotta ymmärretään  liikenneympäristön  suunnittelun merkitys 

 virhetoimintojen  ja  muun vaarallisen  liikennekäyttäytymisen  estämiseksi 
 ym  m  ärrettä isi  in.  

Luvussa  3  pohditaan sitä, miten  liikenneympäristö  ja sen  eri osatekijät, lii-
kennemerkit  ja  ajoratamerkinnät  vaikuttavat  ajonopeuteen  ja  missä määrin 
tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi nopeutta  vähentäviä  toimenpiteitä suun-
niteltaessa. 

Luvun  4  aiheena  on se,  miten oikeasta  ajosuunnasta  voidaan antaa selkeää 
 ja  yksiselitteistä tietoa  ja  estää näin kuljettajia ajamasta väärään  ajosuun-

taan.  

Luvussa  5  tarkastellaan, kuinka  opastusjärjestelmä  pitäisi suunnitella, jotta 
 se  antaisi kuljettajille parhaan mandollisen tiedon. 

Lopuksi luvussa  6  käsitellään sitä, missä määrin  liikennejärjestelmää  voi-
daan parantaa niin, että vanhempien kuljettajien edellytykset otettaisiin pa-
remmin huomioon. Luku  6  perustuu jossakin määrin edellisissä luvuissa  kä

-siteltyyn  materiaaliin. 

Kukin  aihealue  on  käsitelty laajemmin  erillisissä työasiakirjoissa (Sagberg 
 2003a—e).  Tämä raportti  on  yhteenveto  pääkohdista.  

Projektin  raporteilla  on  kaksi tarkoitusta. Päätarkoituksena  on  esitellä tilan
-nekatsaus  tutkimuksesta, joka käsittelee sitä, kuinka  liikennejärjestelmän 

 suunnittelu vaikuttaa kuljettajien käyttäytymiseen, sekä, miten tätä tietoa 
voidaan käyttää liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi asiakirjat toi-
mivat tämän tutkimusalueen keskeisen  tutkimuskirjallisuuden  lähteenä.  Pro-
jektin  yhteydessä käytetty kirjallisuus  on  tämän vuoksi tallennettu omaan  kir-
jallisuustietokantaan  Reference Manager  (© lSl ResearchSoft)  -ohjelman 
avulla.  Pääraportissa  ja  osaraporteissa  mainitun kirjallisuuden lisäksi kysei-
sessä  tietokannassa  on  myös muuta  projektin  ongelmanasetteluja  käsittele-
vää kirjallisuutta.  Tietokannassa  on  hakua varten tarkoitetut  hakusanat 

 (keywords)  englanniksi  ja  norjaksi  sekä  tiivstelmät  (abstracts)  joistakin artik-
keleista  ja  raporteista.  Tietokanta  on  osa projektin  dokumentointia  ja  se on 

 käytettävissä  Reference Manager  -työkalulla tielaitoksen  tai  Tøl:n  luvalla. 

Aiemmin  liikennejärjestelmän  muokkaamista kuljettajien edellytyksiin sopi-
vaksi ovat yleisesti pohtineet  ja  siitä suosituksia antaneet  mm.  Babkov 

 (1975), Ogden (1996)  sekä  Fuller  ja  Santos (2002).  Tällä hetkellä  on  TRB:n 
 johdolla käynnissä kansainvälinen työ kansainvälisten  liikennejärjestelmien 
 inhimillisten tekijöiden suuntaviivojen  (human factors guidelines)  kehittämi-

seksi (ks.  esim.  Lerner  ym.  2002).  

Raportti  on  yhdessä  projektin  muun  dokumentoinnin  kanssa tarkoitettu pe-
rustaksi  liikennesuunnittelun  suuntaviivoja, ohjeita  ja  konkreettisia suosituk-
sia kehitettäessä.  
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3  TEOREETTINEN TAUSTA  JA  KESKEISET 
 KÄSITTEET1  

3.1  Kuljettajan  tiedontarve  

Mitä tietoja kuljettaja tarvitsee ympäristöstä voidakseen ajaa turvallisesti? 
Tähän kysymykseen  on  yritetty vastata analysoimalla aihetta kuljettajan  tie

-totarpeet  suhteessa autolla ajamisen eri tehtäviin  (driver information needs; 
King  ja  Lunenfeld  1971: Allen,  Lunenfeld  ja  Alexander 1971).  

Auton ajaminen  on  suurelta osin  itseohjautuvaa  toimintaa (ks.  esim. Näätä-
nen  ja  Summala  1974).  Tämä tarkoittaa sitä, että kuljettaja valitsee suurelta 
osin itse  ajotehtävän  vaikeusasteen (muokkaamalla  turvallisuusmarginaale

-ja).  Joka tapauksessa ajaminen koostuu tietyistä  osatehtävistä,  jotka ovat 
yhteisiä erilaisille  ajotilanteille  ja  eri  kuijettajille.  Tavallinen  ajotehtävien  luo-
kittelu perustuu tehtävien  hierarkkiseen  jakoon kolmelle tasolle  (King  ja  Lu-
nenfeld  1971, Allen  ym.  1971),  joita nykyään tavallisesti kutsutaan strategi-
seksi,  taktiseksi  ja  operationaaliseksi tasoksi (Michon  1985, van der  Molen ja 

 Bötticher  1988).  

Tämä jaottelu luo perustan autolla ajamisen eri  osatehtäviin  liittyvien tiedon- 
tarpeiden  määrittelylle. Operationaalisen  tason tehtäville, ennen kaikkea oh-
jaamiseen  ja  nopeuden säätelyyn,  on  rajallinen määrä  tietokategorioita.  Oh-
jaamista varten tärkein tieto liittyy auton  sijaintiin  ja  sivuttaisen  sijainnin muu-
toksiin suhteessa  ajorataan. Ajoradan  reunat (rajaavat tekijät)  ja  pituussuun-
taiset ajoratamerkinnät  ovat tämän vuoksi ensisijaiset tiedon lähteet. Auton 
reagointi ohjauspyörän liikkeisiin  on  myös tärkeää ohjaamista varten tarvitta-
vaa tietoa. Nopeuden säätelyn kannalta ympäristön visuaaliset  kiinnekohdat 

 ovat hyvin tärkeitä,  nopeusmittarin  tietojen lisäksi. 

Taktisella tasolla  on  paljon laajempi joukko  osatehtäviä,  joissa tarvitaan vas-
taavia  tiegeometriaan,  muihin liikenteessä  liikkujiin  ja  mandollisiin  esteisiin 

 liittyviä tietoja.  Taktisen  tason tehtäviin kuuluvat etäisyyden valinta edellä 
ajavaan, ohittaminen, pysähtyminen jalankulkijoiden vuoksi sekä reagointi 

 liikennemerkkeihin,  liikennevaloihin  ja  muuhun  liikenneinformaatioon.  Konk-
reettisia esimerkkejä tarvittavista tiedoista ovat tiedot, jotka tarvitaan päätök-
siin, onko  näkemäalue  tarpeeksi pitkä  ohitusta  varten  tai  vilkkaasti liiken-
nöidyn valo-ohjaamattoman liittymän ylittämiseen,  

Korkein taso eli strateginen taso koostuu Kingin  ja  Lunenfeldin  (1971)  mu-
kaan kandesta vaiheesta. Toinen  on  matkan  suunnittelu-  ja  valmisteluvaihe 

 ('pre-trip-vaihe)  ja  toinen matkalla  ajoneuvossa -  vaihe  (intransit -vaihe). 
 Opastusmerkit,  katujen nimet, teiden numerot sekä  Ilittymis-  ja  erkanemis-

ramppien  ja  erilaisten palvelujen sijainti  matkan  varrella ovat tärkeitä tämän 
tason  tiedonlähteitä.  

Tämän luvun  ongelmanasettelut  on  käyty yksityiskohtaisemmin läpi  TøI:n työasiakirjassa 
SM/i  478/2003  (Sagberg  2003a).  
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Allen,  Lunenfeld  ja  Alexander (1971)  ovat koonneet kuijettajien tarvitseman 
tiedon antamisen periaatteet seuraaviin kohtiin (ytimekkäitä englanninkielisiä 
sanontoja ei ole tarkoituksella käännetty):  

1. 'First thing first (primacy)' 
2. "Do not overload (processing channel limitations)' 
3. 'Do it before they get on the road (a priori knowledge)" 
4. 'Keep them busy (spreading)" 
5. "Do not surprise them (expectancy)" 

3.2  Tiedon puute virhetoimintojen  ja  liikenneonnettomuuksien 
syynä 

Ruotsalaisissa liikenneonnettomuuksien analyyseissä (vahinkotutkimuksis
-sa)  niin kutsuttu tiedonpuutemenetelmä  (Englund  ym.  1978,  Pettersson ja 

 Englund 1992) on  ollut tärkeä metodinen apukeino onnettomuuksiin vaikut-
tavien  ja  niitä laukaisevien tekijöiden analysoinnissa. Menetelmässä tutki-
taan  ensin,  mitkä tiedot olisivat olleet välttämättömiä tietyn onnettomuuden 
välttämiseksi  ja sen  jälkeen, mitkä tiedot liikenteessä liikkuja havaitsi.  Ana

-yysissa  arvioidaan sitten välttämättömän tiedon  ja  havaitun tiedon mandolli-
sen poikkeaman syitä. Tiedon puutteen syyt luokitellaan  sen  mukaan, johtu-
vatko ne  a)  näköesteistä  ("fyysinen suodatin"),  b)  liikenteessä liikkujan aisti-
miskyvyn rajoitteista ('aistimuksellinen suodatin") vai  c)  liikenteessä liikkujan 
tiedollisista rajoitteista ("kognitiivinen suodatin'). Tällaista mallia mandollisen 
tiedon puutteen analysoimiseksi voidaan hyvin ajatella käytettävän myös lii-
kenneympäristön suunnittelussa ennen kaikkea "fyysisten suodattimien" eh-
käisemiseksi. Mallia voidaan käyttää yleisemminkin ottamalla huomioon tieto 
siitä, millaisia kognitiivisia  ja  aistimiseen  liittyviä edellytyksiä  ja  rajoitteita  lii-
kenteessä liikkujilla  on  ympäristöstä saatavan tiedon havaitsemisen suhteen.  

3.3  Turvallisuusmarginaalit -  Gibsonin  ja  Crooksin kenttäteoria 

Havaitsemansa  tiedon tulkinnan perusteella autonkuljettaja muokkaa käyt-
täytymistään  mm.  nopeuden sekä erilaisiin kiinteisiin  ja  liikkuviin esteisiin pi-
dettävän välimatkan suhteen.  Jo  vuonna  1938 Gibson  ja  Crooks  esittelivät 
niin kutsutun 'kenttäteoriansa" autolla ajosta  (Gibson  ja  Crooks 1938).  Hei-
dän lähtökohtansa oli, että autolla ajo  on  ennen kaikkea aistimiseen liittyvä 
tehtävä, jolloin ajotehtävä  on  tärkeää analysoida  sen  perusteella, millaisia 
toimintamandollisuuksia kuljettaja visuaalisessa tilassa aistii. Keskeinen kä-
site  on  "turvallisen liikkumisen kenttä"  ("field of safe travel"),  jonka muodos-
tavat kaikki liikkeet, jotka ovat mandollisia törmäämättä muihin objekteihin. 
("Turvallisen liikkumisen kenttää" voidaan kutsua suppeammassa merkityk-
sessä myös turvaväliksi).  

"Field of safe travel"  -kentän lisäksi kuljettajan aistimiseen sisältyy myös kä-
sitys pysähdysalueesta -  "minimum stopping zone".  Näiden kanden kentän 
välistä suhdetta kutsutaan nimellä "field/zone  ratio",  joka  on  sama kuin  tur

-vallisuusmarginaali.  Useimmissa olosuhteissa kuijettajan odotetaan käyttäy-
tyvän niin, että pysähdysalue  ("minimum stopping zone") on  pienempi kuin 
turvallisen liikkumisen kenttä  ("field of safe travel")  eli  on  mandollista pysäh-
tyä törmäämättä turvallisen liikkumisen kenttää rajoittaviin kohteisiin. 
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Tämä yksinkertainen malli voi olla hyödyllinen työkalu liikennetilanteen visu-
alisoimisessa, sekä sellaisena kuin  se on  todellisuudessa että sellaisena 
kuin miltä  se  voi kuljettajasta vaikuttaa.  Jos  kenttä  on  mandollista kuvata niin 
kuin tyypillinen kuljettaja  sen  käsittää  ja  verrata kuvausta objektiivisempaan 
kuvaukseen, työkalulla voidaan analysoida myös liikenneympäristöä.  

3.4  Turvallisuusmarginaalit  pimeällä ajettaessa  

Leibowitz  ja  Owens (1986  ks. myös  Leibowitz, Owens  ja  Post 1982  sekä 
 Owens  ja  Tyrrell 1995)  ovat esitelleet  teorian,  jonka mukaan kuljettajat aja-

vat usein liian pienellä turvallisuusmarginaalilla pimeässä, koska  he  luulevat 
näkevänsä pidemmälle kuin todellisuudessa näkevät. Tämä teoria perustuu 
siihen, että visuaalisen tiedon käsittely tapahtuu aistijärjestelmän kanden eri-
laisen prosessin avulla. Toinen  ('focal vision')  liittyy objektien tunnistami-
seen  ja  toinen  ("ambient vision")  tilan hahmottamiseen. Objektien tunnista-
minen  on  paljon riippuvaisempi valosta kuin tilan hahmottaminen. Tämä tar-
koittaa sitä, että kuljettaja voi nähdä suhteellisen hyvin, missä  tie  kulkee, 
vaikka valaistus  on  niin heikko, että objektien hahmotuskyky  on  merkittävästi 
heikentynyt.  Leibowitz ym.  kutsuvat tätä näkötoimintojen valikoivaksi rappeu-
tumiseksi. Tällä  on  selviä seurauksia niiden visuaalisten toimenpiteiden ym-
märtämisen suhteen, joilla yritetään vaikuttaa liikenneturvallisuuteen pime-
ässä  sen  perusteella, kumpaan näistä kandesta näkötoiminnosta toimenpi-
teet eniten vaikuttavat.  

3.5  Virhetoiminnot  

3.5.1  Virhetoimintojen  luokittelu 

Vaaralliset tilanteet syntyvät  tai  vahvistuvat kuljettajan  tekemien virhetoimin-
tojen  perusteella.  Reason (1990)  erottaa toisistaan väärästä suunnitelmasta 

 ja  väärästä suunnitelman toteuttamisesta johtuvat virhetoiminnot. Kyseisiä 
toimintoja voidaan kutsua vastaavasti nimilla•"virheet"  ("mistakes")  ja  "vahin-
got"  ("slips" tai "lapses").  Yksi esimerkki ryhmästa••"virheet"  ("mistakes") on 

 kuljettaja, joka ajaa liittymään näkemättä oikealta lähestyvää autoa. Suunni-
telma  on  jatkaa ajamista eteenpäin, mutta ongelmana  on se,  että suunnitel-
ma ei ole oikea tilanteeseen nähden.  Jos  kuljettaja ajaa liittymään, koska 

 hän  erehdyksessä painaa kaasupoljinta jarrun sijasta, virhetoiminto kuuluu 
ryhmään "vahinko"  ("slip"),  Oikea suunnitelma olisi jäädä paikalleen, mutta 
toteutus ei vastaa suunnitelmaa. 

Ryhmään  "mistakes"  kuuluvien virheiden syynä  on  usein väärä tietoperusta, 
jolloin toiminta valitaan virheellisen tulkinnan  tai  keskeisen, esim. liiken-
neympäristöön liittyvän, tiedon puutteellisen ymmärryksen perusteella.  

3.5.2  Millaisia virhetoimintoja liikenteessä esiintyy? 

Meidän tietääksemme kuljettajien virhetoiminnoista ei ole olemassa kattavaa 
 ja  yksityiskohtaista luokittelua, Reasonin malliin perustuvaa suhteellisen 

yleistä jaottelua lukuun ottamatta. Onnettomuuksien syistä tosin  on  olemas-
sa joitakin luokitteluja  (Treat 1980)  ja  lisäksi  on  tehty kyselytutkimuksia jois-
takin määrätyistä virhetoiminnoista. Tällaisesta kyselytutkimuksesta esimerk-
kinä  on Driver Behaviour Questionnaire (Parker ym. 1995, Aberg  ja Rimmö 

 1998). 



24 	 Kuljettajiin  vaikuttaminen liikenneympäristön suunnittelulia 
TEOREETTINEN TAUSTA  JA  KESKEISET KÄSITTEET  

Treat  teki avustajiensa kanssa  (Treat 1980)  laajan tutkimuksen yli  2 000  lii-
kenneonnettomuudesta  ja  arvioi, mitkä olivat onnettomuuksiin vaikuttaneet 
varmat  ja  todennäköiset tekijät. Tutkijat tekivät luokittelukaavion vaikutta-
neista tekijöistä sekä kuljettajan, ajoneuvon että liikenneympäristön suhteen. 
Ajovirheet jaettiin seuraaviin neljään pääryhmään: 

• 	'critical non-performance"  (kriittinen toimimattomuus; kuljettaja jättää 
jonkin tärkeän toiminnon tekemättä nukahtamisen, pahoinvoinnin  tai  vas-
taavan takia) 

•  "recognition errors'  (havaintovirhe) 

•  "decision errors"  (päätösvirhe) 

•  "performance errors"  (toimintavirhe).  

Driver Behaviour Questionnaire (Parker 1995,  Aberg  ja Rimmö  1998)  sisäl-
tää kysymyksiä sekä virhetoiminnoista että tietoisemmista rikkeistä. Virhe- 
toiminnot liittyvät sekä auton käyttöön  ja  muun liikenteen arviointiin että lii-
kenneolosuhteisiin mukautumiseen. Ruotsalaisessa DBG:  n  versiossa (Aberg 

 ja Rimmö  1998)  luetellut virhetoiminnot, joilla voi olla yhteys liikenneympäris-
tön kanssa, voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: 

• Liikennemerkkien  tai  -valojen huomaamatta jääminen  tai  väärin ymmär-
täminen 

• Opastustietojen  tai  ajokaistaa  koskevien tietojen huomaamatta jääminen 
 tai  väärin ymmärtäminen 

•  Nopeuden virheellinen arviointi 

• 	Keliolosuhteiden/kitkan  virheellinen arviointi 

• 	Muiden liikenteessä liikkujien huomaamatta jääminen (ei liity suoranai- 
sesti liikenneympäristöön, mutta näkyvyysolosuhteilla yms. voi kuitenkin 
olla vaikutusta näihin virheisiin) 

Tarkoitukseton sivuttaissijainnin  muutos 

Hyvin tavallinen virhe  on  tarkoitukseton  reuna-  tai  keskiviivan ylitys, mikä 
johtaa moniin onnettomuuksiin. Tämän osoittaa  se,  että yhteentörmäykset  ja 

 tieltä suistumiset ovat selvästi yleisimmät onnettomuustyypit. Noin  2/3  kaikis-
ta Norjassa kuolemaan johtavista liikenneonnettomuuksista johtuu tällaisista 
virheistä.  On  syytä uskoa, että yksitoikkoinen liikenneympäristö  ja  pitkät suo-
rat tiet vaikuttavat siihen, että kuljettaja keskittyy vähemmän itse ajotehtä-
vään, jolloin muut  asiat  vetävät helpommin hänen huomionsa puoleensa.  

3.6  Tiedonkäsittely -  kognitiiviset mallit 

Tiedonkäsittelyn  kulusta  ja  siitä, mikä rajoittaa ihmisten tiedonkäsittelykapa-
siteettia,  on  esitetty erilaisia malleja. Aiemmissa malleissa  (Broadbent 1958, 

 Neisser  1967)  ajateltiin, että tiedonkäsittelyä rajoittaa  se,  että kaikki tehtävät 
jakavat keskenään yhden yhteisen tarkkaavaisuusresurssin. 
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Wickensin  (1984) multiple resource theory  -teorian  mukaan sitä vastoin  on 
 olemassa monentyyppisiä resursseja  ja  erilaisia tehtäviä, joita voidaan suu-

relta osin suorittaa samanaikaisesti, koska ne käyttävät eri resursseja. 
 Wickens  erottaa toisistaan aistijärjestelmän (auditiivinen  vs.  visuaalinen), 

käsittelyvaiheen (rekisteröinti  vs.  suoritus)  ja  tiedon tyypin koodauksen (ti-
laan liittyvä/manuaalinen  vs.  verbaalinen).  Mitä useampi näistä kategorioista 
kandella tehtävällä  on  yhteistä, sitä vaikeampi tehtäviä  on  suorittaa saman-
aikaisesti. Koska suurin  osa  kuljettajan liikenneympäristöön liittyvästä tiedon 
tarpeesta liittyy visuaaliseen tietoon, eri tehtävät käyttävät suurelta osin sa-
moja resursseja myös Wickensin  mallin  mukaan. 

Kaikissa tiedonkäsittelyä koskevissa malleissa puhutaan työmuistista  (Bad
-deley  ja  Hitch 1974),  jolla  on  rajallinen kapasiteetti. Tämä rajallisuus vaikut-

taa esimerkiksi siihen, miten monta paikannimeä  on  optimaalista laittaa yh-
teen opastusmerkkiin. 

Tutkijat ovat myös yhtä mieltä siitä, että useita tietoyksiköitä voidaan liittää 
yhteen uudeksi yksiköksi  ('chunking)  kokemuksen perusteella  ja  että tämä 
voi tapahtua monta kertaa peräkkäin, niin että lopulta jokainen yksikkö voi 
sisältää suuren tietomäärän, joka  alun  perin sisältyi moneen erilliseen yksik

-köön.  Yksi esimerkki tästä  on  kirjainten yhdistäminen sanoiksi lukemaan 
opeteltaessa. Toinen esimerkki  on  vaihteen vaihto autoa ajettaessa; vaikka 
kytkimen, kaasun  ja  vaihdekepin  käyttö ovat aloittelijalle erillisiä toimintoja, 

 koko  toimintoketju  on  kokeneelle  kuljettajalle yksi yksikkö. 

Tutkijat olettavat, että tämä  on  yksi niistä mekanismeista. jotka selittävät  au
-tomatisoituneiden toimintojaksojen  kehittymisen.  Sen  mukaan  on  yhteys 

tarkkaavaisuusresurssien käytön  ja sen  välillä, miten automatisoitunut jokin 
tietty tehtävä  on.  Yksinkertaisen ja/tai hyvin opetellun (yliopetellun) tehtävän 
voi suorittaa melko vähäisellä tarkkaavaisuusresurssien käytöllä. 

Keskeinen käsite tiedonkäsittelyä koskevissa teorioissa ovat mallit  (sche-
mata).  Ne ovat kognitiivisia rakenteita, jotka ovat tiedon  ja  valmiuksien  osa- 
tekijöiden perustana. Mallit voivat olla aistimiseen liittyviä käsityksiä, toimin-
toja  tai  muuta tietoa, joka aktivoituu ympäristöstä tulevien ärsykkeiden  tai 

 muiden  mallien  vaikutuksesta (toimintojakso  tai  mielikuva voi laukaista toi-
sen). Mallit ovat tallentuneet pitkäkestoiseen muistiin,  ja  ne kehittyvät  ja 

 muuttuvat kokemuksen myötä.  Chunking -periaatteen mukaisesti tapahtuva 
tietoyksiköiden yhdistely  on  yksi esimerkki  mallin  muuttumisesta. 

Virhetoiminnot  selitetään yleisesti siten, että ne ovat poikkeamia tilanteen 
asettamien vaatimusten  ja  aktivoituvan  mallin  välillä. Yllättävät tilanteet, joita 
varten ei ole olemassa sopivaa mallia, voivat laukaista automatisoituneen 
toiminnon, joka ei välttämättä ole oikea kyseisessä tilanteessa, mutta joka 

 on  usein aktivoitunut vastaavissa tilanteissa. 

Tällaiset virhetoiminnot tapahtuvat luultavasti usein tilanteissa, joissa ajopro-
sessi  on  hyvin rutiiniluontoista  ja  joissa tietoinen tarkkaavaisuus  on  kohdis-
tettu johonkin muuhun, jolloin liikenneympäristöstä saatavan tiedon käsittely 
tapahtuu suhteellisen tiedostamattomasti, 



26 	 Kuljettajiln  vaikuttaminen liikenneympäristön suunnittelulla 
TEOREETTINEN TAUSTA  JA  KESKEISET KÄSITTEET  

3.6.1  Automaattinen  ja  kontrolloitu  tiedonkäsittely  

Tärkeä tiedonkäsittelyn osatekijä  on  automaattisen  ja kontrolloidun  käsittelyn 
ero  (Schneider  ja Shiffrin  1977).  Automaattisessa tiedonkasittelyssä toimin-
not suoristetaan  ilman tietoista tarkkaavaisuutta, kun taas kontrolloidussa 
tiedonkäsittelyssä käytetään tietoista tarkkaavaisuutta  ja  laajempia kognitii-
visia resursseja. Mitä yksinkertaisemmat  ja johdonmukaisemmat  ärsykkeen 

 ja reaktion  väliset yhteydet ovat, sitä enemmän käyttäytyminen automatisoi-
tuu. Tämän vuoksi johdonmukaisen liikenneympäristön voidaan odottaa joh-
tavan automatisoituun tietojenkäsittelyyn, koska tällöin tulee usein vastaan 
tunnettuja elementtejä sisältäviä tilanteita, joissa vaaditaan samantyyppistä 
reagointia.  

3.6.2  Kognitiivinen rasitus  ja  tietokapasiteetin  rajoitukset 

Kontrolloitu tarkkaavaisuus  on  yksi esimerkki kognitlivisesta (henkisestä)  ra-
situksesta. Täten  rasitus  on  sitä suurempi, mitä useampaan tehtävään kuljet-
tajan tarkkaavaisuuden pitää kohdistua. Tiedonkäsittelyyn käytettävä kapasi-
teetti  on  rajallinen, joten kun käsittelyä tarvitsevan tärkeän tiedon määrä ylit-
tää kuijettajan tarkkaavaisuuskapasiteetin, kuljettajalta  jää  tietoa huomaa-
matta. Ellei tärkeää tietoa huomata, voi seurauksena olla virhetoimintoja  ja 

 onnettomuuksia. Henkistä rasitusta, erilaiset mittausmenetelmät mukaan lu-
kien,  on  laajasti tutkinut  de Waard (1996). 

Liikenneympäristöstä  saatavan tiedon käsittelytarve kasvaa suhteessa  no-
peuteen.  Tämän vuoksi nopeuden  ja  henkisen rasituksen välillä  on  selkeä 
yhteys. Luultavasti kuljettajilla  on  epämiellyttävä olo suuren henkisen rasi-
tuksen aikana, jolloin nopeuden vähentäminen voi olla sopiva tapa muokata 
käyttäytymistä rasituksen kasvaessa liian suureksi.  

Vain  pieni  osa  kaikesta ympäristöstä saatavasta tiedosta huomataan  ja  käy-
tetään hyväksi. Tämän vuoksi  on  tärkeää tietää, mitkä mekanismit ohjaavat 
tätä tiedon valikointia, jotta voitaisiin mandollisuuksien mukaan pyrkiä siihen, 
että tärkeät tiedot huomataan  ja  että tarkkaavaisuus kohdistuisi mandolli-
simman vähän epäolennaiseen  ja  mandollisesti häiritsevään tietoon.  

3.6.3  Tarkkaavaisuus  ja  odotukset  

Theeuwes  (1991)  erottaa toisistaan  'endogenous' (top-down')  ja  "exo-
genous" ("data-driven")  hallinnan  visuaalisen tiedon  valinnan  suhteen.  'Data- 
driven'  tarkoittaa, että ärsykkeissä  on  tarkkaavaisuutta ohjaavia ominaisuuk-
sia, eli jotkin ärsykkeet vetävät tarkkaavaisuutta puoleensa ilman, että henki-
lö pyrkisi saamaan kyseisiä ärsykkeitä.  "Top-down"-käsittely tarkoittaa  sen 

 sijaan tiedon etsimistä henkilön tiedontarpeen perusteella. Kuijettajan yllä 
kuvatun kaltainen tiedontarve vaikuttaa tämän vuoksi tarkkaavaisuuden oh-
jaamiseen.  

'Top-down" -käsittelyn suhteen monet tutkijat ovat huomauttaneet, että  au-
tonkuljettajan  odotukset vaikuttavat  mm. visuaalisiin hakumenetelmiin. On 

 selvästi havaittu, että kuljettajan muuttuneet odotukset vaikuttavat visuaali
-sun hakumenetelmiin (Theeuwes  ja Hagenzieker  1993).  Seuraavalla kerralla 

odotukset vaikuttavat ratkaisuntekoon  ja  käyttäytymiseen, esim. reagointiai- 
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kaan,  kuten Näätänen  ja  Summala  (1976)  ovat huomauttaneet. Etsimme au-
toa ajaessamme tietoa sieltä, mistä oletamme  sen  löytyvän  ja  epäselvät tie-
dot tulkitaan aiemman (kognitiivisiin malleihin sisältyvän) kokemuksen perus-
teella.  

King  ja  Lunenfeld  (1971)  erottavat toisistaan  a priori-  ja  ad hoc  -odotukset, 
joista ensiksi mainitut perustuvat pitkän ajan kuluessa kerääntyneeseen ko-
kemukseen  ja  toiseksi mainitut kulloiseenkin liikennetilanteeseen liittyvään 
tietoon. Kuljettajien odotusten rikkomista pidetään suurena syynä liikentees-
sä tapahtuviin virhe-toimintoihin  ja täten  onnettomuuksiin. Odotukset vakiin-
tuvat  ja  niitä muokataan ajokäyttäytymisen seurausten perusteella  (Helmers 
ja  Aberg  1978).  

Kuljettajan ympäristöstä saamat tiedot koostuvat sekä liikenneympäristön 
osana olevasta tarkoituksellisesta tiedosta (liikennemerkit, ajoratamerkinnät 
jne.)  ja  muusta satunnaisemmasta, tien ympäristöön liittyvästä tiedosta  (ja 

 mandollisesti suunniteltuun tietoon liittyvistä tarkoituksettomista seikoista). 
Tämän vuoksi  on  erittäin tärkeää, että hallittavissa olevat liikenneympäristön 
elementit suunnitellaan niin, että ne mukautetaan kuljettajien tiedontarpee

-seen  strategisen, taktisen ja  operationaalisen  tason ajotehtävien suhteen. 
Toisin sanoen, tieympäristön suunnittelussa tulee pyrkiä kuljettajien oikeiden 
odotusten vahvistamiseen sekä tiegeometrian suunnittelulla että ajoratamer-
kintöjen  ja  liikennemerkkien  avulla.  Alexander  ja  Lunenfeld  (1986)  ovat  Ian

-seeranneet  käsitteen  positive guidance"  yleiseksi hyvän liikennejärjestel
-män  periaatteeksi,  jonka tavoitteena  on  tyydyttää kuljettajien tiedontarve.  Ar
-vioidakseen,  miten hyvin jokin tietty tieosuus  on  suunniteltu tämän periaat-

teen mukaisesti,  he  ovat kehittäneet menetelmän nimeltä  "Expectancy Ana-
lysis and Review",  joka koostuu muistilistasta,  jota  täytetään tutkittavaa reit-
tiä ajettaessa  (Alexander  ja  Lunenfeld  1986). 

Russell (1996) on  kehittänyt kommentoituun ajoon  (commentary driving") 
 perustuvan menetelmän arvioidakseen tieosuuksia samojen periaatteiden 

mukaisesti kuin mihin Alexanderin  ja  Lunenfeldin  (1986)  lähestyminen pe-
rustuu.  

3.7  Vireystaso  ja  väsymys 

Suuri henkinen rasitus liittyy säännönmukaisesti erilaisiin kehon korkeasta 
vireystasosta kertoviin fysiologisiin merkkeihin, kuten kohonnut syketaajuus 

 ja  verenpaine, aivojen sähkötoiminnan  (EEG)  muutokset, kämmenten  hi - 
koaminen,  lisääntynyt lihasjännitys sekä joidenkin hormonien (adrenaliinin 
ym.) kohonnut taso jne. Kehon vireystasoon vaikuttavat myös monet muut 
tekijät, kuten fyysinen aktiivisuus, eivätkä vähiten tunteisiin liittyvät reaktiot 
(esim. stressi). Kuijettajan tunteiden  ja  nopeuden  valinnan  yhteyksiä käsitte-
levät Vaa  ja  Bjørnskau  (2002).  Kuljettajan henkinen rasitus johtaa tavallisesti 

 vain  melko vähäiseen vireystason nousuun, kun taas äärimmäisillä tunteilla 
(esim. pelko  tai  viha) voi olla suurikin vaikutus. Vireystaso vaihtelee jatkuval

-la  asteikolla asteikon yläpäässä olevasta äärimmäisestä kiihtymyksestä ala-
päässä olevaan syvään rentoutustilaan  ja  uneen. Vireys ei myöskään ole 
mikään yhtenäinen ilmiö  (Dickman 2002);  tarkoitustamme  varten voimme 
kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi pitää vireyttä yhtenäisenä ilmiönä. 
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Henkinen rasitus  on  yksi niistä tekijöistä. jotka vaikuttavat  vireystasoon;  mitä 
suurempi rasitus, sitä korkeampi  vireystaso. 

Vireystason  ja  eri tehtävien  suoritustason  välillä  on  havaittu  käänteinen  U-
maIlmen  yhteys  -  suoritus  on  parhaimmillaan keskinkertaisella  vireystasolla 

 ja  huononee sekä korkeammalla että matalammalla  vireystasolla.  On  myös 
osoitettu, että korkea  vireystaso  vaikuttaa tarkkaavaisuuden heikkenemiseen 

 näkökentän  laidoilla olevien ärsykkeiden suhteen  (Cornsweet  1969, Sagberg 
1974),  ja  lisäksi  heikentyneeseen  kykyyn käyttää useita  tiedonlähteitä  sa-
manaikaisesti  ("reduced range of cue utilization", Easterbrook 1959).  Tämä 
voi osittain selittää  monentyyppisten  tehtävien  suoritustason  laskun. Hyvin 
korkea  vireystaso  voi tämän mukaisesti lisätä liikenteessä tapahtuvien virhe- 
toimintojen riskiä. 

Myös hyvin matala  vireystaso  voi olla ongelma liikenteessä,  jos  kuljettaja 
nukahtaa rattiin.  Monet  tutkimukset ovat osoittaneet, että suuri  osa  liikenne-
onnettomuuksista johtuu rattiin  nukahtamisesta  tai  väsymyksen vuoksi teh-
dyistä virheistä (ks.  mm . Summala  ja  Mikkola  1994, Sagberg 1999).  Väsy-
mys voi osittain olla yksitoikkoisen  liikenneympäristön  seurausta. 

Kuljettajien  vireystason  suhteen  on tieympäristön  suunnittelussa haasteena 
yrittää pitää kuljettajien henkinen rasitus kohtuullisella tasolla niin, että vältyt-
täisiin toisaalta mandollisuuksien mukaan tilanteilta, jotka  ylikuormittavat  tie-
tokapasiteettia  ja  toisaalta äärimmäisen yksitoikkoisilta ajo -olosuhteilta.  Jos 

 noudatetaan  "spreading"-periaatetta  (Allen et al. 1971,  katso myös luku  2.1), 
 voidaan jossakin määrin sekä vähentää rasitusta, kun  se on  liian suuri että 

lisätä sitä, kun  se on  liian pieni.  

3.8 Riskin  kompensointi  

Monet liikenneympäristön  eri osatekijät antavat tietoa, jolla voi olla merkitys-
tä liikenteessä  liikkujien  käsitykseen mandollisesta vaarasta  tai  sen  puut-
teesta. Tällaisia  osatekijöitä  ovat  esim.  tien leveys,  kaide  tai  sen  puuttumi-
nen,  varoitusmerkit,  tien varsilla olevat  hirviaidat, tievalaistus  jne. Tärkeä ky-
symys  on,  missä määrin koetun  riskin pieneneminen  vaikuttaa siihen, että 
kuljettajat käyttävät mandollisia  turvallisuusparannuksia  muihin tarkoituksiin 
kuin turvallisuuden parantamiseen,  esim. lisättäessä  nopeutta  tai vähennet-
täessä  henkistä rasitusta. 

Teoreettisten laskelmien pohjalta voidaan tietyllä toimenpiteellä olettaa ole-
van tietty riskiä vähentävä vaikutus,  jos  kaikki muut tekijät pysyvät ennal-
laan. Usein kuitenkin osoittautuu, että monet toimenpiteet todellisuudessa 
johtavat sellaiseen käyttäytymisen muokkaukseen, joka kokonaan  tai  osittain 

 on  erilainen kuin toimenpiteiden teoreettisesti oletettu vaikutus (ks.  esim. 
 Evans 1991).  Tällaista käyttäytymisen muokkausta  on  kutsuttu nimillä  riskin 

kompensointi  ("risk compensation", Wilde 1988), "human behavior feedback" 
(Evans 1991)  ja  "offsetting behavior" (Peltzman 1975).  Tämä ilmiö loi  1970- 
ja  1980-luvuilla lähtökohdan monille  ajokäyttäytymistä käsitteleville  teorioille, 
joilla  on  ollut suuri vaikutus  myöhempiin  liikenneturvallisuutta  käsitteleviin 

 tutkimuksiin, kuten  Wilden  (1988) "risk homeostasis theory", Näätäsen  ja 
Summalan  (1974) "zero risk theory"  ja Fullerin  (1984) "threat avoidance 
theory".  Vaikka ilmiöön liittyy vielä useita  epäselviä  kysymyksiä,  liikennetur-
vallisuustutkijat  näyttävät olevan yleisesti samaa mieltä siitä, että tällaista  
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kompensointia  tapahtuu jossakin määrin. Kompensoinnin määrä näyttää 
riippuvan  mm.  kuljettajan erilaisista motiiveista. Esimerkiksi siitä, miten kes-
keinen kyseinen turvallisuustoimenpide  on  kuljettajan tietoisuudessa  ja  siitä, 
missä määrin toimenpiteet vaikuttavat onnettomuuksien todennäköisyyteen 
suhteessa niiden vakavuusasteeseen. 

Keskeinen kysymys käyttäytymisen muokkausta käsittelevässä tutkimukses-
sa  on,  miten tärkeä  riskin  hahmottaminen  on  kuljettajan käyttäytymistä oh-
jaavana tekijänä  ja  missä määrin muut tekijät ovat tärkeämpiä. Olemme ai-
emmin käsitelleet käyttäytymisen muokkausta henkisen rasituksen vähen-
tämiseksi. Mikäli tämä  on  riskin  kokemista tärkeämpi vaikutin,  on  vähemmän 
mielekästä käyttää käsitettä riskien kompensointi. Fullerin  (2000) 'task- 
performance interface  -mallin  mukaan kuljettajan käyttäytymisen sopeutu-
minen perustuu ensisijaisesti haluun välttää liian suurta vaikeustasoa ajon 
aikana, ainakin  taktisen ja operationaalisen  tason käyttäytymisen osalta. 
Tämä liittyy pikemmin henkiseen rasitukseen kuin  riskin aistimiseen.  Luulta-
vasti käyttäytymisen sopeutuminen  on  kuljettajan  koko  kokemuksen funktio, 
johon monet erilaiset seikat vaikuttavat. Vaa  ja Bjørnskau  (2002)  ovat tutki-
neet malleja siitä, miten kuijettajan erilaiset sisäiset mekanismit vaikuttavat 
nopeuden valintaan  ja  muuhun ajokäyttäytymiseen. 

Sellaisia liikennetoimenpiteitä, joiden  on  osoitettu johtavan käyttäytymisen 
muokkaukseen, ovat  mm.  tievalaistus (Assum ym.  1999)  ja tiepäällysteen 

 parantaminen (Schandersson  1994).  

Tiensuunnittelun  suhteen johtopäätös  on,  että sellaisilla toimenpiteillä, jotka 
kasvattavat turvallisuusmarginaaleja ilman, että henkinen rasitus pienenee 
ja/tai riski koetaan pienemmäksi,  on  suurin vaikutus turvallisuuteen. 
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4 TIEYMPÄRISTÖ JA AJONOPEUS  2  

Tässä luvussa käsiteltävien tutkimusten lisäksi lisätietoja  on  monissa aiem-
missa yleisraporteissa  ja  -artikkeleissa, joissa  on  käsitelty liikenneympäristön 

 ja  ajonopeuden  välisiä yhteyksiä  (mm.  Fildes  ja  Lee 1993b; Martens, Comte 
 ja  Kaptein  1997,  Sagberg ym.  1999a, Transportation Research Board 1998, 

 Babkov  1975, Ogden 1996, Glad  ym.  2002). 

4.1  Nopeuden hahmottaminen  

Kaiken  nopeuden aistimisen perustana  on  suhteellisen liikkeen aistiminen. 
Käsityksen omasta ajonopeudesta määrää ennen kaikkea liike suhteessa 
ympäristöön.  Gibson (1950)  kutsuu nopeuden aistimisen perustetta nimellä 

 "retinal streaming",  jossa  on  kyse suhteellisista liike-eroista kohteiden näkö- 
havaintojen muodostumisessa verkkokalvolle. 

Lähellä  ja  kaukana olevien kohteiden liikenopeuden suhde antaa myös tie-
toa omasta nopeudesta. Nopeuden hahmottamiseen vaikuttaa niin kutsuttu 
liikeparallaksi. Liikeparallaksi tarkoittaa sitä, että lähellä olevat kohteet näyt-
tävät liikkuvan nopeammin kuin kaukana olevat,  ja  että kaukana  ja  lähellä 
olevat objektit voivat näyttää liikkuvan vastakkaisiin suuntiin (esim. tien var-
rella olevat puut näyttävät kulkevan taaksepäin, kun taas kuu näyttää seu-
raavan liikkumissuuntaan päin). Voidaan  täten  olettaa, että tien ympäristö 
vaikuttaa nopeusvaikutelmaan riippuen topografiasta  ja  eri etäisyyksien 
päässä tiestä olevista hyvin näkyvistä kohteista. 

Meidän tietojemme mukaan perspektiivin muutosten merkitystä ajonopeuden 
hahmottamiseen ei ole tutkittu systemaattisesti.  On  kuitenkin saatu viitteitä 
siihen suuntaan, että tien varrella olevat pylväät voivat saada nopeuden tun-
tumaan suuremmalta  ja  vaikuttavat näin ajonopeuden alentamiseen 
(Sakshaug  1986a).  

Tilanne  on  vastakkainen tunnelissa ajettaessa, jolloin kaikki sivuilla oleva 
tieto ovat käytännöllisesti katsoen yhdessä tasossa  (tunnelin  seinässä). Tä-
mä tarkoittaa sitä, että liikeparallaksin kiinnekohtia  on  vähän,  ja  oletettava 

 hypoteesi  on,  että nopeus tuntuu tämän vuoksi pienemmältä, eli herkkyys 
nopeudenvaihteluiden suhteen heikkenee, Voimakkaasti nousevissa  tunne

-leissa  tätä vaikeuttaa lisäksi  se,  että kiinnekohdat nousua varten puuttuvat 
suurelta osin verrattuna ajamiseen taivasalla, mikä voi johtaa suurempiin 
nopeuseroihin  tunnelin  ylä-  ja  alamäkien  välillä kuin taivasalla ajettaessa. 

Myös auditiiviset (kuuban perustuvat) kiinnekohdat voivat olla tärkeitä nope-
usvaikutelmalle, mutta tällöin  on  pikemminkin kyse opituista yhteyksistä 
esim. moottorin äänen  tai  tuulen huminan  ja  nopeuden välillä.  

Hoffman  ja  Mortimer (1996)  ovat tutkineet kuljettajien kykyä käsittää ajoneu- 
vojen välisiä nopeuseroja (suhteellinen nopeus) perspektiivin muutosten pe - 

2  Tämän luvun  ongelmanasettelut  on  käyty yksityiskohtaisemmin läpi  Tøl'n työasiakirjassa SM/i  479/2003 
(Sagberg 2003b). 
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•  Epämukava ajo: Ajomukavuus voi huonontua,  jos  tie on  kovin  kaartei-
nen,  mäkinen  tai  epätasainen. 

Henkinen rasitus: Tiedonkäsittelyn vaatimukset  ja sen  myötä henkinen 
rasitus kasvavat ajonopeuden suhteessa. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että ajaminen paikoissa, joissa  on  suuri onnet-
tomuusriski,  on  yhteydessä henkisen rasituksen kasvamiseen  (Harms 1991) 

 ja  myös nopeuden vähenemiseen (Groegerja  Chapman 1991).  

Nopeuden sovittaminen näyttää toimivan henkisen rasituksen säätömeka-
nismina; kun henkinen rasitus kasvaa hyväksytyksi koettua korkeammaksi, 
kuljettaja yrittää pienentää rasitusta niin, että ajaminen olisi helpompaa. Tä-
mä vastaa myös Fullerin  (2000)  ajokäyttäytymiseen  liittyvää  "task-
performance-interface" -mallia. Malli perustuu oletukseen, että kuljettajan 
käyttäytymisen muutokset eivät ensisijaisesti perustu  riskin  arviointiin, vaan 
ennemminkin ajamisen vaikeusasteeseen  tai  käsitteeseen "ajoneuvon  hal-
linnan menettämisen todennäköisyys"  ('probability of loss of control').  

Henkinen rasitus  on  tämän vuoksi yksi niistä vaikutusmekanismeista,  jota 
 pitää tarkastella, kun todetaan, että tietyt liikenneympäristön osatekijät vai-

kuttavat nopeuteen.  

4.3  Nopeusrajoitusten  ja  tieympäristön  yhteisvaikutus 

Nopeusrajoitukset  ohjaavat voimakkaasti ajonopeuden valintaa.  Jos tie-
osuuden yleinen standardi  on  korkea,  on  syytä uskoa, että tieympäristön 
pienillä eroilla  on  suhteellisen vähän merkitystä, koska kuljettajat valitsevat 
nopeuden ennen kaikkea nopeusrajoitusten perusteella. Tilanne  on  toinen 
teillä, joilla nopeusrajoitukset ovat suhteellisen korkeat verrattuna tien  stan

-dardiin - esim.  jos  tiessä  on  niin jyrkkiä kaarteita, että nopeusrajoituksen ylä- 
rajalla ajaminen voi tuntua epämukavalta. Tällöin voidaan ajatella, että no-
peutta ohjailee pääasiassa tieympäristö nopeusrajoituksen asemesta. 

Nilssonin  (1992)  mukaan useimmat kuljettajat ylittävät olemassa olevat no-
peus-rajoitukset sellaisilla ruotsalaisilla teillä, joilla nopeusrajoitus  on 70-110 
km/h. 

Casey  ja  Lund (1992)  esittivät Kaliforniassa kiinnostavan esimerkin nopeus-
rajoitusten vaikutuksesta ajonopeudelle.  He  havaitsivat, että nopeusrajoituk

-sen  kohottaminen joillakin tieosuuksilla  55  mailista  65  maihin tunnissa johti  v. 
1987  nopeuden kasvamiseen myös muilla teillä, joilla nopeusrajoitus edel-
leen oli  55  mallia tunnissa. Tämä koski myös teitä, jotka eivät suoraan liitty-
neet niihin teihin, joilla nopeusrajoitusta oli nostettu. Tutkijat kutsuvat tätä 
nopeuden yleistämiseksi pohtimatta tarkemmin perustana olevia käyttäyty-
miseen liittyviä selityksiä. Voidaan ajatella, että suurempaan nopeuteen  tot- 
tummen  tietyillä teillä johtaa siihen, että tieympäristön  ja  ajonopeuden  välille 
muodostuu mielleyhtymiä. Tämä mielleyhtymä liitetään myös muihin teihin, 
joilla  on  vastaava tieympäristö. 

Ajankohtaisia toimenpiteitä nopeusrajoitusten noudattamisen lisäämiseksi 
korskeatasoisilla teillä ovat aktiiviset rajoitusmerkit", jotka aktivoituvat, kun 
rajoitus yhitetään (esim. Kathmann  ja  Cannon 2001) tai  nopeustaulut,  joissa 
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näytetään auton todellinen nopeus  (Nopeutesi  on  XX  km/h').  Näitä ovat tut-
kineet  mm. Dart  ja  Hunter (1976)  sekä  Vaa.  Christensen  ja  Ragnøy  (1994). 

 Tällaisten toimenpiteiden vaikutus riippuu ennemminkin kuljettajan  motivaa-
tiosta  nopeusrajoitusten noudattamiseen  ja  siitä, miten suureksi  hän  arvioi 
mandollisen  poliisivalvonnan  riskin,  kuin hänen  tiedontarpeestaan  tai  kogni-
tiivisesta  tai  aistimuksellisesta kapasiteetistaan.  Nopeusrajoitusten merkitys-
tä  ja  sitä, miten kuljettajille niistä kerrotaan, ei tämän vuoksi käsitellä tar-
kemmin tässä raportissa.  Viittaamme  sen  sijaan kirjallisuuteen, jossa keski-
tytään erityisesti aiheisiin  nopeuksien  hallinta  ("speed management"), no

-peudenvalvonta  jne.  (esim.  Transportation Research Board 1998). 

4.4  Tieluokatja  odotukset 

Yksi tapa vaikuttaa siihen, että  tieympäristö  ja  kuljettajien odotukset vastaisi-
vat  toisiaan,  on  jakaa tieverkko rajalliseen määrään selkeästi tunnistettavia 

 tietyyppejä.  Jokaisella  tietyypillä  on  tietyt tuntomerkit, jotka joka hetki tekevät 
 kuijettajille  selväksi, millaisesta tiestä  on  kysymys.  Theeuwes  ja  Godthelp 

 (1995)  huomasivat, että kuljettajien tekemä luokittelu  tieverkosta  vastaa jos-
sakin määrin virallisia  luokituksia.  He  luettelevat  joukon  itseselittävien  teiden 

 ("self-explaining roads")  tunnusmerkkejä, joiden ansiosta kuljettajan  on  hel-
pompi nähdä, minkä  tyyppisellä  tiellä  hän  milloinkin ajaa sekä tietää, millais-
ta käyttäytymistä häneltä odotetaan.  

"Self-explaining roads"  -konsepti  on  esimerkki  sen  periaatteen käytöstä, että 
tieverkon tulee olla liikenteessä  liikkujien  a priori  -odotusten  (Allen, Lunen

-feld  ja  Alexander 1971)  - liikennejärjestelmästä  aiemmin saatuun kokemuk-
seen  perustuvien  odotusten  -  mukainen.  

4.5  Ajoradan  leveys  ja  merkitseminen 

Polus,  Fitzpatrick  ja  Fambro  (2000)  ovat yrittäneet kehittää malleja  ajonope-
uksien ennustamiseksi  suoralla  kaksikaistaisella  tiellä  ja  he  osoittivat, että  on 

 paljon monimutkaisempaa kehittää malleja  suoralle tieosuudelle  kuin  kaar-
teisiin.  Leveyden,  ajoratamerkintöjen  ja  ympäristön lisäksi  tieosuudella  käy

-tettävään nopeuteen  vaikuttavat tieosuuden pituus,  pituuskaltevuus,  etäisyys 
edellisestä kaarteesta  ja  etäisyys seuraavaan  kaarteeseen  sekä näiden 

 kaarteiden jyrkkyys.  

Jos  muut tekijät pysyvät samoina, nopeudet nousevat  ajoradan evenemisen 
 myötä. Tämä  on  suhteellisen itsestään selvä yhteys,  ja  voi  selittyä  sekä  sillä, 

 että suurempi leveys helpottaa auton ohjaamista  ja  kasvattaa turvallisuus
-marginaalia,  sekä ehkä myös  sillä,  että nopeus vaikuttaa pienemmältä. 

Yhteenveto tien leveyttä  ja  nopeutta  käsitelleiden  kuuden tutkimuksen tulok-
sista  on  esitetty taulukossa  3.1.  lukuun ottamatta kahta tutkimusta, jotka eri 
tavoin olivat poikkeavia  (Leong 1968,  Eikanger  1983),  muut tulokset  (Yagar 

 ja  van  Aerde  1983, Kolsrud 1984,  Sakshaug  1986b, Nilsson 1989)  osoitta-
vat, että nopeudet nousevat enimmillään  3 km/h  yhtä  tieleveyden lisämetriä 

 kohden.  
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Ruotsissa tehdään tieverkon eri osia edustavissa pisteissä säännöllisiä  no -
peusmittauksia,  joiden perusteella arvioidaan keskinopeuksia  mm.  ajoneuvo- 
tyypin  ja  tietyypin  mukaan. Myös nämä mittaukset osoittavat selvästi, että 
leveillä teillä ajetaan nopeammin kuin kapeilla teillä, joilla  on  sama nopeus-
rajoitus. Esimerkiksi vuonna  1991  tehty tutkimus osoitti, että kapeimmilla 

 (6,5-7,0 m)  teillä, joilla nopeusrajoitus oli  90 km/h,  henkilöautojen keskino-
peus oli  86 km/h,  kun taas teillä, joiden leveys oli  8-9,5 m  ja  11-13 m  keski- 
nopeudet olivat vastaavasti  94  ja  93 km/h (Nilsson,  Rigefalk  ja  Koronna-
Vilhelmsson  1992).  Koska teiden eveydet mainitaan tässä arvoalueina, no-
peuden lisääntymistä kilometreinä tunnissa ei voi mitata leventynyttä tiemet

-nä  kohti. Nämä mittaukset osoittavat kuitenkin selvästi, että nopeus kasvaa 
tien leveyden mukana - ainakin tiettyyn rajaan asti -  ja  vahvistavat näin 
muiden tutkimusten tulokset.  Se,  että kanden leveimmän tietyypin nopeu

-dessa  ei ollut eroa, voi johtua siitä, että kun tiestä tulee tarpeeksi leveä, ajo- 
nopeutta rajoittaa pikemminkin nopeusrajoitus kuin tieympäristö.  Se,  että  le -
veimpien  teiden keskinopeudet olivat nopeusrajoituksia suuremmat,  on  yh-
denmukainen  tämän selityksen kanssa. 

Taulukko  3. 1.  Yhteenveto tutkimuksista, joissa tutkittiin tien leveyden  ja  ajo- 
nopeuden välistä yhteyttä.  

Viite 	Maa 	Nopeusrajoitus  Tien  leveys 	Nopeuden  
(km/h) 	(m) 	muutos/m 

(km/h) 
Leong 1968 	Australia 	 5,5-7,5 	10,5  

Yagar &  van Ontario, 	80 - 90 	6,5  -  7,5 	3  
Arde  1983 	Kanada 
Eikanger 	Norja 	 30 	 6  -  8 	2,2 
1983 	 50 	6-7,1 	6,4 

60 	 6-8 	5,9 
Kolsrud 1984  Ruotsi 	 70 	4,6-6,2 	3,2 

90 	6,5-12,4 	1,2 
110 	8,5-12,7 	2,1  

Sakshaug 	Norja 	 50 	n. 6  - 7 	1,4 
1986 	 80 	n.7-8 	0,6 
Nilsson 1989  Ruotsi 	 90 	6,5  -  12,5 	0,5  

Lähde: Tøl-raportti  648/2003  

Turvallisuusmarginaalit  kasvavat tien leventyessä niin, että nopeus voi olla 
suurempi ilman, että ajaminen koettaisiin vaarallisemmaksi, vaikeaksi, rasit-
tavaksi  tai  epämiellyttäväksi.  Ja jos  tavoitteena  on  päästä mandollisimman 
nopeasti perille,  on  luonnollista, että kuljettajat käyttävät hyväkseen parem-
man tiestandardin suomat mandollisuudet. Saattaa olla vaikea tietää tarkas-
ti, onko nopeuden  valinnan  tärkein lähtökohta itse tien leveys vai muut levey

-teen  kytkeytyvät seikat.  Tien  leveys voi kytkeytyä tien linjaukseen  ja  näke
-mun,  joiden voidaan itsessään olettaa vaikuttavan ajonopeuteen. Tämän 

vuoksi  on  tarvetta tutkia erikseen tien leveyden  ja  tielinjauksen vaikutusta 
nopeuteen. 

Myös pientareen leveyden lisääntyminen voi lisätä nopeutta jopa  10  %  (Ar
-mourja  McLean 1983, OECD 1990).  
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Miten nopeudet sitten muuttuvat,  jos  ajokaistojen  leveyttä lisätään, mutta 
pientareita kavennetaan vastaavasti niin, että tien kokonaisleveys pysyy sa-
mana?  Lundkvist  ym.  (1992)  havaitsivat, että keskinopeus laski, kun reuna- 
viivat oli  13  metrin levyisellä tiellä siirretty toiseen paikkaan  (3,75  m:n levyi-
sestä ajokaistasta  oli tehty  5,5  metrin levyinen  ja  2,75  metrin levyisestä  pien

-tareesta  metrin levyinen). Tämä tosin osoittautui johtuvan lisääntyneestä jo-
nossa-ajosta. Tutkittaessa vapaissa olosuhteissa ajavia ajoneuvoja, havait-
tiin nopeuden kasvavan  (Lundkvist  1996).  

Moottoriteiltä  ja  muilta monikaistaisilta teiltä ei ole olemassa tietoa nopeuden 
 ja  ajokaistan  leveyden  tai  ajokaistojen  määrän välisestä yhteydestä. 

Tien/pientareen  leveyden  ja  onnettomuuksien yhteyden suhteen tulokset 
ovat hieman vaihtelevat. Lisätietoja löytyy  mm.  kirjassa Trafikksikker-
hetshandboka  (Elvik,  Mysen  ja  Vaa  1997a)  ja  monissa yksittäisissä tutki-
muksissa  (Abboud  ja  Bowman 2001.  Zegeer ym.  1994,  Urbanik  II 1994, 

 BrUdeja  Larsson  1996). 

4.6  Tien/pientareen  leveyden  ja  nopeuden väliset yhteydet 

Nopeuden  valinnan  tietoperustoja  on mm.  palaute,  jota  kuljettaja saa poike-
tessaan suunnitellulta ajolinjalta.  "Time to line crossing" (TLC)  ("aika keski- 
tai  reunaviivan ylitykseen")  on  esitetty tärkeänä merkkinä siitä visuaalisesta 
tiedosta, johon kuljettaja perustaa ohjauskäyttäytymisensä (Godthelp,  Mil-
gram  ja  Blaauw  1984).  Ei ole aihetta uskoa, että kuljettaja jotenkin 'arvioisi' 
TLC:tä ajon aikana, vaan ennemminkin, että  hän  havainnoi  välittömästi au-
ton liikettä suhteessa tiehen  ja,  että TLC:tä voidaan pitää tämän havainnoin-
nm indikaattorina. Yhteys Gibsonin  ja  Crooksin  (1938) "field of safe travel"  - 

 kenttään  on  läheinen; TLC:tä voidaan siis ehkä tarkastella tämän kentän yh-
tenä osatekijänä  ja  yhtenä monista tavoista operationalisoida sitä. Samalla 
kaarresäteellä  TLC on  pienempi, kun  tie on  kalpeampi.  Aika reunaviivan  tai 

 keskiviivan ylitykseen  on  siis lyhyempi. Nopeuden vähentäminen kompensol 
tien kaventumisen niin, että voidaan ylläpitää (riittävä)  TLC. Jos  kuijettajat 

 valitsevat nopeuden niin, että  TLC  pysyy tietyn kynnysarvon yläpuolella, se-
littyy tien leveyden  ja  nopeuden välinen yhteys. Toinen mandollinen meka-
nismi voi olla  se.  että tien varrella olevat kohteet (sivuesteet) ovat lähempä-
nä, kun  tie on  kapeampi. Tämän vuoksi kohteiden suhteellinen liike näkö-
kentässä nopeutuu, minkä oletetaan vaikuttavan itse nopeusvaikutelmaan. 

Sama asia selittää  sen,  että nopeus kasvaa myös pientareiden leveyden 
kasvaessa. Pientareet kasvattavat turvallisuusmarginaalia niin, että  TLC 

 (suhteessa pientareen ulkoreunaan, ei reunaviivaan) kasvaa. Samalla  pien- 
nar  lisää etäisyyttä tien varrella oleviin kohteisiin (sivuesteisiin) niin, että no-
peus tuntuu pienemmältä.  

Jos  reunaviivaa  siirretään niin, että ajokaistat kapenevat  ja  pientareet  le
-venevät,  muuttuu sivuttaissijainti niin, että sivuttainen etäisyys vastaantule-

vaan liikenteeseen pienenee. Näin vastaantulevalla ajokaistalla olevien koh-
teiden liikenopeus näkökentässä kasvaa, mikä voi saada nopeuden tuntu-
maan suuremmalta.  Ja jos  kuljettajat valitsevat ajolinjan reunaviivan eivätkä 
tien reunan mukaan,  he  todennäköisesti pienentävät nopeutta ajokaistan ka-
ventuessa,  jos  heidän pitää pitää sama turvallisuusmarginaali  (tai TLC)  kuin 
ennenkin suhteessa reunaviivan ylistykseen. 
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4.7  Pituussuuntaiset  merkinnät 

Eri Euroopan  maiden  tiemerkintäkäytäntöjä  kuvataan  COST 331  -projektin 
 raportissa  (1999).  

Pituussuuntaisten tiemerkintöjen  tarkoituksena  on  antaa visuaalista tietoa 
perus-taksi oikealle sivuttaiselle sijainnille ajoradalla. Sekä reuna- että keski-
viivan voidaan ajatella laskevan kuljettajan kognitiivista rasitusta. Siksi voi-
daankin kysyä, johtavatko ne myös nopeuden kasvamiseen verrattuna sel-
laisiin teihin, joilla ei ole pituussuuntaisia merkintöjä. 

Reuna-  ja  keskiviivojen  vaikutuksista ajokäyttäytymiseen  on  yhteenveto 
 OECD-raportissa  (OECD 1990),  joka käsittelee ajokäyttäytymisen mukautu-

mista. Reunaviivalla varustetuilla tieosuuksilla ajetaan nopeammin kuin vas-
taavilla teillä, joilla ei ole reunaviivaa  (OECD 1990,  Steyvers  ja  DeWaard 

 2000).  Myös keskiviiva näyttää lisäävän nopeutta kapeilla teillä (Steyvers  ja 
 DeWaard  2000),  muttei kuitenkaan leveillä teillä (Yagarja  van  Aerde  1983). 

 Keskiviivoja  koskevat tulokset näyttävät vastaavan niitä onnettomuustutki-
muksia, joissa kapeilla teillä olevan keskiviivan  on  osoitettu johtavan suu-
rempaan onnettomuusriskiin  (OECD 1990).  Leveiden  teiden suhteen tulok-
set ovat vaihtelevammat  (OECD 1990,  Glennon  1985). 

4.8  Ääntä-  tai  tärinää aiheuttavat  tiemerkinnät 

Profiloituja  tai  korotettuja tiemerkintöjä,  jotka visuaalisen tiedon lisäksi aihe-
uttavat tärinää  ja  ääntä,  on  käytetty pitkään reunaviivoina. Viime vuosina nii-
tä  on  lisääntyvässä  määrin käytetty myös keskiviivoina. Tärinää aiheuttavien 
reunaviivojen onnettomuuksia vähentävä vaikutus  on  selvästi todistettu  mm. 

 Gårderin  ja  Ale-xanderin  (1995)  sekä Hickeyn  (1997)  tekemissä  tutkimuksis-
sa. Myös Anund  (1998)  käsittelee tärinäviivojen käyttöä. Norjalainen tutki-
mus  (Giver  ym.  1999)  viittaa siihen, että myös täristävä keskiviiva vähen-
tää riskiä sekä kohtaamisonnettomuuksille että yksittäisonnettomuuksille, 
joissa keskiviiva ylitetään.  On  hieman syytä olettaa, että merkintöjen korotus 
vaikuttaa ajonopeuteen, koska  se  tieto,  jota  saadaan normaalisti ajettaessa 
(kun ei ajeta viivan päällä) ei olennaisesti poikkea tiedosta, jonka kuljettaja 
saa maalatulla viivalla ajaessaan. 

Ajorataheijastimet -  tai  korotetut ajoradan  merkinnät  ("raised pavement mar-
kers")  -  ovat toinen esimerkki auditiivisia (kuuloon perustuvia)  ja  taktiilisia 
(kosketusaistiin  perustuvia) tietoja antavista merkinnöistä. Niiden  on  osoitet-
tu vähentävän keskiviivan ylityksia kaarteissa, mutta myöskään ne eivät näy-
tä vaikuttavan nopeuteen  (Hammond  ja  Wegman  2001).  

Ääntä  ja  tärinää aiheuttavien ajoratamerkintöjen vaikutusta ajokäyttäytymi
-seen on  laajasti käsitelty  ja  niiden käytölle  on  annettu suosituksia Grantin  ja 

 Bloomfieldin  tekemässä raportissa  (1997). 

4.9 Tien  tasaisuus  

Anund  (1992)  tutki, miten ajonopeus vaihteli tiepäällysteen tasaisuuden mu- 
kaan. Tasaisuutta mitattiin  "International Roughness Index"  (IRI) -indeksillä 

 sekä urasyvyydellä. Anund huomasi, että molemmat mittarit korreloivat  ma- 
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talamman  nopeuden kanssa henkilöautoilla, mutta eivät kuorma-autoilla. 
Myös Schandersson  (1994)  huomasi yhteyden tiepäällysteen laadun  ja  no-
peuden välillä.  

4.10  Etäisyys tien varrella oleviin fyysisiin esteisiin  

Martens, Comte  ja  Kaptein  (1997)  viittaavat tutkimuksiin, jotka osoittavat tien 
varrella olevien esteiden vaikuttavan nopeuden hidastamiseen enemmän 
kapeilla kuin leveillä teillä. Tämä johtuu siitä, että tien reunoilla olevat esteet 
vaikuttavat pääasiassa sivuttaissijainnin muutokseen - kuljettajat ajavat siis 
lähempänä tien keskilinjaa. Leveillä teillä  on  mandollista ajaa lähempänä 
keskilinjaa törmäämättä vastaantulevaan liikenteeseen, kun taas kapeammil

-la  teillä tämä  on  vaikeampaa, jolloin kuijettajan täytyy  sen  sijaan vähentää 
nopeutta pitääkseen yllä saman turvallisuusmarginaalin. 

Simulaattorikokeessa  Godley  ym.  (1999)  vertasivat  avoimessa tieympäris-
tössä ajamista ajamiseen sellaisella tiellä, jonka molemmin puolin oli korkei-
ta rakennuksia.  He  huomasivat, että suljetussa ympäristössä nopeus oli  2,5 
km/h  matalampi  ja  tien reunaan pidettiin suurempi etäisyys. Lisäksi  Godley 

 ym.  tutkivat teiden varsilla olevien puiden vaikutusta niin, että etäisyyttä pui-
hin vähennettiin, jotta nopeus olisi tuntunut kasvavan. Tällä ei kuitenkaan 
näyttänyt olevan vaikutusta. 

Koska tien varrella olevista esteistä (kohteista) johtuva ahtaampi ajotila näyt-
tää vaikuttavan nopeuden laskuun, myös tiekaiteilla oletettiin olevan vastaa-
va vaikutus, tien leveydestä riippuen. Toisaalta tiekaiteet lisäävät turvallisuu-
den tuntua, joka voi vaikuttaa päinvastaisella tavalla.  

Tien  reunassa sijaitsevien tiekaiteiden vaikutuksesta ajonopeuteen emme 
ole löytäneet tutkimuksia.  Tien  keskellä (keskisaarekkeella  tai  -kaistalla)  si-
jaitsevista kaiteista  on  Elvikin ym.  (1997)  mukaan joitakin tutkimuksia  1950- 
ja  1960-luvuilta, mutta niiden tulokset ovat osittain ristiriitaiset. 

Tutkittaessa keskikaiteiden käyttöä ruotsalaisilla  13  metrin levyisillä  2+1-
kaistaisilla  teillä tehtiin nopeusmittauksia, jotka voivat valaista tätä ongel-
manasettelua. Nopeuksien  on  osoitettu olevan matalammat  1 -kaistaisilla 

 kuin  2-kaistaisilla  osuudella  (Carlsson 2001).  Kyseessä ovat tosin keskino-
peudet, joten  on  mandotonta tietää, onko  ja  missä määrin kaiteilla vaikutusta 
vapaissa olosuhteissa ajavien ajoneuvojen nopeuteen.  

4.11 Nopeusvaikutelmaan  vaikuttavat erityiset ajoratamerkinnät 
- aistiharhat 

Rajanveto  on  vaikeaa eräiden tiemerkintöjen yhteydessä käsiteltyjen toi-
menpiteiden  ja  niiden toimenpiteiden välille, joiden oletetaan vaikuttavan  no

-peuteen  muuttamalla nopeusvaikutelmaa aistiharhojen kautta  ("perceptual 
trickery effects")  kautta  (Johnson 1982,  jota  ovat lainanneet Fildes  ja  Jarvis 
1994).  Esimerkkejä viimeksi mainituista ovat  harhat,  jotka saavat tien  tai  ajo- 
kaistan vaikuttamaan kapeammalta  tai  kaarteet jyrkemmiltä  kuin ne todelli-
suudessa ovat. Koska nopeuden ratkaisee pikemminkin kuljettajien käsitys 
ajoradan leveydestä, kaarteiden jyrkkyydestä jne. kuin todellinen fyysinen 
tieympäristö, voidaan tällaisten keinojen ajatella olevan tehokkaita luomaan 



38 	 Kuljettajiln  vaikuttaminen  liikenneympäristön  suunnittelulla  
TIEYMPARISTÖ  JA  AJONOPEUS  

paremman suhteen subjektiivisen  ja  objektiivisen turvallisuusmarginaalin vä-
lille. 

Aistihavaintoihin  perustuvat toimenpiteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään 
toimenpiteen tarkoituksen mukaan  (Godley  ym.  1999):  

•  Toimenpiteet, joilla pyritään laskemaan nopeutta ennen erityisiä vaara-
momentteja (esim. yllättäviä liittymiä, kiertoliittymiä. puomeja, suojateitä, 
kaarteita jne.) 

•  Toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan ajonopeuteen suoralla  tie- 
osuudella 

•  Toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan nopeuden valintaan kaarteis-
sa.  

4.11.1  Nopeuksien  pudottaminen erityisen vaarallisissa kohdissa 

Tämän ryhmän toimenpiteiden oletettu vaikutus  on se,  että kuljettajista tun-
tuu siltä kuin nopeus kasvaisi, jolloin  he  laskevat nopeuden sopivalle tasolle. 
Toimenpiteitä, joita  on  testattu  ja  joita siksi käsitellään tässä, ovat: 

Kalanruotokuvio  (lyhyet viistot viivat ajokaistan reunoissa),  kuva  3.1 a 

 Poikkiviivat,  kuva  3.1 b  

Wundtin  harha,  kuva  3.1 c 

a  

Lähde:  TøI -raportti  648/2003  

Kuva  3.1. A ist/ha vaintothin  perustuvia tehokeinoja nopeuden vähentämisek-
si:  a) kalanruotokuvio, b) poikkivlivat,  C)  Wundtin  harha. 
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Kalanruotokuviossa  on  lyhyitä viistoja viivoja, jotka kulkevat ajokaistan reu-
noilta hieman  sen  päälle.  Jos  viivat osoittavat ajosuuntaa vastaan, niiden 
odotetaan luovan  harhan  kaventuvasta ajokaistasta.  Jos  ne taas osoittavat 
ajosuuntaan, niiden odotetaan antavan vaikutelman levenevästä ajokaistas

-ta.  Godleyn ym.  (1999)  suorittamassa simulaattorikokeessa ei kuitenkaan 
havaittu eroja näiden kanden tapauksen välillä - molemmissa tapauksissa 
nopeus laski  100  m:n  matkalla  2 km/h.  

Ajoradan  yli kulkevia poikkiviivoja käytetään monissa paikoissa, joissa eri-
tyisten vaaratekijöiden vuoksi tarvitaan nopeuden vähentämistä (esim. läpi-
kulkutiellä, jolla  on  suhteellisen suuret nopeudet, sijaitsevat odottamattomat 
liittymätyypit, kuten valoliittymä  tai  kiertoliittymä). Viivojen  etäisyys tavallisesti 
lyhenee asteittain esteitä lähestyttäessä, jotta luotaisiin harha lisääntyvästä 
nopeudesta,  jos  nopeutta ei lasketa. Poikkiviivoista  on  olemassa sekä maa-
lattuja versioita, joilla  on vain  visuaalinen vaikutus, että korotettuja versioita, 
jotka aiheuttavat lisäksi tärinää (auditiivinen  ja  taktiilinen  vaikutus). Tämän 
toimenpiteen tärkeimmät odotetut vaikutukset ovat parempi nopeuksien  so

-vittaminen  ja  parempi orientoituminen sekä pienentynyt onnettomuusriski. 

Poikkiviivojen  vaikutusta nopeuteen  on  tutkittu suhteellisen perusteellisesti, 
sekä simulaattorikokein  (Godley  ym.  1999)  että kenttätutkimuksin  (Rockwell, 

 Malecki  ja  Shinar  1975;  Shinar,  Rockwell  ja  Malecki  1980;  Fildes,  Fletcher  ja 
 Corrigan 1987;  Fildes, Leening  ja  Corrigan 1989:  Fildes  ja  Jarvis 1994, Jar-

vis  1989;  Zaidel, Hakkertja  Barkan  1986).  

Useimmissa tutkimuksissa nopeuden  on  havaittu laskevan tämän toimenpi-
teen vuoksi, mutta  on  erilaisia käsityksiä siitä, mikä vaikutusmekanismi vai-
kuttaa nopeuden vähentämiseen poikkiviivojen kohdalla - toimivatko mer-
kinnät ennen kaikkea vaaran signaalina vai vaikuttavatko ne nopeuden ais-
timiseen.  Se,  että tärinäviivat ovat tehokkain keino, voi viitata siihen, että  tä

-rinään  liittyvä epämukavuus voi osaltaan vaikuttaa nopeuden laskemiseen.  

Meyer (2001)  havaitsi nopeuksien laskevan käytettäessä viivoja, joilla oli ta-
sainen etäisyys. Nopeudet laskivat entisestään, kun alettiin käyttää lyhene

-vää  etäisyyttä,  ja  Meyer  teki tästä johtopäätöksen, että viivat toimivat sekä 
vaarasignaalina että aistimuksellisen vaikutuksen signaalina.  

Haynes  ym.  (1993)  tutkivat poikkiviivojen vaikutusta onnettomuuksiin, mutta 
eivät havainneet merkittävää laskua onnettomuuksien määrässä. 

Wundtin  harhan (kuva  3.1 c) on  myös osoitettu vaikuttavan nopeutta laske-
vasti  (Rockwell,  Malecki  ja  Shinar  1975; Godley  ym.  1999),  mutta myös  sen 

 suhteen vaikutusmekanismi  on  epäselvä. Kuvio luo  selvän harhan  kapeam
-masta  ajokaistasta  ylhäältä katsottuna, kuten kuvassa  3.1 c,  mutta Godleyn 

ym.  (1999)  mukaan  sen  ei ole todistettu luovan samaa visuaalista harhaa 
autonkuljettajan perspektiivistä katsottuna, Vaikutus voi pikemminkin johtua 
siitä, että kuvio toimii ennen kaikkea yleisenä merkkinä vaarasta. 
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4.11.2  Nopeuteen  vaikuttaminen tielinjalla ajettaessa 

Nopeuksien  laskemiseen suoralla tieosuudella  on  testattu useita erilaisia ais-
timuksellisia toimenpiteitä: 

• Ajokaistan  "visuaalinen kaventaminen" eveämmän keskikaistan avulla 

•  Visuaalisen kaventamisen  ja  ajokaistojen  välillä ja/tai pientareilla olevien 
tärinäalueiden yhdistelmä 

•  Leveä shakkikuvioinen reunaviiva. 

Näistä toimenpiteistä  on  testattu useita erilaisia variantteja  ja  yhdistelmiä 
(Fildes ym.  1989, de  Waard ym.  1995,  Steyvers  1998, Godley  ym.  1999, 

 Gunnarsson  2001).  Nämä tutkimukset osoittavat yleisesti, että visuaalinen 
ajokaistan kaventaminen keskikaistan ja/tai leveämmän reunaviivan avulla 
johtaa nopeuden laskuun. Vaikka fyysinen ajoalue ei pienene, kuijettajat 
pyrkivät selvästi pysyttelemään merkityn alueen sisällä.  

Godley  ym.  (1999)  tutkivat simulaattorissa ajokaistan voimakkaampaa visu-
aalista kaventamista. Keskiviiva levennettiin  1,3  m:n  tai 2,3  m:n levyiseksi 
keskikaistaksi,  johon oli joko maalattu poikkiviivoja  tai  levitetty vaaleaa  kivi

-mursketta  (soraa). Ajokaistan kaventuminen  3-metrisestä  2,5-metriseksi  johti 
 2,2 km/h  matalampaan nopeuteen.  Samanaikaisesti havaittiin henkisen rasi-

tuksen kasvavan, Tämän sanotaan johtuvan lisääntyneestä keskittymisestä 
ohjaamiseen, mikä myös selittää nopeuden vähenem  isen.  

Godley  ym.  (1999)  havaitsivat simulaattorikokeessa nopeuden vähenevän 
enemmän silloin, kun keskikaistaan oli maalattu poikkiviivoja kuin silloin, kun 
sille oli levitetty valkoista kivimursketta - ero oli  3,1 km/h  suoralla tieosuudel

-la  ja  1,5 km/h  kaarteissa. Maalattujen viivojen suuremman vaikutuksen val-
koiseen  kivi-murskeeseen  verrattuna tutkijat selittivät niin, että viivojen aihe-
uttama ärsyke näkökentän reunassa lisää nopeuden vaikutelmaa.  

4.11.3  Kaarteisuuden vaikutelmaan  vaikuttavat toimenpiteet 

Yksi Rockwellin, Maleckin  ja  Shinarin  (1975;  ks. myös Shinar,  Rockwell  ja 
 Malecki  1980)  testaamista toimenpiteistä oli sisäkaarteen reunaviivan leven-

täminen ajorataa kohti, tarkoituksena saada kaarre vaikuttamaan jyrkemmäl
-tä.  Tutkijat havaitsivat tämän johtavan nopeuden vähentämiseen kaarretta 

lähestyttäessä.  

Godley  ym.  (1999)  myös testasivat tätä simulaattorissa yhdessä kanden 
muun samantapaisen toimenpiteen kanssa. Seuraavia kolmea toimenpidettä 
verrattiin keskenään: 

Reunaviivan  asteittainen leventäminen sisäkaarteessa  50 cm  leveäksi 
(sekä poikkiviivojen maalaaminen alueeseen,  kuva  3.2 a)  

•  Maalatut poikkiviivat  vain  pientareella  kaarteen kohdalla  (kuva  3.2 b)  
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Keskiviivan asteittainen leventäminen keskellä kaarretta  55 cm  leveäksi 
(sekä poikkiviivojen maalaaminen alueeseen,  kuva  3.2 c),  tavoitteena 
antaa vaikutelma jyrkemmästä kaarteesta ulkokaarteen puoleisella kais-
talla.  

Godley  ym.  (1999)  eivät havainneet nopeuden vähenemistä levennettäessä 
reunaviivaa sisäkaarteessa, eivätkä myöskään muiden toimenpiteiden koh-
dalla. Tutkimustulosten eron  he  selittävät  sillä,  että heidän kokeessa käyttä-
mänsä kaarre oli helposti hahmotettava. kun taas  Rockwell  ym.  (1975)  tes-
tasivat toimenpidettä vaikeasti hahmotettavassa kaarteessa. Voi olla, että 
tämäntyyppisillä kaarteen jyrkkyyttä vahvistavilla toimenpiteillä  on  vaikutusta 
sellaisissa paikoissa, joissa näkyvyysolosuhteiden vuoksi  on  vaikea arvioida 
kaarteen jyrkkyyttä ennen kaarteeseen ajoa.  
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Kuva  3.2. Aistihavaintoihin  vaikuttavia toimenpiteitä kaarteissa:  a)  laajennet-
tu reunaviiva sisäkaarteessa,  b) poikkiviivat pientareessa,  C)  laajennettu 
keskiviiva. (Lähde: Godleyym.  1999) 

Godley  ym.  (1999)  kokeilivat kaarteiden korostamista myös asettamalla reu-
napaalut niin, että niiden linjassa oli taitekohta keskellä kaarretta  sen  sijaan, 
että ne olisivat kulkeneet tien kaarteen mukaisesti (ks.  kuva  3.3),  joko mo-
lemmilla puolilla tietä  tai vain  ulkokaarteessa.  Yhtenä varianttina oli reuna-
paalujen korkeuden korottaminen (yhdestä kahteen metriin) taitekohtaan as-
ti. Tämä osoittautui olevan ainoa ratkaisu, joka johti nopeuden laskemiseen 
sekä oikealle että vasemmalle kääntyvissä kaarteissa. 
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Kuva  3.3.  Kaarteen visuaalinen korostaminen  reunapaalujen  avulla:  a)  tien 
molemmilla sivuilla,  b) vain  ulkokaarteessa.  (Lähde:  Godley  ym.  1999) 

4.12  Varoitusmerkitja  muu vaarasta ennakkoon kertova infor-
maatio 

Fildesin  ja Leen  (1993a)  mukaan  varoitusmerkit  ovat yksi niistä  aistihavain-
toihin  perustuvista toimenpiteistä, joiden voidaan ajatella vaikuttavan edulli-
sesti  ajonopeuteen.  

Ward  ja  Wilde (1995)  havaitsivat, että vaarallista rautatien  tasoristeystä  edel-
tävät, rajoitetusta näkyvyydestä kertovat  varoitusmerkit  ja  merkit, jotka ke-
hottavat pysähtymään ennen  tasoristeystä,  johtivat nopeuden vähentämi-
seen  tasoristeystä  lähestyttäessä (merkit eivät kuitenkaan saaneet entistä 
useampia kuljettajia pysähtymään).  

Varhelyi  (1998) on  kuvannut näennäisesti negatiivista mukautumista  vaa-
rasignaaleihin.  Tilanteissa, joissa oli potentiaalinen auton  ja jalankulkijan 

 konflikti  suojatiellä,  hän  huomasi useimpien autoilijoiden pitävän nopeuden 
samana  tai  lisäävän sitä. 

Vaikka  varoitusmerkit yms.  eivät  johdakaan  nopeuden laskemiseen, niiden 
voidaan kuitenkin ajatella saavan  kuijettajat  parantamaan  keskittymistään. 

 On  tarve tutkia enemmän sitä, millaisissa olosuhteissa  varoitusmerkit  toimi-
vat nopeutta  vähentävänä  toimenpiteenä (ks. myös luku  3.16,  jossa käsitel-
lään  liikennemerkkejä  kaarteissa).  



Kuljettajlin  vaikuttaminen Iiikenneyrnäristön suunnittelulta 	 43  
TEYMPÄRISTÖ  JA  AJONOPEUS  

4.13  Näkemäolosuhteet 

Näkemäetäisyys  näyttää olevan tärkeä ajonopeuteen vaikuttava muuttuja.  

COST 331  -projektissa  (COST 2001)  huomattiin, että  jos  näkemäetäisyys  oli 
tiettyä rajaa lyhyempi, kuljettajat vähensivät nopeutta niin, että  he  ylläpitivät 

 3-5  sekunnin  "preview time"  -ajan  (sen  ajan, jonka näkemämatkan ajami-
seen kuluu). 

Kyseytutkimuksessa,  jossa selvitettiin, minkä tekijöiden kuljettajat olettivat 
vaikuttavan nopeuden valintaan (Kanellaidis  1995),  näkemäetäisyys  oli yksi 
niistä muuttujista, jotka selittivät suurimman osan vastaustietojen vaihteluis-
ta.  

Watts  ja  Quimby (1980)  saivat selville, että nopeutta ei kaarteissa täysin 
mukautettu näkemäetäisyyden lyhenemiseen. Tämä johti siihen, että  turval

-lisuusmarginaalit pienenivät  yksittäisissä kaarteissa - yhdessä kaarteessa 
turvallisuusmarginaali oli jopa negatiivinen. Tämä tulkittiin niin, että kuijettajat 
hyväksyvät  riskin  väliaikaisen kasvamisen huonontuneella näkemällä  sen 

 sijaan, että sovittaisivat ajonopeutta. 

Easa  (1994) on  huomauttanut, että kaarteiden näkemäalueita  on  vaikea ar-
vioida  mm.  siitä syystä, että kaistan valinta kaarteessa pitää ottaa huomioon.  

On  syytä uskoa, että liian korkeita nopeuksia suhteessa näkemäetäisyyteen 
esiintyy erityisesti paikoissa, joissa  on  huono näkyvyys (matala suunnittelu- 
nopeus) suhteessa nopeusrajoitukseen. Tällaisissa tapauksissa nopeusrajoi-
tus voi "oikeuttaa" nopeuden, joka  on  korkeampi kuin tieolosuhteet sallisivat.  

4.14  Näkemäalueen  ("preview distance")  merkitys pimeässä 

Kuljettajat sovittavat ajonopeuden näkyvyyteen ajamalla hitaammin pimeäs-
sä kuin päivänvalossa  (Cornwell 1972,  Assum ym.  1999).  Onnettomuusriski 

 on  kuitenkin suurempi pimeässä, mikä viittaa siihen, ettei nopeuden vähen-
täminen ole riittävä kompensoimaan näkyvyyden heikkenemistä. Tämä voi-
daan selittää Leibowitzin  ja  Owensin teorialla  (Leibowitz  ja  Owens 1986; 
Leibowitz, Owens  ja  Post 1982)  "näkötoimintojen valikoivasta  rappeutumi-
sesta" (ks. luku  2.4).  Huonommalla valaistuksella  on  negatiivisempi  vaikutus 
kohteiden tunnistamiseen kuin tilan hahmottamiseen. Leibowitzin  ja  Owensin 

 mukaan kuljettajat eivät tavallisesti ole tästä tietoisia  ja  mukauttavat  nopeu-
den tämän vuoksi ensisijaisesti tilan hahmottamisen perusteella. 

Tämä mekanismi voi selittää  sen,  että tielinjan parempaan näkyvyyteen pi-
meässä tähtäävät toimenpiteet (heijastavat reunaviivat  ja  -paalut)  eivät tie-
tyissä olosuhteissa ainoastaan johda lisääntyneeseen nopeuteen vaan myös 
kasvavaan onnettomuusriskiin  (Kallberg  1993).  Tievalaistuksella  sitä vastoin 

 on  edullinen vaikutus onnettomuusriskiin  (Lamm,  Kloecknerja Coueiri  1985; 
Eckert 1993,  Elvik  1995)  huolimatta siitä, että nopeus kasvaa (Huberja  Tra-
cy 1968, Rockwell  ja  Lindsay 1968,  Assum ym.  1999).  Tievalaistus  parantaa 
sekä tilan hahmottamista että kohteiden tunnistusta. 

Tärkein johtopäätös tästä  on,  että onnettomuusriskiä voidaan pimeässä pie-
nentää ennen kaikkea sellaisilla toimenpiteillä, jotka ensisijaisesti parantavat 
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käsikirjoissa  olevien konkreettisten suositusten tutkimuksellista perustaa voi 
kuitenkin pohtia.  

Tien  linjauksen  johdonmukaisuutta ovat yleisesti käsitelleet esimerkiksi  Gib- 
reel  ym.  (1999). He  esittivät perusteellisen selvityksen tästä periaatteesta 
käymällä läpi käytännön esimerkkejä liikennesuunnittelusta USA:ssa  ja  Eu-
roopassa.  

Lamm  ja  Smith (1994)  kuvaavat  'relation design"  -suunnitteluun perustuvaa 
niin kutsuttua  "curvilinear alignment'  (linjaus kaarteissa) -mallia, jossa pää-
asiassa pyritään luomaan pitkiä loivia kaaria, jotka liittyvät toisiinsa  sen  si-
jaan, että käytetään lyhyempiä kaaria  ja  niiden välissä suoria (tangentteja). 
Tämän menetelmän pohjalta  Lamm  ym.  (1994)  ovat kehittäneet menettely-
tavan virheellisen linjauksen tunnistamiseksi olemassa olevilla kaksikaistai-
silla teillä. 

Erityinen haaste  on  tien pysty-  ja  vaakakaarevuuden  yhdistäminen niin, että 
vältytään odotusten rikkomiselta.  Smith  ja  Lamm (1994)  käsittelevät amerik-
kalaisten  ja  saksalaisten suunnitteluohjeiden yhtäläisyyksiä  ja  eroavaisuuk-
sia. Tämän pohjalta  he  esittävät suosituksia siitä, miten vaaka-  ja  pystykaa-
revuus  tulisi yhdistää, jotta kuijettajat saisivat parhaan mandollisen optisen 
ohjauksen  mm.  niin, että pysty-  ja  vaakakaarien keskikohdat (taitekohdat) 

 yhtyvät. Toinen tärkeä periaate  on  välttää lyhyitä suoria osuuksia pitkien 
kaarteiden  ("broken back"  -kaarteet)  välillä  ja  lyhyitä kaarteita pitkien suorien 
osuuksien välillä (optinen katkeama).  On mm.  tärkeää, ettei pystykaaren 
laella oleva vaakakaarre ole liian jyrkkä; toisin sanoen vaakakaarre alkaa 
ennen nousukaarta. Tutkijat esittävät myös hypoteesin, että  jos  kovera  pys

-tykaarre  yhdistetään vaakakaareen, vaakakaarre ei vaikusta niin jyrkältä 
kuin muuten,  ja  että  se  tämän vuoksi voi johtaa liian korkeaan nopeuteen 
suhteessa kaarteen odotettuun jyrkkyyteen. 

Vaikka teoreettisten tarkasteluiden pohjalta voidaan esittää "hyviä"  ja  "huo-
noja" vaaka-  ja  pystygeometrian  yhdistelmiä,  Smith  ja  Lamm (1994)  huo-
mauttavat, että  on  olemassa  vain  vähän erityistä tietoa huonoihin yhdistel

-mun  liittyvästä liikenneturvallisuudesta,  ja  että yleisesti  on  olemassa vähän 
tietoa pystygeometrian vaikutuksesta liikenneturvallisuuteen.  

"Three-dimensional  alngment,  a very complex component in the highway geometric 
design process still represents the weakest link in the overall design of highways" 
(Smith  ja  Lamm 1994, 84). 

4.15.2  Tielinjauksen johdonmukaisuuden mittaaminen 

Norjassa kehitettiin  1980-luvulla malli kaarteiden vaarallisuusasteen,  tai  "tiel-
tä suistumisen riskikertoimen" (utforkjøringsrisikofaktor = URF), arvioimisek-
si. Malli perustui epäsuoraan syy-seuraus-ajatteluun  (Amundsen  ja  Lie 
1984).  URF-mallissa sivuttaiskitkan muuttumista arvioidaan kaarresäteen, 
tien sivukaltevuuden  ja  vapaissa olosuhteissa ajavien ajoneuvojen odotetun 
nopeusproflilin perusteella. Tämän laskelman perusteella muodostuu profiili, 
joka ilmoittaa tieosuuden jokaiselle eri pisteille sivuttaiskitkan poikkeaman 
sekä sivuttaiskitkan liukuvan keskiarvon kyseiseen pisteeseen asti. URF

-mallin  on  osoitettu antavan melko hyviä ennusteita todellisista onnettomuus- 
tiedoista. 
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URF-maHi  edellyttää, että analysoitavien tieosuuksien kaarteista, sivukalte-
vuudesta, tien leveydestä  ja  pituuskaltevuudesta  on  yhtenäistä tietoa.  Mallin 

 olennainen rajoitus  on se,  ettei  se  ei ota huomioon näkyvyysolosuhteita  ja 
 kaarteen kulmaa (Hvoslef  1992).  

Tavallisin tapa mitata johdonmukaisuutta  on  vapaiden ajoneuvojen nopeus-
profiilien  (tai  vaihtoehtoisesti nopeusjakautuman  85  % fraktiilin)  tutkiminen. 
Tällöin suuret vaihtelut peräkkäisten tieosuuksien nopeuksissa ovat merkki-
nä  epäjohdonmukaisuudesta.  Tällaisessa mallissa otetaan huomioon myös 
näkyvyysolosuhteet  ja  kaarteiden jyrkkyys  siinä määrin kuin nämä elementit 
vaikuttavat kuljettajilla kaarteiden aistimiseen  ja täten  nopeuteen.  

Lamm  ym.  (1986)  vertasivat  toisiinsa kolmea erilaista menetelmää ajono-
peuden ennustamiseksi, jonka pohjalta voitaisiin arvioida "nopeuden joh-
donmukaisuutta"  ('speed consistency'). He  tekivät johtopäätöksen, että sak-
salainen  'curvature change rate"  (CCR)  -arvoon perustuva menetelmä oli 
tarkoituksenmukaisin ennustamaan, miten vaakakaarteiden epäjohdonmu-
kaisuudet vaikuttavat nopeus-profiileihin kaksikaistaisella maantiellä.  OCR  
määritetään  tien vaakalinjauksen kulmamuutosten absoluuttisena summana 
jaettuna kyseisen osuuden pituudella. CCR:n poikkeama tielinjan eri osuuk-
sien välillä  on  tällöin johdonmukaisuuden mittari. 

Muita nopeuteen perustuvia lähestymisiä  ja  malleja johdonmukaisuudelle 
ovat käsitelleet  Fitzpatrick  ja  Collins (2000), Hassan  ym.  (2000)  sekä  Mc-
Fadden  ja  Elefteriadou  (2000). 

Wooldridge (1994) on  huomauttanut tietyistä heikkouksista käytettäessä to-
dellista nopeutta suunnittelun johdonmukaisuuden mittana. Hänen argu-
menttinsa  on,  että tietyt  tie-elementit - esim. liittymät, kapeat sillat, ajokais

-tan  leveyden muutokset, kaistojen määrä ym. - kasvattavat riskiä, vaikka ne 
eivät välttämättä vaikuta nopeuteen.  

"All of these features violate drivers expectancies, but their influences on the geo-
metric design of the roadway are neglected if one examines only the speed profiles 
along the roadway" (p. 151).  

Wooldridgen  mielestä kognitiivinen rasitus  on  parempi mittari, koska mainit-
tujen  tie-elementtien vaikutukset näkyvät siinä. Ajatus  on se,  että tällaisten 

 tie-elementtien vuoksi kuljettaja kokee suuremman tietomäärän  ja  suurem-
man tarkkaavaisuuden tarpeen  ja  että monet tällöin ajavat mieluummin lyhy-
en aikaa rasittavammissa olosuhteissa (suuremmalla henkisellä rasituksella) 
kuin laskevat nopeutta.  Wooldridge  esittelee tutkimuksen, joka osoittaa, että 
rasituksen  ja  onnettomuusriskin  välillä  on  yhteys sekä absoluuttisen rasituk-
sen suhteen että  sen  suhteen,  jos  rasitus poikkeaa liukuvasta keskiarvosta 
(joka  on  epäjohdonmukaisuuden  merkki).  

Wooldridge (1994)  käytti tieosuuksien rasitusasteen arviointiin  alun  perin 
Messerin  (1980)  kehittämää menetelmää. Menetelmä perustui asiantuntija- 
arvioihin erilaisista  tie-elementeistä. Arvioiden perustana oli "rasitus"  ('work-
load"),  joka määritettiin sanoilla  "the time rate at which drivers must perform 
a given amount of work or driving tasks".  Menetelmä perustui  tie-elementtien 
kaavakuvien arviointiin. Menetelmän validiteettia voidaan tämän vuoksi 
epäillä suhteessa kuijettajien todelliseen henkiseen rasitukseen. 
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Wooldridge (1994)  mainitsee visuaalisen okkluusion rasituksen mittaamisen 
täydentävänä/vaihtoehtoisena tekniikkana. Menetelmässä koehenkilö ajaa 
kasvojensa edessä läpinäkymätön suojus, joka voidaan avata hetkeksi esim. 
nappia painettaessa. Koehenkilöitä neuvotaan ajamaan niin pitkään kuin 
mandollista aina suojusta avatessaan. Olettamus  on,  että mitä suurempi ra-
situs  on,  sitä pidemmän ajan kuljettaja haluaa pitää suojusta auki.  Wooldrid-
ge  ym.  (2000)  ovat myöhemmin testanneet tätä menetelmää vaakakaarteis

-sa ja  tehneet johtopäätöksen, että  se on  lupaava menetelmä tielinjauksen 
johdonmukaisuuden arviolmiseksi. 

Aiemmat Alankomaissa tehdyt kokeet ovat osoittaneet, että tämä rasituksen 
mitta korreloi vahvasti  TLC -mittarin kanssa  ('time to line crossing')  (Godt

-help,  Milgram ja  Blaauw  1984).  Mitä lyhyempi  TLC on,  sitä suurempi visuaa-
lisen tiedon tarve  on  ja  sitä pidempään kuljettaja pitää suojusta auki.  

4.15.3  Kaarteen linjauksen, kaarteen aistimisen  ja  ajonopeuden 
 välinen yhteys 

Viitteessä Riemersma  (1984) on  yhteenveto vuoteen  1983  mennessä laadi-
tusta tutkimuskirjallisuudesta, joka käsittelee ajokäyttäytymistä kaarteissa. 
Riemersma pohtii myös tässä käsiteltäviä lähtökohtia aistihavaintojen suh-
teen. Uudempi kirjallisuus käsitellään seuraavassa. 

Kiinnostava kysymys  on,  miten kaarteessa olevat erilaiset geometriset tun-
nusmerkit vaikuttavat käsitykseen kaarteen jyrkkyydestä ennen kaarteeseen 
saapumista,  ja täten  myös ajonopeuteen. Toisin sanoen, mikä määrittää 
subjektiivisen kaarteen? Sellaisen kaarteen, joka etukäteen vaikuttaa loi-
vemmalta kuin  se  todellisuudessa  on,  voidaan olettaa johtavan suurempaan 
nopeuteen (pienempään turvallisuusmarginaaliin) kuin jyrkemmältä vaikutta-
van kaarteen. 

Riemersma  (1991)  sai laboratoriokokeessa selville, että kaarteen aistimi
-seen  vaikuttavat seuraavat kaarteen tunnusmerkit: 

kaarteen kulma 

kaarteen  säde  

etäisyys kaarteen alkuun 

sivukaltevuus:  tekee kaarteen "näkyvämmäksi" 

• siirtymäkaari:  kaarre näyttää alkavan myöhemmin  ja  olevan loivempi kuin 
pelkästä ympyränkaaresta muodostuva kaarre, jonka  säde  pysyy sama-
na. 

Siirtymäkaaret  voivat  täten  antaa kuijettajille harhaanjohtavaa tietoa kaar-
teen jyrkkyydestä, jolloin nopeutta ei ehkä vähennetä riittävästi. 

(Bonneson  (2000a)  huomauttaa, että sekä liian pitkät että liian lyhyet siirty-
mäkaaret voivat aiheuttaa ongelmia. Liian lyhyet kaaret aiheuttavat melko 
suuren maksimaalisen sivuttaiskitkan, kun taas liian pitkien kaarteiden takia 
kaarre koetaan loivemmaksi, minkä vuoksi moni voi ajaa kaarteeseen lIian 
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kovalla nopeudella.  Sivuttaissijaintia  ja  ajoneuvon ohjausta kaarteissa käsit-
televien tutkimusten pohjalta  Bonneson  toteaa, että  siirtymäkaaren  ihanteel-
linen pituus vastaa  ohjauskulman  muutokseen kuluvaan aikaa eli  2,5-3  se-
kuntia  (Bonneson  2000b). 

Richter  ym.  (1998)  havaitsivat kaarteen voimakkuuden  (curvature change 
rate')  vaikuttavan selvästi  nopeuteen.  Tutkijat tarkkailivat lisäksi joitakin kul-
jettajien fysiologisia muuttujia  ja  huomasivat kuljettajien  räpyttelevän  silmi-
ään useammin jyrkässä kaarteessa. Myös sydämen  syketaajuus  ja  ihon 

 konduktanssi  vaihtelivat kaarteen voimakkuudesta riippuen. Tulosten mu-
kaan kognitiivinen rasitus kasvaa kaarteissa  ajettaessa.  

Kuljettajan arvion kaarteen  vaarallisuusasteesta  (sen  jälkeen, kun  hän  on 
 ajanut kaarteen läpi)  on  osoitettu olevan yhteydessä kaarteen  jyrkkyyteen, 

 tien pituus-kaltevuuteen, sivukaltevuuteen, näkemäetäisyyteen  ja  edeltäviin 
varoitusmerkkeihin (Zervas, Polakja Kanellaidis  1998;  Kanellaidis, Zervasja 
Karagioules  2000).  

Zakowska  (1995)  tutki kaarteen  jyrkkyyden  vaikutusta koettuun  riskiin  ja 
 vaihteli sekä kaarteen kulmaa että kaarteen  sädettä. Zakowska  huomasi, 

että molemmat  parametrit  vaikuttavat käsitykseen kaarteen vaarallisuudesta. 
Myöhemmässä tutkimuksessa  (Zakowska  1997)  hän  teki saman kokeen, 
jossa tarkkailun aikana  vaihdeltiin  myös  ajonopeutta,  jolla oli tärkeä merkitys 
vaaran  arvioinnille.  Tulokset viittasivat  mm.  siihen, että suurella nopeudella 

 ajettaessa  kuljettajat erottivat jyrkät  ja  loivat  kaarteet  huonommin toisistaan.  

Kanellaidis  (1996)  antoi kuljettajille  kyselykaavakkeen,  jossa heitä pyydettiin 
arvioimaan  14  eri  tie-elementtiä  sen  suhteen, missä määrin  he  uskoivat näi-
den vaikuttavan  ajonopeuteen.  Analyysin tuloksena oli neljä tekijää, joista 
yksi oli tien linjaus. Jyrkkä kaarre  ja  näkemäetäisyys  olivat ne kaksi muuttu-
jaa, joilla oli suurin merkitys tälle tekijälle. 

Yllä mainitut tutkimukset antavat tietoa siitä, mikä vaikuttaa kuljettajan käsi-
tykseen kaarteesta. Samojen tekijöiden voidaan olettaa tämän vuoksi vaikut-
tavan myös  nopeuteen.  Lisäksi tieto  kaarteiden linjauksen  ja  todellisen no-
peuden välisistä yhteyksistä  on  tärkeää.  

On  tehty useita  monimuuttuja-analyyseja,  joissa nopeutta  on  mallinnettu 
kaarteiden  geometristen ominaisuuksien funktiona. Useimmat tutkimukset 
ovat koskeneet  kaksikaistaisia, suurinopeuksissa maanteitä,  mutta tutkimuk-
sia  on  tehty myös taajamien  matalanopeuksista  teistä  (esim.  Poe  ja  Mason 
2000).  

Useimmat tutkimukset osoittavat, että kaarteen  säde  on se  parametri,  joka 
eniten vaikuttaa  ajonopeuteen  kaarteissa  (Wong  ja  Nicholson 1992, Lamm 

 ja  Smith 1994,  Gibreel ym.  1999).  Jyrkissä  kaarteissa nopeutta ei kuitenkaan 
 vähennetä  tarpeeksi  sivuttaiskitkan turvallisuusmarginaalin  ylläpitämiseksi. 

Tämän vuoksi  kaarteiden loiventaminen  näyttää parantavan turvallisuutta 
riippumatta siitä, että nopeus kasvaa  (Wong  ja  Nicholson 1992).  Sivuttaiskit - 

hon sähkönjohtokyky (konduktanssi)  on  henkisestä  rasituksesta,  keskittymisestä, tarkkaavaisuuden 
keskittymisestä  ja/tai tunnereaktioista  johtuvan  vireyden  herkkä mitta.  
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kan  turvallisuusmarginaali  näyttää olevan pienimmillään kaarteissa, joiden 
 säde  on n. 50 m,  ja  kasvavan kaarteissa, joilla  on  pienempi  säde  (Sakshaug 

 2000).  

Ne parametrit, joilla  on  vähemmän vaikutusta nopeuteen kaarteissa, ovat 
kaarteen pituus, sivukaltevuus, tien leveys, pientareen leveys  ja  pituuskalte-
vuus  6  %:iin  asti  (Lamm  ja  Smith 1994). On  kuitenkin  vain  vähän tutkimuk-
sia, joissa olisi systemaattisesti selvitetty erilaisten kaarteen parametrien 
vaikutusta käytännön nopeuksiin.  

Tien  linjauksen  vaikutus nopeuteen  on  suurin raskailla ajoneuvoilla  ja  suu-
rempi kapeilla kuin leveillä teillä  (Elvik  ym.  1997). 

4.16  Erityisten merkintäjen  ja  liikennemerkkien  merkitys kaar-
teissa  ja  ennen niitä  

Comte  ja  Jamson  (2000)  havaitsivat simulaattorikokeessa nopeuksien las-
kevan merkittävästi  (n. 6 km/h),  kun ajoradassa oli poikittaisviivoja ennen 
kaarteita. 

Zwahlen  ja  Park (1995)  tutkivat laboratoriokokeessa, miten kaarremerkintö-
jen määrä vaikutti kaarteen jyrkkyyden aistimiseen pimeässä,  ja  tekivät joh-
topäätöksen, että  four equally spaced chevrons within a total visual field of 
about 11 degrees provide adequate curve radius estimation cues for unfami-
liar drivers approaching a curve at night. 

Amundsen  ja  Pedersen (1976)  tutkivat erilaisten merkintöjen vaikutusta 
kaarteiden nopeusprofilleihin  ja  huomasivat liikennemerkin "Suositeltu nope-
us' saavan aikaan matalimman nopeuden kaarteessa. Pimeässä lisäksi reu-
napaalut aiheuttivat erityisen voimakkaan hidastamisen kaarteissa. Tulokset 
näyttävät kuitenkin osoittavan myös  sen,  että reunapaalut nostavat nopeuk-
sia ennen kaarretta (ks. myös luku  3.14)  ja  kasvattavat tämän vuoksi nope-
uksien vaihtelua. 

Ritchien  (1972)  tekemä tutkimus osoitti nopeuksien olevan korkeammat 
kaarteissa, joissa oli merkki suositellusta nopeudesta kuin kaarteissa, joissa 
merkkiä ei ollut. Tälle arvioidaan selitykseksi, että merkki vähentää kuljetta-
jan epävarmuutta  ja  saa yksittäiset kuljettajat tämän vuoksi vähentämään 
nopeutta vähemmän kuin  he  olisivat sitä muuten vähentäneet. 

Suhteellinen  ja  ylesempi ongelmanasettelu  on,  miten erityyppisten varoi-
tusmerkkien käyttö voi vaikuttaa virheellisen turvallisuudentunteen antami-
seen liikenteessä liikkujille. Varoitusmerkkien käytöllä vähennetään liiken-
teessä liikkujan subjektiivista tarkkaavaisuuden tarvetta  ja  näin vaikutetaan 
siihen, että nopeus  on  suositeltua  korkeampi. Voidaan ajatella olevan edul-
lista ylläpitää kuljettajissa tietty epävarmuus.  Jos  kaikista mandollisista vaa-
roista varoitetaan, liikenteessä liikkujat päättelevät helposti, että  jos  varoi-
tusmerkkejä ei ole, myöskään vaaraa ei ole,  ja  vähentävät tämän vuoksi 
tarkkaavaisuuttaan. Kaarteissa käytettävien liikennemerkkien  (ja  muiden  oh

-jauskeinojen)  suhteen  on  tärkeää selvittää optimaaliset kriteerit sille, mihin 
kaarteisiin merkintöjä tulee asettaa.  Jos  merkkien asettamista liioitellaan 
niin, että myös vähemmän vaarallisiin kaarteisiin laitetaan merkit, merkinnät 
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eivät välttämättä vaikuta enää yhtä paljon nopeutta alentavasti vaarallisim
-missa  kaarteissa. 

Kaarteiden  muotoilun  ja  onnettomuusriskin  yhteyksiä ovat tutkineet  mm. 
 Shinar ym.  (1977a),  Zegeer ym.  (1992),  Choueiri ym.  (1994)  ja Elvik  ym. 

 (1997). 

4.17  Tieympäristö  ja  nopeus taajamissa  ja  asuinalueilla 

Läpikäymämme tieympäristön  suunnittelua  ja  nopeutta koskevat tutkimustu-
lokset perustuvat suurelta osin taajamien ulkopuolella  tai  pääteillä  tehtyihin 
tutkimuksiin. Samanlaisia vaikutuksia  on  kuitenkin havaittu myös asuinaluei-
den teillä. Yhtenä esimerkkinä  on se,  että nopeus vähenee tien kaventuessa 

 ja  kaarteen voimakkuuden lisääntyessä (esim.  Amundsen  ja  Christensen 
1986).  

Kun puhutaan niiden Ilikenneympäristön toimenpiteiden käytöstä, joilla pyri-
tään vaikuttamaan nopeuteen (esim. teiden kavennukset  ja  hidastetöyssyt), 

 ovat useimmat esimerkit peräisin taajamista  ja  asuinalueilta.  Niissä fyysisiä 
toimenpiteitä nopeuden vähentämiseksi  on  käytetty huomattavan laajasti 
(hidastetöyssyt, teiden kavennukset, korotetut suojatiet, pihakadut jne.(ks. 
esim.  Amundsen 1982, Amundsen 1983a, Amundsen 1984).  Monissa mais-
sa tehdyissä tutkimuksissa tällaisten toimenpiteiden  on  havaittu selvästi las-
kevan nopeutta (ks. esim. Hydén, Odelid  ja  Varhelyi  1995;  Scharping  1994, 

 Herrstedt  1995,  Wouters  1997.  Elvik  1998).  Vaikutusmekanismi  on  todennä-
köisesti  se,  että näiden toimenpiteiden liikenteessä liikkujille antamat tiedot 
varoittavat, että kun ajorata  on  osittain epätasainen  ja  turvallisuusmarginaali 
ajoradan  reunalla olevan esteen päälle ajamisen suhteen  ("time to line cros-
sing") on  pienempi, korkean nopeuden ylläpitäminen  on  sekä rasittavaa että 
epämukavaa.  

4.18  Nopeuksiin vaikuttam  isen  vaikutus  onnettomuusriskiin  

Olemassa olevan tiedon perusteella  on  hyvät mandollisuudet vaikuttaa ajo-
nopeuksiin muuttamalla tien  tai  sen  ympäristön olosuhteita. Ei kuitenkaan 
ole itsestään selvää, että kaikki muutokset, jotka johtavat nopeuden alenta-
miseen, johtaisivat myös onnettomuuksien vähenemiseen.  Tai  päinvastoin, 
että muutokset, jotka johtavat nopeuden kasvamiseen, aiheuttaisivat enem-
män onnettomuuksia. Esimerkki toimenpiteestä, joka johtaa onnettomuuksi-
en vähenemiseen huolimatta nopeuden kasvusta,  on  tievalaistus. Pienta

-reen leventäminen voi olla toinen esimerkki. Tämän vuoksi  on  tärkeää selvit-
tää, miten eri toimenpiteet vaikuttavat ajonopeuden lisäksi ajokäyttäytymisen 
muihin osatekijöihin, jotta toimenpiteiden mandollisuuksia onnettomuuksien 
vähentäjinä voitaisiin arvioida.  Jos  nopeuden vähenemiseen johtava muutos 
ei samanaikaisesti johda onnettomuuksien vähenemiseen, voi syy olla siinä, 
että muutos lisää sellaisten virhetoimintojen todennäköisyyttä, jotka vaikutta-
vat onnettomuusriskiin nopeudesta huolimatta. Tämän vuoksi  on  tärkeää ar-
vioida käyttäytymiseen liittyviä vaikutuksia kokonaisuudessaan, niin että toi-
menpiteiden vaikutukset arvioidaan sekä ajonopeuteen että muihin ajokäyt-
täytymisen osatekijöihin nähden. 
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Yhdistämällä tiedot tietyn muutoksen vaikutuksesta käyttäytymiseen  ja  on-
nettomuuksiin voidaan käyttäytymisen  ja  onnettomuuksien yhteyksiin liitty-
vän oikean tiedon avulla löytää tehokkaimmat toimenpiteet  onnettomuusris

-kin  ja  nopeuden  muokkaamiseksi.  Tämän vuoksi  on  tärkeää, että tässä  esi-
tettävät  tulokset nähdään yhteydessä niihin tutkimustuloksiin. jotka käsittele-
vät erilaisten  tienpitotoimenpiteiden  vaikutusta  onnettomuusriskiin.  Joukko 
erilaisia toimenpiteitä  on  lueteltu norjalaisessa  Trafikksikkerhetshåndboken

-kirjassa  (Elvik  ym.  1997).  

Tässä raportissa emme ole käsitelleet  tiensuunnitteluun  ja  onnettomuusris
-kun liittyvää tutkimusta. Myös  liikennekäyttäytymistä  on  käsitelty vähemmän. 

Uudempaa  ja  laajempaa pohdintaa  ja/tai  tutkimusta  tiensuunnittelun  ja  on
-nettomuusriskin  yhteydestä esitellään  mm.  viitteissä  Council (1989),  Karlaftis 

 ja  Golias  (2002)  sekä  Retting ym.  (2000).  

Vaikka onnettomuuksien vähentäminen onkin päätavoite, tavoitteena  on 
 myös saada liikenteessä  liikkujat  pysyttelemään  määritettyjen nopeusrajol

-tusten  puitteissa. Pienempien  nopeuksien  on  myös aivan selvästi osoitettu 
johtavan onnettomuuksien vähenemiseen,  jos  kaikki muut tekijät pysyvät 
samoina. 

Tätä taustaa vasten tehokkaimmat  liukenneturvallisuustoimenpiteet  vaikutta-
vat  nopeusvaikutelmaan pienentämättä  todellisia  turvallisuusmarginaaleja - 

 ne pienentävät siis subjektiivista  turvallisuusmarginaalia,  mutta eivät objek-
tiivista. Toisin sanoen, pitää yrittää käyttää vaikutuskeinoja, jotka eivät johda 
riskien  kompensointiin.  Yksi esimerkki tästä voi olla ruohoa kasvava  piennar. 

 Tämä tarkoittaa  piennarta,  joka  on  samassa tasossa  ajoradan  kanssa, mutta 
koska  sillä  kasvaa (lyhyttä) ruohoa, kuljettajat eivät näe  sen  todellisuudessa 
olevan  piennar  ja  mukauttavat  tämän vuoksi  nopeutensa  sen  mukaan kuin 

 se  ei olisi  piennar.  Samanaikaisesti  piennar  luo objektiivisen turvallisuus- 
ma  rg na  alin. 

Osa  niin  kutsutuista aistihavaintoihin  perustuvista toimenpiteistä, erityisesti 
visuaalisen  ajokaistan  kaventaminen yhdistettynä  matalakontrastiseen reu-
naviivaan,  näyttää johtavan merkittävään nopeuden alentamiseen.  Ja  lisäksi 

 täristävän reunaviivan  ansiosta pienenee  tieltäsuistumisriski.  Tämä  on  esi-
merkki subjektiivisen  turvallisuusmarginaalin pienenemisestä  ilman, että to-
dellinen  turvallisuusmarginaali  muuttuisi.  
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5  VÄÄRÄÄN SUUNTAAN AJAMINEN  

Virhetoiminto,  jolla voi helposti olla vakavia seurauksia,  on  väärään suun-
taan ajaminen niin, että törmää vastaantulevaan liikenteeseen. Näin voi käy-
dä sekä kaksikaistaisilla teillä että keskisaarekkeella varustetuilla moottori- 
teillä. Väärään suuntaan ajaminen moottoritiellä  on  viime aikoina ollut mo-
nissa maissa kiinnostuksen kohteena virhetoiminnon aiheuttamien monien 

 vakavien  onnettomuuksien takia. Keskeisenä kysymyksenä  on  ollut  se,  mis-
sä määrin tieympäristön suunnittelua sekä ajoratamerkintöjen  ja  liikenne- 
merkkien käyttöä voitaisiin parantaa tämänkaltaisten onnettomuuksien vält-
tämiseksi. 

Tässä luvussa käydään läpi tätä ongelmaa käsittelevää tutkimuskirjallisuutta. 
Painopisteenä  on  ongelman  ja  mandollisten ratkaisujen analysointi kuljetta-
jan tiedontarpeeseen  ja  virhetoimintoihin  liittyvän tiedon perusteella.  

5.1  Ongelman kartoitus eri maissa 

USA:ssa väärällä ajoradalla ajamista moottoritiellä pidettiin merkittävänä on-
gelmana  jo  1960-luvulla  ja  aiheesta tehtiin useita tutkimuksia onnettomuus- 
riskin  kartoittamiseksi,  syiden selvittämiseksi  ja  mandollisten toimenpiteiden 
arvioimiseksi (Tamburri  ja  Theobald  1966, Woods, Rowan  ja  Johnson 1970, 
Gabriel 1974,  Vaswani  1974,  Scifres  ja  Loutzenheiser  1975, Crowley  ja  Se- 
gum 1986;  Staplin, Lococo, Byingtonja Harkey200la).  

Euroopassa ongelmaa alettiin kartoittaa vuoden  1980  tienoilla Saksassa 
(Bierwas ym.  1981,  Kellermann  1994)  ja  Alankomaissa (Brevoord  1981, 
1998;  Blokpoel, Braimaister  ja  Tromp 1998,  Blokpoel  ja  Braimaister  1998, 

 Blokpoel  ja  de  Niet  2000, de  Niet  ja  Blokpoel  2000).  Aihetta käsitteleviä tut-
kimuksia  on  tehty myös Itävallassa (Robatsch  ja  Hagspiel  2002)  ja  Japanis-
sa (ITARDA  2002).  Pohjoismaissa ongelmaan  on  kohdistunut lisääntyvää 
mielenkiintoa viime vuosina. 

Vuosina  1985-1996  Tanskassa tapahtui  56  onnettomuutta, joissa kuoli  7 
 henkilöä (Vejdirektoratet  1999).  Alle  vuoden aikana, heinäkuuhun  1999  ulot-

tuvalla jaksolla, tapahtui  11  onnettomuutta, joissa kuoli  6  henkilöä. lO:ssä 
näistä  11  onnettomuudesta virheellisesti ajanut kuljettaja oli yli  60 -vuotias. 

Vejdirektoratet  (1999)  luettelee ajovirheiden taustoille seuraavat tyypilliset 
tunnusmerkit: 

• 	kuljettajalla ei ole paikallistuntemusta 
• tiemerkinnät/liikennemerkit  ovat epäselviä 
• 	kyseessä  on  usein suuri kiertoliittymä 
•  kuljettajan tarkkaavaisuus kohdistuu oikean reitin etsimiseen 
•  tieto  jää  näkemättä liian monien liikennemerkkien takia 
•  on  epäselvyyttä siitä, kuuluuko kääntyä ennen tienviittaa (opastetta) vai 

 sen  jälkeen 

Täman  luvun ongeimanasetteiut  on  käyty yksityiskohtaisemmin api TøI.n työasiakirjassa SM1148012003 
(Sagberg  2003c).  
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• kuijettajalla  on  vaikeuksia suunnistaa huonon sään  tai  pimeyden vuoksi 
• 	kuljettaja  on  ajanut pois suunnitellulta reitiltä. 

Suomessa tehdään tällä hetkellä kartoitusta väärään suuntaan ajamisesta. 
Suomalaisessa tutkimuksessa käydään sekä läpi kirjallisuutta että analysoi-
daan ongelmaa suomalaisten teiden osalta  (Janne  Rautio, henkilökohtainen 
yhteydenotto). 

Gunnarsson  (2000) on  pohtinut väärään suuntaan ajamisen ongelmaa Ruot-
sissa.  Hän  viittaa kaudelta  1994-1999  koottuun onnettomuustietokantaan, 

 jonka mukaan tämän  6-vuotiskauden  aikana moottoriteillä tapahtui  18  ajovir-
heestä johtunutta  onnettomuutta, joista kolmessa oli kuolonuhreja.  Gunnars - 
son  antaa (kuvin havainnollistettuna) joitakin esimerkkejä huonosti suunnitel-
luista liittymistä, joissa  on  havaittu ajovirheitä.  

5.1.1  Vähän onnettomuuksia, suuri  vakavuusaste  

Yleinen tehdyistä tutkimuksista saatava vaikutelma  on,  että väärään suun-
taan ajamisesta aiheutuu vähän onnettomuuksia, mutta niiden vakavuusaste 

 on  suurempi kuin muilla onnettomuuksilla. Taulukon  4.1  kaikki tutkimukset 
osoittavat, että väärään suuntaan ajaminen aiheuttaa selvästi  alle  yhden 
prosentin henkilövahinko-onnettomuuksista. Nämä onnettomuudet aiheutta-
vat kuitenkin  3-6  %  kaikista moottoriteiden onnettomuuksien kuolemantapa-
uksista. 

Taulukko  4. 1.  Moottoritiellä väärään suuntaan ajamisesta aiheutuneiden on-
nettomuuksien, loukkaantuneiden  ja  kuolleiden määrä eri maissa.  

Viite 	 Maa 	 On nettomuudetllou kkaantuneet!kuolleet  
moottoritiellä  

Henkilövahinko- 	 Kuolleet 
onnettomuudet 

Vaswani  1974 USA 	 0,1  % *  

Gabriel 1974 	USA 	 <  1  % 	 6  % 
ITARDA  2002 	Japani 	 0,3  % * 
Blokpoel &  De  Alankomaat 	 0,1  % 	 3,7  % 
Niet  2000  
Robatsch & 	Itävalta 	 0,3  % 	 3,2  % 
Hagspiel  2001  

*  Osuus kaikista onnettomuuksista (ei  vain  moottoritiellä tapahtuneista) 

Lähde:  TøI -raportti  648/2003 

5.1.2  Vanhemmat  kuijettajat yliedustettuina  

Monet  mainituista tutkimuksista osoittavat, että vanhemmat kuljettajat ovat 
yliedustettuina väärään suuntaan ajamisesta johtuvissa onnettomuuksissa. 
Tämän vahvistavat muut tutkimukset, jotka osoittavat, että vanhuksilla voi 
olla vaikeuksia liikenneympäristöstä saatavan tiedon ymmärtämisessä, eri-
tyisesti monimutkaisissa tilanteissa (ks. myös luku  6).  
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5.1.3  Suuri osuus päihteiden vaikutuksen alaisena ajavia  

Monet  tutkimukset  -  etenkin USA:ssa tehdyt  -  osoittavat, että hyvin suuri 
 osa  kuljettajista, jotka aiheuttavat onnettomuuden ajaessaan väärään suun-

taan, ovat  päihteiden  vaikutuksen alaisina. Vaikka  päihteiden  vaikutuksen 
alaisena tapahtuvan ajon osuuden pitäisi  kaiken  todennäköisyyden mukaan 
olla pienempi Norjassa  ja  Ruotsissa kuin monessa muussa maassa, nämä 
tulokset viittaavat siihen, että  ajovirheiden  riski kasvaa,  jos  kuljettajan  aistit  ja 

 arviointikyky  ovat heikentyneet  -  joko iän  tai  päihteiden  vuoksi.  

5.1.4  Erityyppiset virhetoiminnot  

Voidaan puhua erityyppisistä  virhetoiminnoista,  jotka ovat syynä siihen, että 
kuljettaja päätyy väärälle  ajokaistalle.  Tarvittavista toimenpiteistä keskustel-
taessa  on  tämän vuoksi tarkoituksenmukaista erottaa toisistaan eri tilanteet, 
joissa tällaisia virheitä esiintyy. 

Useimmin esiintyvä onnettomuuksiin johtava  virhetoiminto  on  väärään suun-
taan ajaminen  moottoritieltä  pois johtavalla  erkanemisrampilla.  Tämä tapah-
tuu luultavasti siksi, että  erkanemisramppi  sekoitetaan  liittymisramppiin  tai 

 muuhun tiehen. 

Muunlaisia  virhetoimintoja: 

•  U-käännös moottoritiellä  
•  kääntyminen  moottoritieltä  väärään suuntaan  liittymisrampille 
•  ajaminen  keskisaarekkeen (keskikaistan)  väärälle puolelle tien muuttu-

essa  kaksikaistaisesta nelikaistaiseksi  tieksi  
•  jatketaan ajamista vasemmalla  kaistalla,  kun  tie  muuttuu  nelikaistaisesta 

kaksikaistaiseksi  tieksi  
•  ajaminen  keskisaarekkeen (keskikaistan)  väärälle puolella  tasoliittymäs

-sä  
•  kääntyminen yksisuuntaiselle  kadulle/tielle 
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5.2  Moottoritie: ajaminen (väärään suuntaan) erkanemisrampil
-le 

5.2.1  Esimerkkejä ajovirheistä 

Kuvassa  4.1  (lähde: Vaswani  1974) on  esimerkki liittymästä, jossa  er
-kanemisramppi  yhtyy sivutiehen niin, että  on  kääntymismandollisuus  kum-

paankin suuntaan. 

Luvattomilla käännöksillä  1  ja  2  autot tulevat sivutieltä  ('crossroad)  er
-kanemisrampille -  ne ajavat siis väärään suuntaan. (Käännös  3  koskee kul-

jettajaa, joka tulee moottoritieltä  ja  ajaa tien haarautuessa keskisaarekkeen 
vasemmalle puolelle; tätä virhetyyppiä käsitellään luvussa  4.6).  

Crcs ' oar '  

___________ 	

::'  ;J  

Wrcng-way  traveI  

Exit  r4mp  from 
Interstate Highway  

Kuva  4. 1.  Esimerkkejä  ajovirheistä,  kun  erkanemisramppi  yhtyy  sivutiehen 
 (Lähde:  Vaswani  1974)  

Kuvassa  4.1  käännöksillä  1  ja  2  kuvattua ongelmaa esiintyy  vain  osittaisissa 
liittymissä, ei täydellisissä liittymissä (liittymissä, joissa kaikki rampit liittyvät 
sivutiehen terävässä  kulmassa ja  rampista  pois  on vain  yksi ajosuunta). 

USA:ssa tehty erilaisten liittymätyyppien  ja  ramppiratkaisujen  vertailu  on 
 osoittanut, että täydellisessä nelihaaraliittymässä  (kuva  4.2) on  hyvin vähän 

mandollisuuksia ajaa väärään suuntaan, kun taas muissa liittymätyypeissä 
tällaisia mandollisuuksia  on  merkittävästi enemmän (Tamburri  ja  Theobald 

 1966, Gabriel 1974,  Parsonsonja  Marks 1979,  Rinde  1978).  
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Lähde:  TøI -raportti  648/2003  

Kuva  4.2.  Täydellinen "neliapilaliittymä"  on  ratkaisu. jossa harvoin esiintyy 
väärään suuntaan ajoa. 

Vaswani  (1974)  huomauttaa, että kuvan  4.1  virhetoiminnot  1  ja  3  voidaan 
välttää rakentamalla  erkanemisramppi  niin, että  se  yhtyy  sivutiehen koh-
tisuorassa  sen  sijaan, että  se  kaartuisi  vasemmalle. Mutta vaikka  erkanemis-
ramppi yhtyisikin sivutiehen kohtisuorassa,  on  tärkeää, ettei liittymää  levitetä 
sivutielle  vasemmalle (kuten kuvassa  4.3).  Niissä paikoissa, joissa  on  tällai-
nen ratkaisu, virheet voidaan välttää kuvan  4.4  kaltaisilla  merkinnöillä.  Vielä 
parempi ratkaisu  on  muuttaa fyysinen muotoilu  reunakivien  avulla  viivoituk

-sen  asemesta. Sekä muotoilu että merkinnät voivat vaikeuttaa luvattomia 
käännöksiä sekä  rampista  tuleville että  sivutiellä ajaville. 

.- 	'-'i,  

Kuva  4.3. Jos erkanemisrampissa  (kuvassa oikealta tuleva  tie) on  pyöristetty 
kulma, sivutiellä aja  vat kujettajat  voivat virheellisesti kääntyä oikealle. 
(Lähde: Vaswani  1974) 
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Kuva  4.4.  Esimerkki  tiemerkinnästä,  jonka  on  tarkoitus estää kuljettajia aja-
masta väärään suuntaan  erkanemisrampille  (Lähde:  Vaswani  1974) 

5.2.2  Mandolliset toimenpiteet  ja  standard it  

Vaswani  (1974)  esittää seuraavat suositukset: 

• Liikennemerkkien  lisäksi (myös) muut toimenpiteet ovat välttämättömiä 
liittymissä, joissa erkanemis-  ja  liittymisrampit  yhtyvät toiseen tiehen. 

•  Niissä paikoissa, joissa erkanemisramppi yhtyy toiseen tiehen,  rampin 
 vasemman reunan tulee yhtyä sivutiehen suorassa  kulmassa;  sivutien  ja 
 erkanemisrampin  väliseen liittymään suositellaan myös yhtenäistä reu-

naviivaa sivutielle. Erkanemisrampin vasemman kaistan tulee lisäksi olla 
mandollisimman kapea sivutiehen yhtyessään. 

• 	Moottoritien  ja  sellaisen sivutien liittymässä, jossa ei ole keskisaareketta, 
sivutiessä  tulee olla kaksinkertainen  ja  katkeamaton keskiviiva. 

Vaswani  (1977)  kertoo näillä toimenpiteillä saadun hyviä kokemuksia Vir-
giniassa. 

Vuonna  1970  tehtiin laaja tutkimus Kalifornian olemassa olevien ramppien 
merkinnöistä  ja  liikennemerkeistä.  Tarkoituksena oli  mm.  tutkia näkyvyyttä 
pimeässä. Tutkimuksessa saatujen kokemusten pohjalta aloitettiin työ uusi-
en menettelytapaohjeiden luomiseksi liikennemerkkien  ja  merkintöjen  käyt-
töä varten. Lisäksi käynnistettiin väärään suuntaan ajamisen valvonta  ram

-peilla.  ja  Gabrielin  (1974)  mukaan tämä  on probably the most successful 
recent effort to combat wrong-way driving' (s. 231).  

Liikennemerkkien  ja  tiemerkintöjen  erilaisten parannusten  on  havaittu vähen-
tävän väärään suuntaan ajamista vakiomallisissa liittymissä tyypillisestä  20 

 tapauksen kuukausitasosta  1-2  tapaukseen kuukaudessa. 
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Gabriel  huomauttaa, että ongelmien ratkaiseminen  on  vaikeampaa liittymis-
sä, jotka eivät ole vakiomallisia,  ja  että ainoa ratkaisu voi olla liittymien täy-
dellinen uudelleen rakentaminen. Gabrielin mukaan suurin ongelma ovat 
rampit, joilta käännytään vasemmalle sivutielle - ne suunnitellaan usein niin, 
että sivutiellä ajavien kuijettajien, joiden ajosuunnassa nämä rampit ovat oi-
kealla,  on  helppo erehdyksessä kääntyä rampille (ks. käännös  1  kuvassa 

 4.1).  

Kaliforniassa tehty uudempi tutkimus (Copelan  1989)  osoitti, että ongelma 
 on  vähentynyt suuresti viimeisten  20  vuoden aikana - kuolemaan johtanei-

den onnettomuuksien määrä oli suunnilleen sama vuonna  1987  kuin vuonna 
 1963 (n. 35  tapausta/vuosi)  huolimatta siitä, että liikennesuorite oli kasvanut 

viisinkertaiseksi. Tämä osoittaa, että edellä mainittu, vuoden  1970  tienoilta 
 lähtien tehty työ oli ollut tehokasta.  

Campbell  ja  Middlebrooks  (1988)  tekivät tutkimuksen, jossa osittaisten "ne-
liapila-liittymien" rampit suunniteltiin uudelleen.  Sen  sijaan, että erkanemis

-ja  liittymisrampit  olisi erotettu keskisaarekkeella niiden liittyessä sivutiehen, 
ne yhdistettiin kaksisuuntaiseksi rampiksi, jossa oli kaksinkertainen keltainen 
keskiviiva. Tutkijat havaitsivat ajovirheiden  riskin  vähenevän tämän toimenpi-
teen ansiosta. 

Monien tutkimusten johtopäätöksenä ovat olleet erilaiset konkreettiset suosi-
tukset liikennemerkkien  ja  merkintöjen  parantamiseksi. Esimerkkinä  on  "po-
sitiivisten" liikennemerkkien runsaampi käyttö  (Woods, Rowan  ja  Johnson 
1970).  Tällä tarkoitetaan sellaisia merkkejä, jotka johtavat kuljettajat oikeille 
rampeille (liittymisrampilla lukee  'Freeway entrance"  erkanemisrampilla  ole-
van  'Do not enter"  -tekstin lisäksi). (Suomessa "Pakollinen ajosuunta" / "Kiel-
letty ajosuunta") 

Suosituksena ovat myös suuremmat liikennemerkit  ja  parempi näkyvyys 
(Friebele,  Messer  ja  Dudek 1971, Burns  ja  Pavelka  1995),  maalatut nuolet 
ajoradassa -  "wrong-way arrow"  - (Tamburri  1969)  sekä"Kielletty ajosuun

-ta"-merkkien sijoitus matalammalle (Parsonson  ja  Marks 1979),  niin että ne 
näkyvät paremmin auton valojen valokeilassa. 

Kuvassa  4.5 on  esitetty USA:ssa nykyisin käytössä oleva, ramppien  ja  kak-
sisuun-taisen sivutien  välisen  liittymän  suunnittelua, tiemerkintöjä  ja  liiken-
nemerkkejä  koskeva standardi (MUTCD  2000).  
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Kuva  4.5. Sivut/en  ja moottoritielle/moottoritieltä  pois johtavan  ramp/n  väli-
nen liittymä  USA-standard/n  mukaan  (MUTCD  2000).  

Myös muissa maissa kuin USA:ssa tehdyt tutkimukset ovat antaneet perus-
teita erilaisiin toimenpide-ehdotuksiin, Tanskassa tieviranomaiset ovat käy-
neet läpi kaikki moottoriteiden liittymät - niin rampit  ja  levähdysalueet  kuin 
liittymien päätkin (Vejdirektoratet  1999).  Tämän perusteella  he  ovat tehneet 
luettelon liikennemerkkeihin. tiemerkintöihin  ja  liittymien  muotoiluun liittyvistä 
suosituksista: 

• 	Ramppiliittymä  tulee suunnitella niin, että selviää selkeästi, missä  on  
kääntymiskielto.  Sellaisiin paikkoihin, joissa  on  kääntymiskielto,  ei esi-
merkiksi saa tehdä suuria kulmien pyöristyksiä. 

• Keskisaarekkeen  aukot eivät saa olla suurempia kuin  on  välttämätöntä 
sallittujen käännösten suorittamiseksi. 

•  Yksisuuntaisia ramppeja tulee käyttää liityntöinä liikenneympyrään. 

• Ajokiellosta  kertovat liikennemerkit tulee nähdä ennen kääntymisen aloit-
tamista.  koko  kääntymisen ajan  ja  mielellään myös kääntymisen jälkeen. 

• 	Kielletty ajosuunta" -merkki tulee täydentää kääntymiskiellolla. 

• 	Siirryttäessä kaksisuuntaiselta yksisuuntaiselle rampille tulee arvioida, 
onko liittymiskohdassa tarpeeksi "Pakollinen ajosuunta"-  ja  "Kielletty 
ajosuunta" -merkkejä. 

• 	Risteävällä  tiellä tulee olla selkeät suunnistustaulut, joihin rampit  on  mer- 
kitty. 

• Erkanemisramppien ajoradassa  tulee olla nuolet - ennen kaikkea silloin, 
kun rampissa  on  kaksi kaistaa. 
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Liikennemerkkien  ja 	merkintöjen  tulee olla 	helposti 	luettavis- 
sa/nähtävissä,  ja  ne tulee huoltaa hyvin.  

Viitteessä Vejdirektoratet  (1999)  pohditaan myös mandollisuutta käyttää 
väärään suuntaan  ajettaessa  sähköisiä  varoitusjärjestelmiä  sekä mekaanisia 
järjestelmiä automaattisten punaisten valojen  ja  puomien  muodossa  tai  sel-
laisten  piikkien  muodossa, jotka  puhkaisevat  renkaat, kun väärään suuntaan 
ajava  auto  ohittaa ne, mutta jotka eivät vaikuta oikeaan suuntaan  ajaviin  au-
toihin. Sekä  toimintavarmuuden  että taloudellisten seikkojen takia ei ole toi-
vottavaa siirtyä käyttämään tämänkaltaisia järjestelmiä. 

Ruotsissa  Gunnarsson  (2000) on  ehdottanut joitakin toimenpiteitä, jotka pe-
rustuvat seuraaviin  perusperiaatteisiin: 

• 	Liittymän (liikennetekninen)  muotoilu, jonka ansiosta kuljettaja ajaa au- 
tomaattisesti oikealle kaistalle. Ajaminen  liittymisrampille  tehdään siis 
mandollisimman helpoksi  ja  ajaminen  erkanemisrampille  mandollisim-
man vaikeaksi.  

•  Yksinkertainen  ja  selkeä opastus  väärinymmärrysten  ja  epäröinnin  vält-
tämiseksi.  

•  Muut mandolliset toimenpiteet  ajovirheiden  estämiseksi  tai  sen  edistämi-
seksi, että virhe voidaan korjata ennen onnettomuutta.  

Gunnarsson  suosittelee lisäksi kaikkien, ennen kaikkea suurempien kaupun-
kien lähellä olevien,  moottoriteiden liittymien läpikäymistä  geometrisen 
suunnittelun kannalta. Lisäksi  hän  suosittelee  liikennemerkkien  lisäämistä  ja 

 nuolimerkintöjen merkitsemistä ajorataan.  

5.3 U -käännös moottoritiellä 

Monien edellä mainittujen tutkimusten mukaan merkittävä  osa  väärään 
suuntaan ajamisesta moottoritiellä johtuu siitä, että kuljettaja kääntyy moot-
toritiellä  ja  jatkaa päinvastaiseen suuntaan. Jotkin tapaukset  on  todettu tie-
toisiksi  virhetoiminnoiksi,  esimerkiksi koska kuljettaja  on  ajanut  erkanemisti

-en  ohi. Esiintyy kuitenkin myös tapauksia, joissa kuljettaja kääntyy, koska  on 
 'unohtanut" ajavansa yksisuuntaisella  ajoradalla.  Tämäntyyppistä  virhetoi-

mintoa  vastaan  on  vaikeaa löytää tehokkaita toimenpiteitä. USA:ssa  tiemer-
kintöjen  voidaan ajatella  myötävaikuttavan  siihen, että kuljettajat huomaavat 
ajavansa väärään suuntaan, koska  keskiviiva  (ja  myös  keskisaarekkeen / 
keskikaistan  puoleinen  reunaviiva)  ovat keltaiset.  J05  valpas  kuljettaja huo-
maa keltaisen viivan oikealla puolellaan,  hän  ymmärtää ajavansa väärään 
suuntaan.  
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5.4 Keskisaarekkeen  väärällä puolella ajaminen siirryttäessä 
 kaksikaistaiselta nelikaistaiselle  tielle  

Osa  tapauksista, joissa ajetaan väärään suuntaan, tapahtuu moottoritien 
alussa - siis siirryttäessä tavalliselta kaksikaistaiselta  ja -suuntaiselta  tieltä 
keskisaarekkeella  tai -kaistalla varustetulle nelikaistaiselle  tielle niin, että kul-
jettaja ajaa keskisaarekkeen (-kaistan) vasemmalle puolelle. Kuten Scifres  ja 
Loutzenheiser  (1975)  huomauttavat, tämänkaltaisten virheiden  riskin  vähen-
tämiseksi  on  tärkeää suunnitella tien linjaus niin, että  on  luonnollista pysytel-
lä oikealla puolella - liittymäkohtaan voidaan esimerkiksi lisätä  S-kaarre. Ku-
van  4.6  esimerkin  A  mukaisessa muutoskohdassa  on  suuri riski ajaa kes-
kisaarekkeen (-kaistan) väärälle puolelle, kun taas esimerkin  B  ratkaisussa 

 on S-kaarre, jolloin kaksikaistaisen tien liikenne ohjataan luonnollisella taval-
la oikealle puolelle keskisaareketta (-kaistaa).  

II 
o 0 -1a,c  Control 

I 	o• 	( 

	

/ 	a  

	

/ 	:'  

A 	 B  

Kuva  4.6.  Kaksi erilaista ratkaisua keskisaarekkeella /-kaistalla varustetun 
moottoritien  ja kaksisuuntaisen  tien liittymäkohdaksi. Ratkaisu  A  voi johtaa 
kaksikaistaiselta tieltä (kuvassa ylhäältä) tulevat kuijottajat väärälle puolelle 
keskisaareketta, kun taas ratkaisun  B  kaarre auttaa ohjaamaan liikenteen 
oikealle puolelle. (Lähde: Scifresja Loutzenheiser  1975) 
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5.5  Väärään suuntaan ajaminen moottoritieltä levähdysalueelle, 
huoltoasemalle tms. johtavalla erkanemisrampilla 

Levähdysalueisiin,  tien varrella oleviin  kahviloihin, huoltoasemiin  jne. liittyvät 
 liittymis-  ja  erkanemisrampit  suunnitellaan usein kuvan  4.7.  mukaisesti. Täl-

löin  ajovirheiden  riski  on  erityisen suuri,  jos  'Kielletty  ajosuunta"  -merkit jää-
vät näkemättä  liittymisrampin  päässä, koska itse  rampin  suunnittelussa mi-
kään ei  vaikeuta  virheellistä ajoa.  

Kuva  4.7.  Esimerkki moottoritieltä levähdysalueelle  tai  vastaa va/le johtavasta 
erkanemisrampista (kuvassa näkyy moottoritien  leve ydestä  vain  toinen puo-
li). Tällaisessa ratkaisussa voi olla ajovirheen vaara (kuvattu harmaalla nuo-
le/la) aiottaessa takaisin moottoritielle. (Lähde: ITARDA  2002)  

Mandollinen ratkaisu tähän voi olla rakentaa  levähdysalueelle  vain  yksi  lit
-tymistie,  jolloin  liittymis-  ja  erkanemisramppi  yhtyvät  kaksikaistaiseksi  tieksi, 

joka  on  ramppien  ja  levähdysalueen  välinen yhteys.  Ja sen  välttämiseksi, 
että kuljettajat ajaisivat  keskisaarekkeen  väärälle puolelle takaisin moottori- 
tielle ajaessaan, tulee  se  kohta, jossa  kaksikaistainen  tie  jakautuu  er

-kanemis-  ja  liittymisrampiksi,  olla suunniteltu samalla tavalla kuin moottori-
tien alku (ks. edellinen kappale)  -  niin, että kuljettaja ajaa automaattisesti 
oikeaan suuntaan ajamalla suoraan eteenpäin. 

Vastaavaa ratkaisua voi käyttää myös  ramppien liittämisessä sivutiehen  T
-liittymän,  X-liittymän  tai  pienten  liikenneympyröiden  kautta  (vrt.  Campbell  ja 

 Middlebrooks  1988,  ks. kappale  4.2).  Periaate  on,  että liittyminen  sivutiehen 
 tapahtuu  kaksikaistaisen  ja  -suuntaisen  tien kautta kanden  rampin  sijasta. 

Näin  liittymiä  on  vähemmän  ja  kuljettajan päätöksenteko helpottuu. 

Usein  on  monia eri teitä, joille voi kääntyä, vaikka  vain  yksi niistä  on  luvalli-
nen.  Tässä  luonnosteltu  ratkaisu tekee päätöksenteon helpommaksi, koska 
siinä  on vain  yksi  tie,  jolle  voi kääntyä. Kriittinen  piste  siirtyy nyt siihen koh-
taan, jossa  rampit jakaantuvat,  mutta kun kuljettaja saapuu  kyseiseen  koh-
taan,  hän  on  jo  oikealla  kaistalla  (jos  kuljettaja sijoittuu kyseisen kaltaisessa 
tilanteessa normaalisti oikealle kaistalle),  ja  on  luonnollista jatkaa suoraan 
eteenpäin, mikä johtaa  kuijettajan  automaattisesti oikealle tielle.  Ramppien 

 tulee  jakaantua  paljon ennen niiden liittymistä  moottoritiehen,  niin ettei 
 ramppien  suunta  moottoritiestä  poispäin vaikuta ajamiseen tässä kriittisessä  
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kohdassa.  Ajovirheen  todennäköisyys näin yksinkertaisessa päätöksenteko- 
tilanteessa  on  minimaalinen  alkuperäiseen ratkaisuun verrattuna. 

Tämä  on  käytännön esimerkki  Allenin, Lunenfeldin  ja  Alexanderin  (1971) 
 muotoilemasta  'spreading' -periaatteesta. Ne tiedot, joihin kuljettajan tulee 

päätöksensä perustaa. jaetaan siis niin, että vältytään  ylikuormittamasta  ka-
pasiteettia.  Jos  mandollisia teitä  on  useita,  on  aina riski valita väärin  ja  lii-
kennemerkkien  tiedot voivat jäädä näkemättä. Ehdotetun ratkaisun avulla 

 kääntymisvaihe  suoritetaan hyvissä ajoin ennen kuin kaistan valinnasta pää-
tetään.  Keskisaarekkeen  tulee alkaa suoran tien jälkeen, niin että kuljettajal-
la  on  hyvää aikaa nähdä liikennemerkit, jotka kertovat, että kuuluu ajaa  kes-
kisaarekkeen  oikealla puolella. Tämä ratkaisu perustuu edelleen normaaliin 

 automatisoituun ajokäyttäytymiseen -  nimittäin siihen, että kuljettaja asettuu 
oikealle kääntyessään toiselle tielle. Ratkaisussa käytetään siis hyväksi sitä 
periaatetta, että normaali käyttäytyminen johtaa automaattisesti oikeaan tu-
lokseen  -  tien kulku siis vastaa kuljettajan odotuksia.  

5.6  Keskisaarekkeen  väärälle puolelle ajaminen tasoliittymässä 

Kun kuljettaja tulee  sivutieltä  tai  erkanemisrampilta  ja  aikoo kääntyä vasem-
malle,  keskisaarekkeella varustetulle  tielle, voi olla tietty riski, että kuljettaja 
ajaa vasemmalle puolelle  keskisaareketta,  jos hän  ei huomaa Liikenteen 

 jakaja"-merkkiä, jonka kuuluu olla  keskisaarekkeen  päässä. Tällaisen vir-
heen todennäköisyys  on  luultavasti suurin  käännyttäessä  leveälle tielle, jolla 
mandollisesti  on  useita  ajokaistoja,  niin että  on  suurempi vaara sekoittaa 

 keskisaareke ajoradan  oikeaan reunaan.  

Crowley  ja  Seguin (1986)  tekivät laajan kartoituksen väärään suuntaan aja-
misesta  tasoliittymissä  ja  myös  laboratoriokokeen,  jossa  he  testasivat, miten 
nopeasti kuljettajat ymmärsivät, mikä oli oikea käyttäytyminen eri  liittymärat-
kaisuissa  ja  eri  liikennemerkkiyhdistelmiä  käytettäessä. Jotta vältettäisiin 
ajaminen vasemmalle puolelle  keskisaareketta, liittymän  helppo  hahmotetta-
vuus  on  tärkeää  -  mieluiten kuljettajan tulee nähdä  keskisaarekkeen  toisella 
puolella oleva  ajokaista.  Crowley  ja  Seguin  huomauttavat, että yksi tapa to-
teuttaa tämä  on  suunnitella  keskisaarekkeella  varustetun päätien  tasoliittymä 

 niin, että sivutie  on  päätietä  korkeammalla. 

Kuvassa  4.8 on  esimerkki Oslossa olevasta liittymästä, jossa suunnittelu ei 
vastaa tätä periaatetta.  Kuva  4.8 A  näyttää  liittymän sivutieltä  tulevan kuljet-
tajan näkökulmasta, kun taas  kuva  4.8 B  näyttää  liittymän  ylhäältä päin kat-
sottuna.  Jos  kuljettaja ei näe  keskisaarekkeen  päässä olevaa 'Liikenteen 

 jakaja-merkkiä (mikä tapahtuu helposti),  hän  saattaa ajaa väärälle puolelle 
 keskisaareketta,  koska  liittymän geometrian  takia  ajoradan kauimmaista 

 osaa ei ole helppo nähdä. Tässä konkreettisessa liittymässä  on  havaittu 
useita tapauksia, joissa  on  ajettu  keskisaarekkeen  väärällä puolella. Sellai-
sessa liittymässä, jossa  on  näin huono  geometria,  voisi kuvan  4.8 B  kaltai-
nen maalattu  ohjausviiva  olla hyvä ratkaisu.  
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Lähde:  TøI -raportti  648/2003  

Kuva  4.8.  Liittymä, jossa vasemmalle kääntyvät kuljettajat voivat helposti se-
koittaa keskisaarekkeen tien oikeaan reunaan, koska  he  eivät näe  koko  ajo- 
kaistaa ajaessaan liittymään  (kuva  A - keskisaareke  osoitettu mustalla nuo-
leila).  Kuva  B  näyttää liittymän ylhäältä katsottuna  ja  niin, että liittymään  on 

 piirretty ohjausviiva. 
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5.7  Kääntyminen yksisuuntaiselle  kadulle/tielle  

Viimeinen virhetoiminto, jonka otamme tässä esille,  on  yksisuuntaiselle tielle 
kääntyminen yleisesti, niin että kuljettaja ei näe merkkejä "Kielletty ajosuun

-ta" ja/tai  "Pakollinen ajosuunta".  

Crowley  ja  Seguin (1986)  ovat esittäneet suosituksia "Pakollinen ajosuunta" -
merkin sijoituksesta yksisuuntaisen (yksi-  tai  useampikaistaisen)  tien  ja kak-
sisuuntaisen  tien liittymässä. Suositukset  on  annettu sekä  T-  että  X-liittymille 

 (kuva  4.9).  Tärkeä periaate  on,  että liikennemerkit sijoitetaan sellaisiin paik-
koihin, joihin kuljettajat luonnostaan kohdistavat katseensa.  Crowley  ja  Se- 
gum  huomauttavat myös, että  on  tärkeää sijoittaa liikennemerkit niin, että 
kuijettajat näkevät ne helposti ennen kuin aloittavat mandollisen virheellisen 
käännöksen.  

J-_ _f  

__ I&lü. 

- - 	- *_  
=1  '?- 

11  

Kuva  4.9.  "Pakollinen  ajosuunta"  -merkin suositellut  soituskohdat  väärään 
suuntaan ajamisen välttämiseksi. (Lähde:  Crowleyja  Seguin 1986) 

5.8  Muita virheellisiä  ajotapoja 

Friebele ym.  (1969)  huomauttavat sellaisesta ongelmasta, että kuljettajat 
ajavat moottoritieltä väärään suuntaan liittymisrampille. Tämä tarkoittaa  U - 
käännöstä kiihdytyskaistalla, mikä  on  erityisen vakavaa,  jos  kyseessä  on 

 kanden moottoritien liittymä, koska tällöin  se liittymisramppi,  jolla ajetaan 
väärin,  on  samalla toisen moottoritien erkanemisramppi. 
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Kun  nelikaistainen  moottoritie muuttuu  kaksikaistaiseksi  ja  -suuntaiseksi 
 tieksi,  moottoritieltä  ajava kuljettaja voi "unohtaa' ajavansa  kaksisuuntaisella 
 tiellä  ja  ajaa tämän vuoksi vasemmalle kaistalle  ohitusta  varten ajattelematta 

mandollisuutta, että vastaan tulisi liikennettä. Tällaisen  riskin  voidaan ajatella 
kasvavan,  jos  kaksikaistaisen  tien vasemmalla puolella kulkee samansuun-
tainen  tie,  joka voidaan sekoittaa moottoritien  vastaantulevaan ajorataan.  

5.9  Yhteenveto  ja  johtopäätökset 

Ne toimenpiteet, joita  on  testattu  tai  ehdotettu väärään suuntaan ajamisen 
estämiseksi, voi olla tarkoituksenmukaista jakaa ryhmiin  a)  rampin ja  tien 

 geometria,  b)  liikennemerkit  ja  tiemerkinnät  sekä  C)  varoitusjärjestelmät  ja 
 fyysiset esteet  (Friebele ym.  1975).  Monia näistä toimenpiteistä täytyy edel-

leen arvioida ennen kuin niitä voi mandollisesti suositella.  

a) Rampin ja  tien  geometria  

terävä kulma  erkanemisramppien  ja  sivutien  välillä 

vähintään  350  m:n näkemäalue moottoriteillä 

• 	sivutiellä ramppiliittymän  ohi kulkeva  keskisaareke  vasemmalle  (er- 
kanemisrampille)  ajamisen estämiseksi  

•  terävä kulma  erkanemisrampin  vasemmassa reunassa siinä kohdassa, 
jossa  erkanemisramppi  liittyy suorassa  kulmassa  sivutiehen (sivutieltä 
erkanemisrampille  ajamisen estämiseksi)  

•  ei  erkanemisramppeja  moottoritien vasemmalla puolella  (keskisaareketta 
 vasten)  

• 	paikoissa, joissa sivutie liittyy  keskisaarekkeella  varustettuun  päätiehen, 
sivutien  tulee sijaita  päätietä  ylempänä, niin että  sivutieltä  tulevat  ja  va-
semmalle kääntyvät  kuijettajat  näkevät  liittymän  hyvin eivätkä aja vääräl-
le puolelle  keskisaareketta.  

b) Liikennemerkitja  merkinnät  

• liikennemerkkien  "Pakollinen  ajosuunta", "Vasemmalle/oikealle  käänty-
minen kielletty"  ja  "Kielletty  ajosuunta"  hyvä näkyvyys  ja  sijoitus  -  mielui-
ten niin, että ne  kuijettajat,  joille ne  on  tarkoitettu, huomaavat ne, mutta 
muut kuljettajat eivät  häiriydy  niistä, sekä valaistus  tai  heijastuvuus  niin, 
että merkit näkyvät hyvin pimeässä  ja  lähivalossa 

• 	"Kielletty  ajosuunta"-merkkiin tehostava tekstilisäkilpi  (ei käytössä Suo- 
messa)  

nuolien  merkitseminen  ajokaistaan  ("wrong way arrow")  ajosuunnan 
 osoittamiseksi  -  erityisesti paikoissa, joissa  erkanemisrampit  liittyvät  si

-vutiehen  tai  aukioon 
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• 	"positiiviset liikennemerkit"  -  eli merkit, jotka osoittavat oikean  ajosuun- 
nan, esim.  teksti "Ajo  moottoritielle" 

• korotetut.  heijastavat  ja  nuolen  malliset  ajoratamerkinnät,  jotka näkyvät 
punaisena niille, jotka ajavat väärään suuntaan  ja  valkoisena niille, jotka 
ajavat oikein  

• keskisaarekkeen  parempi merkitseminen  tasoliittymässä,  niin ettei  kes-
kisaareketta sekoiteta  tien oikeaan reunaan, sekä  ohjausviiva  vasemmal-
le  kääntyville 

sivutiellä reunaviiva  sellaisen  rampin  ohi,  jolle  ei ole lupa kääntyä  

•  keltainen viiva  keskiviivana  ja  vasempana  reunaviivana moottoriteillä  ja 
 rampeilla  (ei käytössä Suomessa)  

•  ylimääräinen "Kielletty  ajosuunta"  -merkki sekä  lisävaroituksena  väärin 
 ajaneille kuijettajille  nuolet  erkanemisrampin  alkupäässä.  

C)  Varoitusjärjestelmät  ja  fyysiset esteet 

• suunnanilmaisimet  yhdistettyinä  varoitukseen  valo-  ja/tai äänisignaalien 
 avulla  

• plikit,  jotka  puhkaisevat  väärään suuntaan ajavien autojen renkaat  (testa-
tut  järjestelmät eivät toistaiseksi ole osoittautuneet tarpeeksi toiminta

-varmoiksi) 

• 	erkanemisramppiin  liittyvä,  hiekkakuoppaan  päättyvä sivutie,  jolle  vir- 
heellisesti ajaneet kuljettajat ohjataan luonnollisella tavalla  kääntymis-
merkintöjen  ja  heijastimien  avulla  ("vehicle arresting system"). 
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6  OPTIMAALISET OPASTUSTIEDOT 6  

Puutteelliset  opastustiedot  voivat vaikuttaa monella tavalla negatiivisesti  lii-
kenneturvallisuuteen. 

•  Tieto voi olla vaikeasti luettavaa  tai  ymmärrettävää, mikä voi lisätä hen- 
kistä rasitusta  ja  vähentää tarkkaavaisuutta (muuhun) liikenteeseen.  

• Liikennemerkkien  ja  opasteiden  huono sijoitus voi vaikuttaa  häiritsevästi 
 niin, että  tarkkaavaisuus  kohdistuu ajamista varten vähemmän tärkeään 

tietoon.  

•  Tietojen väärä  tai  puutteellinen ymmärtäminen voi johtaa stressiä  ja  epä- 
varmuutta  luoviin ajovirheisiin,  mikä voi lisätä  virhetoimintojen  riskiä.  

• Ajovirhe  lisää tarpeettomasti  onnettomuusalttiutta. 

Opastustietojen  havaitsemiseen  ja  ymmärtämiseen liittyvät ongelmat johta-
vat siis sekä  virhetoimintojen  riskin  kasvamiseen (joka taas voi johtaa vaaral-
lisiin tilanteisiin  ja  onnettomuuksiin) että tarpeettomaan  liikennesuoritteeseen 

 (joka myös lisää onnettomuuksia).  

On  vaativaa kehittää  liikennemerkkien  käyttöä varten sellaiset  menettelyoh-
jeet,  jotka käsittävät sekä yksittäisten  merkkityyppien  suunnittelun  ja  sijoituk-
sen että  sen,  miten erilaisia merkkejä voidaan käyttää laajempia kokonai-
suuksia  kattavissa liikennemerkkisuunnitelmissa tielinjalla,  eri  liittymätyy-
peissä  tai  alueellisesti  (esim.  taajamat  ja  kaupungit). Ruotsalaiset  suunnitte-
luohjeet  (Vägverket  2001)  sisältävät kummankin tyyppisiä ohjeita, kun taas 
norjalaiset  liikennemerkkinormit  (Statens  vegvesen  1987)  sisältävät ennen 
kaikkea yksittäisiä merkkejä koskevia määräyksiä,  ja  ne keskittyvät vähem-
män merkkien käyttöön liikenteen ohjaukseen kokonaisuuksina. (Norjalaisia 

 viitoituksen  normeja uudistetaan parhaillaan.)  

On  tietysti mandotonta antaa erityisiä suosituksia, jotka  kattaisivat  kaikki 
mandolliset tilanteet, joten  on  pakko rajoittua kuvaamaan yleisiä periaatteita 

 ja  antamaan esimerkkejä ratkaisuista. Erityiset paikalliset olosuhteet voivat 
kuitenkin sallia  sen,  että  liikennemerkeistä  tietyllä tiellä vastaavat voivat käyt-
tää tiettyä harkintaa  ja  päätyä näin ratkaisuihin, jotka poikkeavat yleisistä 
suosituksista. Erityinen haaste  on  sovittaa  opastustiedot  muiden liikenne- 
merkkien  ja  muiden tien varrella olevien tietojen joukkoon niin, että tärkeim-
mät tiedot huomataan helpoimmin.  Liikennemerkkien  hyvä,  kuijettajien  odo-
tuksia  ja  tiedontarvetta  vastaava käyttö edellyttää tämän vuoksi  käyttäyty-
mistieteellisen  osaamisen liittämistä liikenne-merkkityöhön, esim.  osana  tie- 
rakenteiden  turvallisuusuudistuksia.  Pitää arvioida  psykologien  tai  muiden 

 "Human Factors"  -asiantuntijoiden käyttämistä sekä niiden kouluttamiseen, 
jotka suunnittelevat  opastusmerkkejä,  että tueksi konkreettisiin projekteihin.  

6  Tämän luvun  ongelmanasettelut  on  käyty  ykstyiskohtaisemmin  läpi  TøI:n tybasiakirjassa SM/i  481/2003 
(Sagberg 2003d). 
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6.1  Erityyppiset opastusmerkit 

Opastustiedot  perustuvat ennen kaikkea liikennemerkkeihin, mutta jossakin 
Määrin myös ajoradassa oleviin merkintöihin. Luettelemme tässä tärkeimmät 
opastusmerkkityypit, koska niihin viitataan myöhemmin tässä asiakirjassa. 

Suuret kaaviomaiset suunnistustaulut asetetaan tietyn  matkan  päähän  Putty
-mästä  tai  erkanemisrampista,  ja  ne osoittavat liittymästä lähtevien eri haaro-

jen määränpäät. Tällaisissa tauluissa liittymä esitetään graafisena kuviona, 
niin että kuljettajat saavat käsityksen eri haarojen suunnasta (vastaa tyypil-
tään suomalaista suunnistustaulua  611).  

Myös tienviittatyyppiset suunnistustaulut ovat yleiskuvan antavia suunnistus- 
tauluja, jotka sijoitetaan ennen liittymää, mutta niissä eri määränpäät  on  lue-
teltu allekkain. Kutakin määränpäätä kohti  on  nuoli, joka osoittaa ajosuunnan 
liittymän jälkeen (vastaa tyypiltään suomalaista suunnistustaulua  612 tai  yh-
distelmää, jossa  on  useita tienviittoja  641).  

Yksittäiset tienviitat osoittavat nuolella suunnan yksittäiseen määränpäähän. 
Viitat ovat samanlaisia kuin  em.  yksinkertaiset suunnistustaulut. Viittoja käy-
tetään varoituksena ennen yksittäistä erkanemistietä  (T-liittymää). Niitä voi-
daan käyttää myös ajokaistan yläpuolella välittömästi ennen liittymää (vas-
taavat esimerkiksi suomalaista suunnistustaulua  612  sekä erkanemisviittaa 

 642).  

Ajokaistan yläpuoliset  viitat kertovat, mikä ajokaista pitää valita mitäkin  mää
-ränpäätä  varten. Merkit sijoitetaan paljon ennen erkanemistietä  ja  liittymää. 

Norjassa näissä merkeissä  on  lyhyt alaspäin osoittava nuoli, joka osoittaa 
asianmukaiseen ajokaistaan, kun taas Ruotsissa käytetään pidempää, ylös-
päin osoittavaa nuolta, joka antaa ajosuunnan suoraan eteenpäin. Lisäksi 
ruotsalaisessa merkissä  on  mandollisesti sivunuoli erkanemisteitä varten. 
(vastaavat  mm.  suomalaisia ajokaistan yläpuolisia viittoja  63 1-633)  

Lisäksi  on  tienviitoja,  jotka sijoitetaan aivan asianmukaisen sivutien viereen 
 ja  jossa  on  paikan nimi (määränpää)  ja  mandollinen tien numero sekä nor-

maalisti myös etäisyys  (km)  määränpäähän,  sekä tauluja, jotka sijoitetaan 
välittömästi ennen liittymää  tai  erkanemiskaistaa.  Nämä taulut ovat lähes 
samanlaisia kuin yksinkertaiset suunnistustaulut, paitsi että niissä  on vain 

 suoria nuolia liittymästä pois päin. Ne voivat lisäksi sisältää useita määrän- 
päitä kutakin ajosuuntaa kohti (vastaa suomalaisia viittoja  641  ym).  

6.2  Ajankohtaisia tutkimuksia  

1980-luvun alussa Ruotsissa tehtiin kokeileva tutkimus ennen liittymää käy-
tettävän opastusjärjestelmän eri osatekijöistä  ja  arvioitiin mandollisia vaihto-
ehtoisia muotoiluja liikennemerkeille  (Nygaard 1985). 

Nygaard  vertasi yksinkertaisia  ja  suuria kaaviomaisia suunnistustauluja ym-
märrysajan suhteen sekä simulaattorissa  ja  kenttätutkimuksissa  että  kuva - 
esityksellä. Kokeiltiin myös uudenlaista yksinkertaisen suunnistustaulusarjan 
varianttia, jossa oli kolme nimeä rinnakkain - välimatkat annettiin sekä va-
semmalle  ja  suoraan eteenpäin että oikealle.  Nygaard  ei havainnut suuria 
eroja eri liikennemerkkivaihtoehtojen välillä, mutta yleisesti ottaen suuret 
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kaaviomaiset suunnistustaulut  (joissa  on  kaavakuva  liittymästä)  ja  uusi lii-
kennemerkkityyppi näyttivät toimivan parhaiten. Uusi merkki tarvitsee kui-
tenkin suuremman tilan leveyssuunnassa kuin perinteinen yksinkertainen 
suunnistustaulu, mikä voi joissakin paikoissa olla ongelma. Ongelma,  jota  ei 
mainita raportissa  on,  että tämä voi myös huonontaa näkyvyyttä enemmän. 

Muuten raportti sisältää yleiskatsauksen monista, eri maissa tehdyistä tutki-
muksista, joissa  on  tehty vastaavia vertailuja - osin vaihtelevin tuloksin.  Se 

 esittelee myös opastuksen pääperiaatteet, jotka  on  ehkä syytä toistaa tässä, 
sekä muisti -listan  opastuksen  arvioimiseksi. Raportissa luonnostellaan opas-
tukselle seuraavat  6  yleistä vaatimusta: 

Tulkittavuuden  vaatimus. Kaikki mandolliset tulkinnat pitää ottaa huomi-
oon, eikä tietomäärä saa ylittää sitä, minkä voi ymmärtää käytettävissä 
olevan aikajakson aikana.  

2. Jatkuvuuden vaatimus. Kaikki liikennemerkit tulee suunnitella niin, että 
ne sopivat yhteen aiempien merkkien kanssa siten, että vältytään odo-
tusten rikkomiselta.  

3. Ennalta varoittamisen vaatimus. Samoin kuin edellisessä kohdassa, tar-
koitus  on  välttää odottamattomia tilanteita.  

4. Suhteutettavuuden  vaatimus. Tämä tarkoittaa sitä, että liikennemerkkien 
tiedot pitää voida suhteuttaa muihin tietolähteisiin, kuten karttaan  ja  reit-
tikuvauksiin.  

5. Näkyvyyden  ja  tiheyden  vaatimus. Suurilla teillä, joilla  on  vilkas  liikenne 
 ja  paljon tarpeetonta tietoa, pitää käyttää erityisen suuria merkkejä, jotta 

tarkkaavaisuus kohdistuisi niihin helpommin. Merkkien pitää myös toistua 
suhteellisen usein.  

6. 'Epätavallisista ohjaustoimenpiteistä' varoittamisen vaatimus. 

Raportissa viitataan amerikkalaiseen tutkimukseen, jonka mukaan kuljettajil-
le suurin ongelma  on  liikennemerkkien tulkittavuus. 

Herland  ja Helmers  (1997)  tutkivat opastusmerkkien erilaisten kirjoitustyyp
-pien  luettavuutta mittaamalla sekä tunnetuille että tuntemattomille paikanni-

mille piisimmän etäisyyden,  jolta  nimi tunnistettiin. Kuudesta tutkitusta kirjoi-
tustyypistä nykyinen ruotsalainen kirjoitustyyppi, jossa käytetään  vain  suuria 
kirjaimia, toimi parhaiten tuntemattomien nimien tunnistuksessa, yhdessä 
vasta kehitetyn kirjoitustyypin kanssa, jossa  on  sekä pieniä että isoja kirjai-
mia. Tunnettujen nimien tunnistuksessa kirjoitustyypillä ei sitä vastoin ollut 
mitään merkitystä.  

1990-luvun alussa tehtiin laaja pohjoismainen projekti (NORDSKILT -  'Fors
-táelse  av  skilting  og  oppmerking'),  johon sisältyi useita osaprojekteja,  ja  jos-

sa arvioitiin  mm.  sitä, missä määrin merkkinormit  ja  -käytännöt  pohjoismais-
sa vastaavat kuijettajien tiedontarvetta (Vaa  1990;  Ragnøy, Vaa  ja  Nilsen 
1990,  Böök  ym.  1991,  Midtland  ja  Muskaug  1994, Larsen 1994).  Projekti kä-
sitteli liikennemerkkejä  ja  tiemerkintöjä  yleisesti, mutta opastusmerkit olivat 
tärkeänä osana. 
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Projektissa laadittiin  mm.  ehdotuksia valittujen reittien merkkisuunnitelmien 
muutoksiksi, Ehdotuksia laativat eri ryhmät - niin liikennemerkkiasiantuntijat 

 ja  psykologit kuin liikennepedagogitkin. Ratkaisut perustuivat osittain kansal-
lisiin suuntaviivoihin  ja  osittain yleisiin, kuljettajien tiedontarvetta käsitteleviin 
arvioihin. 

Yhdessä  projektin  pääraporteista (Midtiand  ja  Muskaug  1994)  tehdään  mm. 
 seuraava johtopäätös: 

Siinä määrin kuin nykyisin käytettävät merkit perustuvat pelkästään juri-
disiin, teknisiin  ja  hallinnollisiin  seikkoihin, ne ovat huonommin ymmärrettä-
viä, vähemmän turvallisia  ja  huonommin laadittuja kuin liikennemerkit, jotka 
perustuvat suoraan liikenteessä liikkujien tiedontarpeeseen. Merkkiasiantun-
tijoiden ehdotuksia analysoitaessa huomataan kuitenkin, että säännöissä 
otetaan monet  psykologiset  periaatteet jossakin määrin huomioon, mutta 
tämä tapahtuu satunnaisella  ja  epäjohdonmukaisella  tavalla. Analyysi osoit-
taa. että sääntöjä voidaan parantaa,  jos  lähtökohdaksi otetaan yleinen psy-
kologinen teoria liikenteessä liikkujien tiedontarpeesta sekä heidän kyvys-
tään  ja  kapasiteetistaan  käsitellä tätä tietoa...' 

Yleiskuva erityisistä periaatteista  ja  kyseisiin  periaatteisiin perustuvista konk-
reettisista merkkisuunnitelmaehdotuksista  on  viitteessä Midtland  ja  Muskaug 

 (1994). 

6.3  Paikannimien  määrä yhdessä  merkissä  

On  selvästi havaittu, että tietyn paikannimen tunnistamiseen tarvittava luku- 
aika  on  sitä pidempi, mitä useampia nimiä  on  samassa merkissä.  Hallin  ym. 

 (1991)  mukaan lukuaika kasvaa lineaarisesti nimien lukumäärän kanssa, 
kun taas Aggin  (1994)  mielestä kasvu  on  logaritminen.  

Se.  miten monta paikannimeä  on  suositeltavaa laittaa samaan merkkiin,  on 
 opastuksen  ja  henkisen rasituksen kompromissi.  Agg  (1994)  suosittelee 

enintään kuutta paikannimeä samaan merkkiin. Midtiand  ja  Muskaug  (1994) 
 suosittelevat  korkeintaan neljää nimeä  ja  Smiley  ym.  (1998)  suosittelevat 

 enintään kolmea nimeä merkkiä kohti. Norjalaisten tienormien mukaan yh-
dessä yksinkertaisten suunnistustaulujen sarjassa voi olla yhteensä korkein-
taan viisi paikannimeä allekkain. Tilanteissa, joissa asiaankuuluvia paikan- 
nimiä  on  useampi, voidaan yleisesti suositella perusteellisen arvion tekemis-
tä siitä, mitkä nimet ovat tärkeimmät,  ja  mitä nimiä ympäristöä tuntemattomi-
en kuljettajien voidaan olettaa etsivän,  ja  pitää sitten kyseisiä paikannimiä 
ensisijaisina.  Jos on  tarpeen esittää opastus sekä eri paikkakunnille että  pal

-velualueille  jne., voi yksi ratkaisu olla jakaa kyseiset tiedot kahteen merkkiin, 
jolloin paikannimet sisältävä merkki sijoitetaan ensimmäiseksi  ja  palvelualu-
eista  kertova merkki hieman tämän jälkeen. Norjalaiset merkkinormit sallivat 
tämän edellyttäen, että merkkien väli  on  vähintään  50  metriä.  

6.4  Merkkien sijoitus  monikaistaisella  tiellä  -  näkyvyyden  esty
-minen  oikealla  kaistalla  olevan raskaan ajoneuvon vuoksi 

Erityinen ongelma monikaistaisilla teillä  on se,  että oikealla kaistalla olevat 
suuret ajoneuvot voivat estää muilla ajokaistoilla olevien kuljettajien näky- 
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vyyden  tien laidalla olevaan tietoon. Tätä ongelmaa ovat käsitelleet  mm. Hall 
 ym.  (1991).  Ainoa  varma  ratkaisu tähän ongelmaan  on  käyttää ajoradan ylä-

puolisia liikennemerkkejä tien reunassa olevien merkkien sijasta.  

6.5  Paikannimien  järjestys yksinkertaisten suunnistustaulujen 
sarjassa  

On  tavallista, että ennen liittymää olevissa yksinkertaisissa suunnistustau-
luissa suoraan eteenpäin oleva määränpää kerrotaan ylimpänä,  sen  jälkeen 
vasemmalle kääntyvien määränpää  ja  lopuksi oikealle kääntyvien määrän-
pää.  Peruste sille, että vasemmalle kääntyvien määränpää mainitaan ennen 
oikealle kääntyvien määränpäätä  on se,  että vasemmalle kääntyminen vaatii 
suurempaa tarkkaavaisuutta, joten  on  tärkeää saada mandollisimman pitkä 
aika kääntymisliikkeen valmisteluun. 'Suoraan eteenpäin' -määränpään si-
joitus ylimmäiseksi ei kuitenkaan vastaa tätä huomiota. Tämän vuoksi tulee 
pohtia, pitäisikö suoraan eteenpäin ajavien määränpää sijoittaa liikenteessä 
liikkujien tiedontarpeen perusteella ennemminkin alimmaiseksi, koska kään-
tyvillä kuljettajilla  on  normaalisti suurin tiedontarve. Pitää myös harkita, voi-
taisiinko "suoraan eteenpäin' -tiedot jättää kokonaan pois sellaisissa tapauk-
sissa, joissa päätie jatkuu suoraan eteenpäin, koska tällöin liikenteessä uk-
kujille  on  selvää, että suoraan eteenpäin ajaminen johtaa lähemmäs aiem-
min ulmoitettua määränpäätä.  Sen  sijaan, että "suoraan eteenpäin" - 
määränpää mainittaisiin samassa merkissä muiden tietojen kanssa, liittymän 
jälkeen voidaan sijoittaa uusi merkki, jossa annetaan vahvistus kyseiseen 
määränpäähän aikoville.  

6.6  Lyhenteiden käyttö 

Nimien pituus vaikuttaa lukuaikaan. Tämän vuoksi  on  tarkoituksenmukaista 
käyttää lyhenteitä tiedon nopean ymmärtämisen helpottamiseksi. Toimiak-
seen tämä kuitenkin edellyttää, että lyhenteet ovat yleisesti tunnettuja. Esi-
merkkejä lyhenteistä, jotka luultavasti lyhentävät lukuaikaa, ovat ilmansuun

-tia  ilmaisevat  F, I,  Eja  L. 

6.7  Merkkien sisällön  ja  sijoituksen johdonmukaisuus 

Sekä merkkien sijoitus että niiden sisältö antaa tietoa liikenteessä liikkujille. 
Tämän vuoksi  on  tärkeää, että merkit sijoitetaan sisällön kanssa johdonmu-
kaisella tavalla  ja  niin, että sijoitus mielellään vahvistaa sisällön tehoa.  Lut

-tymässä,  jossa  on  kääntymismandollisuus  sekä oikealle että vasemmalle, eri 
suuntien opastusmerkit  on  tämän vuoksi edullista sijoittaa vierekkäin - oike-
alle kääntyvien määränpäästä kertovat opastusmerkit sijoitetaan vasemmal-
le kääntyvien määränpäästä kertovien opastusmerkkien oikealle puolelle 

 (Agg  1994).  Myös  Nygaard (1985)  havaitsi, että tämän periaatteen mukai-
sesti sijoitetut merkit ymmärrettiin nopeammin kuin yksinkertaisten suunnis-
tustaulujen sarja, jossa paikannimet oli sijoitettu allekkain.  Smiley  ym.  (1998) 

 eivät kuitenkaan huomanneet simulaattorikokeessa mitään eroa niiden 
merkkien tunnistamisessa, joissa eri suuntien tiedot oli sijoitettu eri merkkei-
hin, verrattuna niiden merkkien tunnistamiseen, joissa tiedot oli sijoitettu  al

-lekkain.  Tämän vuoksi tätä ongelmanasettelua  on  syytä tutkia perusteelli-
semmin. 
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6.8  Sijoitus  kuijettajan tiedonhakusektorin  ulkopuolelle  

Opastusmerkit  tulee sijoittaa sellaisiin paikkoihin, joissa liikenteessä liikkujat 
niitä tarvitsevat  ja  joihin  he  normaalisti kiinnittävät huomionsa. Tämä voi kuu-
lostaa melko itsestään selvältä, mutta periaatteella  on  kuitenkin tiettyjä seu-
rauksia, jotka eivät ole täysin ilmeisiä. Yksi esimerkki voivat olla liikenneym-
pyröissä olevat opasteet  ja  merkit. Vasemmalle kääntyvät kuljettajat käänty-
vät joskus virheellisesti vasemmalle ennen ympyrän keskisaareketta  sen  si-
jaan, että  he  kiertäisivät liikenneympyrän. Kuvassa  5.1  näkyy, miten opas-
tusnuoli voi osoittaa selvemmin, että kyseessä  on  liikenneympyrä.  

*1? Fjord 	Fjord  
Lähde:  TøI -raportti  648/2003  

Kuva  5. 1.  Vasemmalla oleva liikennemerkki  on  ehdotus  liikenneympyrästä 
 vasemmalle  kääntyville  tarkoitetusta vaihtoehtoisesta  nuolimallista.  Perintei-

nen malli  on  oikealla. 

Riippumatta siitä, käytetäänkö ennen liikenneympyrää suurta kaaviomaista 
suunnistustaulua vai yksinkertaisia suunnistustauluja, suunnistus voi olla 
vaikeaa liikenneympyrään ajon jälkeen. Erityisesti suurissa liikenneympy-
röissä, joissa  on  monia poistumisteitä, kaaviomaisen suunnistustaulun tietoja 
voi olla vaikea muistaa. Tämän vuoksi jokaiseen liikenneympyrän poistumis-
tiehen  on  tärkeää laittaa nuoliopasteet. 

Tällaisessa opastuksessa esiintyy hieman erilaisia käytäntöjä. Norjassa lii-
kenneympyröissä ei usein ole lainkaan liikennemerkkejä,  ja  niissä paikoissa, 
joissa niitä  on,  niiden sijoituksessa  on  erilaisia käytäntöjä. Ruotsissa opas-
tusmerkkejä  on  liikenneympyröissä  Norjaa enemmän,  ja  opastusnuolet  sijoi-
tetaan normaalisti kunkin poistumistien läheiseen keskisaarekkeeseen. Tä-
mä  on  hyvä ratkaisu, koska tällöin merkit sijoitetaan pitkin liikenneympyrän 
ulkoreunaa, josta kuljettajat automaattisesti etsivät tietoa halutessaan ajaa 
pois liikenneympyrästä,  ja  tiedot ovat suoraan edessä heidän ajaessaan 
poistumistielle.  

6.9  Opastus taajamissa 

Opastus voi taajamissa aiheuttaa suuria ongelmia, koska siellä välimatka 
liittymien välillä  on  lyhyt,  ja  liikenteessä liikkujien tarkkaavaisuudesta kilpai-
levat opastusmerkkien kanssa monet muutkin tiedot. Lisäksi voi olla vaikeaa 
löytää takaisin oikealle tielle,  jos  on  ajanut väärään suuntaan. Tätä ongel-
maa käsiteltiin suhteellisen äskettäin BAST:n laajassa raportissa (Siegener 

 ja  Träger  2001).  Kirjallisuuden perusteella analysoitiin  10  kaupungin  ja  taa-
jaman opastus tavoitteena yksinkertaistaa liikennemerkkien käyttöä  ja  pa-
rantaa jatkuvuutta  mm.  rajoittamalla merkeissä olevien paikannimien määrää 

 ja  käyttämällä merkkejä  sen  sijaan suhteessa kunkin määräalueen tunne-
tuimpiin paikkoihin. Arvioitiin, että liikennemerkkien käyttö luonnostellun pe- 
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riaatteen  mukaisesti sekä parantaisi opastusta että auttaisi vähentämään 
 liikennemerkkien  määrän jopa puoleen.  

6.10  Katujen nimet  ja  talojen numerot 

Kaupungeissa  ja  taajamissa katujen nimet ovat tärkeä tietolähde oikein aja-
misen kannalta  ja  häiriytymisvaara  on  suuri,  jos  kadun nimiä  on  vaikeaa löy-
tää  ja/tai  lukea. Norjalaisessa  kyselytutkimuksessa,  johon vastasi runsaat  3 
000  sellaista kuljettajaa, jotka olivat ilmoittaneet onnettomuudesta vakuutus- 
yhtiöönsä,  2,3  %  sanoi, että  talon  numeron, kadun nimen  tai  muun vastaa-
van etsiminen oli osasyynä onnettomuuden syntymiseen  (Sagberg  1998, 

 Sagberg  2001).  

USA:ssa  kadunnimikylttien kirjainkorkeuden  vähimmäisvaatimus  on  äsket-
täin nostettu  150  mm:ksi (MUTCD  2000).  Monissa  osavaltioissa  on  kuitenkin 

 jo  pitkään käytetty paljon suurempia kirjaimia, etenkin  ajoradan  yläpuolella 
olevissa  liikennemerkeissä (Staplin ym.  2001a). Garvey  ym.  (1996, 1997, 
1998,  joita ovat  lainanneet Staplin ym.  2001b)  ja  Smiley  ym.  (2001)  ovat 
tehneet laajoja tutkimuksia erilaisten  kirjainkokojen  ja  fonttien  luettavuudes-
ta.  

6.11  Yleistä liikennemerkkien havaitsemisesta  ja  ymmärtämises-
tä 

Liikennemerkeistä  yleisesti  on  tehty suuri joukko tutkimuksia  ja  suosituksia, 
jotka voivat olla sopivia myös  opastusmerkkien  kohdalla,  Liikennemerkkien 

 havaitsemiseen vaikuttavat seikat ovat  opastuksen  kannalta tärkeitä siinä 
mielessä, että  liikennemerkkien  havaitseminen  on  perustava edellytys tiedon 

 rekisteröimiseksi.  Lisäksi  muuntyyppisiin liikennemerkkeihin liittyvällä  havain-
to-  ja  reaktioajalla  voi olla merkitystä kuljettajan  koko  henkiselle  rasitukselle, 

 ja täten  muiden  liikennemerkkien  tiedot voivat epäsuorasti vaikuttaa opas
-tustietojen havaitsemismandollisuuksiin.  Hyvässä  opastuksessa  on  täten 

 laajassa merkityksessä kyse  kaiken  tiedon  mukauttamisesta  liikenteessä 
 liikkujien  edellytyksiin.  Liikennemerkkien  havaitsemiseen  ja  ymmärtämiseen 

vaikuttavia seikkoja käsittelevää  tutkimuskirjallisuutta  on  turha käydä perus-
teellisesti läpi tässä yhteydessä. Haluamme  vain  lyhyesti mainita osan tutki-
tuista  ongelmanasetteluista  ja  esitellä viittauksia ajankohtaisiin  artikkeleihin 

 ja  raportteihin.  

Englund  ym.  (1998)  ovat huomauttaneet seuraavista  liikennemerkkeihin 
 kohdistuvista vaatimuksista:  

Liikennemerkkien  tulee olla:  

•  helposti havaittavia  -  niiden tulee erottua taustaa vasten  

•  helposti tunnistettavia  - merkistä  tulee ilmetä, onko kyseessä kielto, va-
roitus, opastus jne.  

•  helposti  luettavia -  tekstien  ja  symboleiden  tulee erottua selvästi 

 • 	helposti  tulkittavia -  tiedon sisällön tulee olla ymmärrettävä  



Kuljettajiin  vaikuttaminen  liikenneympäristön  suunnittelulla 	 75  
OPTIMAALISET  OPASTUSTIEDOT  

helposti muistettavia - tiedon tulee säilyä muistissa tietyn ajan 

•  käyttäytymiseen vaikuttavia - tiedon tulee johtaa käyttäytymisen muu-
tokseen.  

Monet  tutkimukset ovat osoittaneet, että liikenteessä liikkujat havaitsevat 
 vain  pienen osan ohittamistaan liikennemerkeistä (Näätänen  ja  Summala 

 1976,  Shinar  ja  Drory  1983).  Yleisenä tiensuunnittelun lähtökohtana tulee 
olla  sen  myöntäminen, että kuljettajat eivät aina näe liikennemerkkejä. Pai-
koissa, joissa merkin antaman määräyksen rikkomisella voi olla erityisen va-
kavia seurauksia turvallisuudelle, täytyy tämän vuoksi tehdä fyysisiä toimen-
piteitä  tai  käyttää muunlaista varoitusta, joka  on  riittävä luvattoman käytök-
sen (esim. väärään suuntaan ajamisen) estämiseksi. Liikennemerkkien nä-
kemättä jääminen liittyy tietokapasiteetin rajoittuneisuuteen  ja jos  tarkkaa-
vaisuus  on  kohdistunut muihin asioihin (esim. monimutkaiseen liikennetilan-
teeseen  tai  auton sisällä oleviin häiritseviin tekijöihin)  sillä  hetkellä, kun lii-
kennemerkki  tai  merkintä  on  helpointa nähdä. voi tärkeä tieto jäädä huo-
maamatta.  

Martens (2000)  pohtii erilaisia menetelmiä  sen  tutkimiseksi, miten liikentees-
sä liikkujat havaitsevat liikennemerkkejä.  Hän  huomauttaa, että merkin ha-
vaitsemiseen liittyy erilaisia prosesseja riippuen siitä, haetaanko merkkiä ak-
tiivisesti vai kiinnittääkö merkki huomion. Liikenteessä liikkujilla olevien odo-
tusten merkitystä pitää tutkia tarkemmin.  

On  oletettu, että liikenteessä liikkujien huomio saadaan kiinnittymään merk-
keihin,  jos  niistä tehdään näkyvämpiä - käytetään esim. heijastavia merkke-
jä (Jenssen ym.  1996;  Jenssen, Brekke  ja  Moen 1998).  Schieber  (2002) on 

 kuitenkin kokeellisen tutkimuksen perusteella esittänyt kysymyksen, kiinnit-
tävätkö Ilikennemerkit todella huomion, vai ohjaavatko ne ennemminkin tark-
kaavaisuutta tietoa aktiivisesti etsittäessä. 

Crundall  ja  Underwood (2001)  tekivät kokeellisen tutkimuksen, jolla  on  mah-
dollisia seurauksia ennalta varoittamiselle  tai  liikennemerkkien  toistamiselle. 

 He  tekivät johtopäätöksen, että liikennemerkkien toistaminen ennen tien var-
rella olevia vaarallisia paikkoja  rather than being a redundant use of resour-
ces, could possibly provide some benefit' (p.  198).  

Liikennemerkkien  havaitsemiseen liittyviä ongelmanasetteluja  on  tutkittu 
seuraavista aihepiireistä: 

• 	liikennemerkkien  sijoitus  (Giver,  Jenssen  ja  Lillestøl  1999)  

•  merkkien merkityssisällön  ja  havaitsemisajan  väliset yhteydet  (Brewer 
 ym.  1985)  

• 	tiedostamattomiin, automaattisiln,  merkkien yksittäisiin elementteihin  hit- 
tyviin  reaktioihin liittyvät virhereaktiot  (Whitaker 1985)  

•  tekstin  vs.  symbolimerkin  tunnistus  (Avant  ym.  1985)  

•  taustan  ja  visuaalisen ympäristön merkitys liikennemerkkien havaitsemi-
sessa (Akagi ym.  1996, Long  ja  Kearns 1996, Ho  ym.  2001)  
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• 	erityisten liikennemerkkien ymmärtäminen  tai  niihin liittyvä reaktioaika  
(Hulbert, Beers  ja  Fowler 1979, Hulbert  ja  Fowler 1980, Smiley  ym. 

 1998,  Milosevic  2000)  

•  se,  miten ulkomaalaiset liikenteessä liikkujat ymmärtävät liikennemerkke
-jä (Hawkins  ym.  1998,  Dissanayake  ja  Lu  2001,  Summala  1998,  Za-

kowska  2001)  

• 	muuttuvien liikennemerkkien suunnittelun periaatteet  ja  se,  miten liiken- 
teessä liikkujat ymmärtävät kyseisiä merkkejä  (Armstrong  ja  Upchurch 
1994:  Peeta,  Ramos  ja  Pasupathy  2000;  Luoma, Rämä  ja  MacLaverty 

 2001,  Rämä  2001).  
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7  TIEYMPÄRISTÖN  MUOKKAAMINEN VANHEMPIEN 
KULJETTAJIEN EDELLYTYKSIIN SOPIVAKSI  

On  selvästi todistettu, että kuijettajien riski sekä joutua osalliseksi onnetto-
muuksiin että loukkaantua joutuessaan niihin osalliseksi lisääntyy iän myötä, 
erityisesti  75.  ikävuoden jälkeen  (Peek—Asa, Dean  ja  Halbert 1998, 

 Bjørnskau  2000; Li, Braver  ja  Chen 2002).  Lisäksi vanhusten määrä väes-
töstä kasvaa,  ja  yhä useampi vanhus omistaa ajokortin  ja  ajaa autoa, joten 
vanhempien kuijettajien määrä lisääntyy voimakkaasti. Tätä taustaa vasten 

 on  ymmärrettävää, että ollaan yhä kiinnostuneempia siitä, miten vanhusten 
onnettomuusriskiä voitaisiin vähentää - sekä liikenneympäristön suunnitte-
ulla että muilla toimenpiteillä.  

7.1  lästä  johtuvia muutoksia, jotka voivat vaikuttaa liikennetur
-vall  is  uuteen 

Viime vuosina  on  julkaistu kasvavassa määrin tutkimuskirjallisuutta vanhus-
ten edellytyksistä turvalliseen autolla ajoon, sensoristen, kognitiivisten  ja mo-
toristen  toimintojen iästä riippuvista muutoksista sekä vanhusten riskistä jou-
tua osalliseksi onnettomuuksiin (esim.  OECD 1985, 2001,  Hakamies-
Blomqvist  1994d, Transportation Research Board 1988, Holland 1999, 

 Simöes  ja Marin—Lamellet  2002). 

7.1.1  Aistitoiminnot  

Koska kuljettaja saa suurimman osan käyttämästään tiedosta näköaistin vä-
lityksellä,  on  ymmärrettävää, että monet vanhusten edellytyksiä käsittelevät 
tutkimukset ovat keskittyneet näkökykyyn  (Elvik,  Mysen  ja  Vaa  1997b,  Dy- 
bing  1990, Burg 1967, 1968, Henderson  ja  Burg 1974, Hills  ja  Burg 1977, 
Council  ja  Allen 1974,  Shinar  1977b, Johnson  ja  Keltner  1983,  Hofstetter 

 1976, 1978;  Lachenmayr,  Bu-ser ja  Keller 1996).  Tällaisten tutkimusten tu-
loksia  on  käyty läpi viitteissä  Elvik,  Mysen  ja  Vaa  (1997),  Dybing  (1990), 
Transportation Research Board (1988),  Owsley ym.  (1991), Bailey  ja  Shee

-dy  (1988),  Shinarja Schieber  (1991)  ja  Schie -ber  (1994a).  

Kun otetaan huomioon, miten suuri merkitys näöllä katsotaan olevan turvalli-
selle ajamiselle,  on  hämmästyttävää, että näkötoimintojen  ja  onnettomuuksi-
en välillä  on  enimmäkseen havaittu melko heikkoja yhteyksiä. Tässä mieles-
sä Kaliforniassa tehty  n. 17 000  kuljettajaa käsittänyt tutkimus  (Burg 1967, 
1968) on  tyypillinen. Tutkimuksessa havaittiin merkittäviä yhteyksiä monien 
näkötoimintojen  ja  onnettomuusriskin  välillä, mutta korrelaatiokertoimet olivat 
niin pienet, että ne tavallisesti selittivät  alle  4-5  % onnettomuusriskin  vaihte-
lusta. Muissa tutkimuksissa  on  havaittu vahvempia yhteyksiä. Tutkittavana 
ovat olleet staattinen näön terävyys (Hofstetter  1976),  dynaaminen näön  te

-rävyys  (Henderson  ja  Burg 1974,  Shinar  1977),  näkökenttä  (Johnson  ja 
 Keltner  1983)  sekä staattinen näön terävyys heikolla valaistuksella  ja  liik-

keen aistiminen (Shinar  1977).  Wist ym.  (2000)  ovat kehittäneet dynaamista 

Tämän luvun  ongelmanasettelut  on  käyty yksityiskohtaisemmin läpi  Tøl:n työasiakirjassa SM/i  482/2003 
(Sagberg 2003e). 
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näön terävyyttä  mittaavan  testin,  joka perustuu  liikekontrastin  mittaukseen, 
 ja  tutkijoiden mielestä tämä  on  parempi kuljettajien näön mitta kuin  staatti-

nen  näön  terävyys.  

län  myötä silmässä tapahtuu joukko muutoksia  (Hedin  1994, Burg 1967, 
Anderson  ja  Holliday 1995, Henderson  ja  Burg 1974, Council  ja  Allen 1974, 
Klein 1991,  Donges  1980,  Hofstetter  1976,  Shinarja Schieber  1991, Bailey 

 ja  Sheedy  1988,  Schieber,  1988).  Koska heikentynyt näkö lisää jossakin 
määrin  onnettomuusriskiä  ja  esiintyy useammin vanhemmilla kuin  nuorem

-mula,  voidaan tehdä oletus, että vanhempien kuljettajien suurempi onnetto-
muusriski johtuu tietyssä määrin  huonommasta näkökyvystä.  

7.t2  Kognitiiviset toiminnot 

Koska  Henderson  ja  Burg (1974)  havaitsivat  vain  heikkoja  tai  eivät lainkaan 
yhteyksiä onnettomuuksien  ja  näön  tai  kuulon välillä,  he  ajattelivat, että on-
nettomuuksien selitys voisi ehkä löytyä korkeammalta tasolta  -  kognitiivisista 
toiminnoista. Myös muut tutkijat ovat olleet sitä mieltä, että kognitiiviset toi-
minnot ovat tärkeitä turvallista ajoa varten  (Hakamies—Blomqvist  1994a, 
1994b, 1994c, 1994d,  Staplin  1994. Ball  ja  Rebok  1994).  

Kognitiivisuin  toimintoihin sisältyvät  mm.  tarkkaavaisuus,  muisti  ja  tiedonkäsit-
tely. Kognitilvisten  toimintojen  ja  onnettomuuksien/ajokäyttäytymisen  yhteyt-
tä käsittelevä tutkimus  on  keskittynyt erityisesti  tarkkaavaisuustoimintoihin,  ja 

 monissa tutkimuksissa  on  havaittu merkittäviä yhteyksiä eri  tarkkaavaisuus
-toimintojen  ja  onnettomuusriskin ja/tai ajosuoritusten  välillä  (Parasuraman  ja 

 Nestor 1991,  McKnightja  McKnight 1999,  Stutts ym.  1998).  

Onnettomuuksiin osalliseksi joutuvat  kuijettajat  poikkeavat muista kuljettajis-
ta huonommalla  visuokonstruktiivisella kyvyllään (kyvyllä  luoda kopio mallis-
ta),  muistillaan  (sekä lyhyt- että  pitkäkestoisella muistilla)  ja  psykomotorisella 
nopeudellaan  (Lundberg  ym.  1998).  

Yksi osatekijä vanhusten  tarkkaavaisuusongelmissa  on  heikentynyt visuaali-
nen haku  ja  näkökentän  laidoilla olevan tiedon  rekisteröinti.  Kun vanhuksille 
näytettiin kuvia  liikennetilanteista,  Maltz  ja  Shinar  (1999)  huomasivat heidän 
rajoittavan  haun  tärkeän tiedon osiin,  ja  nuorempiin  verrattuna vanhusten 

 katse  palasi useammin takaisin samoihin alueisiin. Nuoremmat jakoivat  haun 
 tasaisemmin. Tätä taustaa vasten tutkijat  suosittelevat  käyttämään tiedon 

 redundanssia  (samaa asiaa koskevat tiedot annetaan monella tavalla  ja/tai 
toistetusti) liikennemerkkien  ja  merkintöjen  avulla, jotta vanhemmilta  kuljetta-
jilta  huomaamatta jäänyt tieto  saastaisiin  paremmin  korvattua.  

Viime vuosina käsitteeseen  Useful field of view  - UFOV  (Ball  ym.  1988, 
 Owsley ym.  1991, Ball  ym.  1993, Ball  ja  Rebok  1994, Ball  ym.  1998) on 

 kohdistunut suurta kiinnostusta,  UFOV  on  testiin perustuva mitta siitä, missä 
määrin henkilö käyttää hyväkseen  näkökentän  laidoilla olevat tiedot.  UFOV

-testi mittaa kognitiivisia toimintoja kuten jaettu  tarkkaavaisuus, valikoiva 
tarkkaavaisuus  ja  aistimisnopeus,  ja sen  on  havaittu ennustavan hyvin van-
hempien kuljettajien osallisuutta onnettomuuksiin  (Owsley ym.  1991, Ball 

 ym.  1993).  
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Tiettyä ikää vanhemmilla henkilöillä useimpien alueiden suoritukset näyttä-
vät heikkenevän iän myötä. Erilaiset älylliset kyvyt näyttävät tavallisesti alka-
van heiketä vaihtelevissa ikävaiheissa.  Horn  ja  Hofer (1992)  ovat sitä mieltä, 
että päättelykyky, valppauden ylläpitoon liittyvät kyvyt, asioiden ymmärtämi-
sen nopeus  ja  päätöksenteon nopeus alkavat heikentyä  20.  ikävuodesta  läh-
tien. Visualisointikyky  ja  auditiivinen  kyky alkavat heikentyä  30-40  vuoden 
iässä, kun taas kvantitatiivinen kyky, kyky palauttaa mieleen omaksuttua tie-
toa  ja  tiedon määrä alkavat heikentyä vasta  60  vuoden iästä lähtien. 

Salthouse  (1992)  huomauttaa, että monien erilaisten kognitiivisten toiminto-
jen  on  havaittu heikkenevän iän myötä. Salthouse  on  siksi sitä mieltä, että 
kognitiivisten toimintojen heikkeneminen voi johtua sellaisen keskeisen 
komponentin vähenemisestä, josta useimmat toiminnot ovat riippuvaisia. 
Kaikki toiminnot vaativat resursseja,  ja jos  tarvittavien resurssien saatavuus 
vähenee iän myötä, myös monet erilaiset kognitiiviset toiminnot heikkenevät. 
Salthousen mielestä  nuorten ja  vanhusten kognitiivisten toimintojen ero  on 

 kvantitatiivinen,  ei kvalitatiivinen. Vanhemmat eivät toimi kognitiivisesti eri 
tavalla kuin nuoremmat - ainoastaan vähemmän tehokkaasti. 

Ikääntymistä  ja  liikenneturvallisuutta käsittelevissä tutkimuksissa  on  siis ha-
vaittu heikkenemistä moniin sellaisiin kognitiivisiin toimintoihin liittyvissä suo-
rituksissa, jotka näyttävät olevan tärkeitä turvallista ajoa varten  (Ball  ym. 

 1988;  Stutts,  Stewart  ja  Martell 1998,  Brouwerym.  1991; Mitchell,  Castleden 
 ja  Fanthomi  1995; van  Wolifelaar. Brouwerja Rothengatter  1991; van Wolf

-felaar, Rothengatterja  Brouwer 1991).  

Normaalin, kognitiivisia toimintoja heikentävän vanhenemisen ohella  van
-huksilla  on  havaittu sairauksia (dementiaa), joilla  on  suuri  ja  negatiivinen 

vaikutus useisiin kognitiivisiin toimintoihin (Brkhus  1998).  Dementoituneita 
 kuljettajia  on  tämän vuoksi pidetty turvallisuusriskinä,  ja  heihin  on  kohdistu-

nut suurta kiinnostusta (Brkhus  1998,  Johansson  1997, Friedland 1994; 
 Hakamies—Blomqvist  1994a, 1994b, 1994c, 1994d).  Tutkimukset ovat osoit-

taneet, että dementoituneet kuljettajat joutuvat useammin osallisiksi onnet-
tomuuksiin  ja  että heidän ajokäyttäytymisensä  on  riskialttiimpaa  kuin saman- 
ikäisillä terveillä kuijettajilla (Kaszniak, Keyl  ja  Albert 1991,  Parasuraman  ja 

 Nestor 1991, Hunt 1991, Cooper  ym.  1993,  Dubinsky ym.  1992,  Johansson 
 ym.  1996).  

Koska dementoituneilla kuijettajilla  on  suuri onnettomuusriski,  ja  koska  de
-mentiaa  esiintyy erityisesti iäkkäillä henkilöillä, vanhempien kuljettajien suu-

remman onnettomuusriskin voidaan ajatella tietyssä määrin johtuvan  de
-mentiasta.  

7.1.3  Motoriset toiminnot  

län  myötä kehossa tapahtuu monia muutoksia, jotka vaikuttavat motorisiin 
toimintoihin. Sairaudet, kivut sekä lihasten  ja  nivelten  jäykkyys voivat heiken-
tää liikkuvuutta sekä raajoissa että päässä (Stelmach  ja  Nahom  1992,  Dy- 
bing  1990, OECD 1985).  
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On  tehty joitakin tutkimuksia, joissa  on  selvitetty, onko  motoristen  toimintojen 
 ja  onnettomuusriskin  välillä yhteys. Joissakin tutkimuksissa kuijettajien yk-

sinkertaista reaktioaikaa  on  verrattu onnettomuustaipumukseen, mutta yhte-
ys  on  ollut heikko. Yleinen käsitys  on,  että yksinkertaisella reaktioajalla  on 

 pieni yhteys onnettomuusriskiin  (Transportation Research Board 1988).  Mo-
nimutkaisella reaktioajalla  on  havaittu olevan  selvät  yhteydet onnettomuus-
taipumukseen, mutta kyseisen reaktioajan vaihtelut riippuvat enemmän kog-
nitiivisista kuin motorisista toiminnoista.  

7.2  Vanhempien liikenteessä liikkujien erityisongelmat  

7.2.1  Vaikeudet liikennemerkkien havaitsemisessa  

Ho  ym.  (2001)  tekivät laboratoriokokeen ryhmälle nuorempia  (18-30- 
vuotiaita)  ja  ryhmälle vanhempia  (54-79-vuotiaita) kuljettajia. Kokeessa tut-
kittiin liikennemerkkien visuaalista etsimistä sellaista taustaa vasten, jonka 
monimutkaisuus  ('clutter")  -  siis muiden visuaalisten ärsykkeiden määrä - 
vaihteli. Tutkijat havaitsivat vanhempien kuljettajien omaavan pidemmän  re

-aktioajan  ja  tekevän enemmän virheitä kuin nuorempien. Myös monimutkai-
suuden lisääminen pidensi reaktioaikoja, mutta pidentyminen ei ollut van-
hemmilla kuljettajilla nuorempia suurempi. 

Schieber  (1997)  kuitenkin havaitsi, että vanhukset häiriintyivät monimutkai-
sesta taustasta nuoria kuljettajia enemmän. Tämä  on  näennäisesti ristirii-
dassa edellä mainitun tutkimuksen kanssa,  ja  tämän vuoksi  on  tarvetta uusil-
le  ja  paremmille tutkimuksille  sen  selvittämiseksi, millaiset liikenneympäris-
tön visuaaliset yksinkertaistukset voivat mandollisesti vaikuttaa siihen, että 
vanhemmat kuljettajat ymmärtäisivät  I  havaitsisivat  liikennemerkit paremmin.  

7.2.2  Suunnistusongelmat  

Perille löytämisen edellytys tuntemattomissa paikoissa  on  opastusmerkkien, 
 kadun nimien jne. lukeminen. Tämä voi olla vanhemmille kuljettajille ongel-

ma sekä siksi, etteivät  he  pysty lukemaan pitkän etäisyyden päästä yhtä hy-
vin kuin nuoremmat, että siksi, että  he  tarvitsevat pidemmän ajan tekstin 
ymmärtämiseen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että vanhemmat kuijettajat 
kokevat ongelmaksi liikennemerkkien lukemisen tarpeeksi nopeasti  (Bene

-kohal ym.  1992). 

7.2.3  Symboleiden  ymmärtäminen 

Bruyas  (1999)  huomasi, että vanhemmilla kuljettajilla oli nuoria enemmän 
ongelmia symboleiden merkityksen ymmärtämisessä. Tämä koski  mm.  osaa 
niistä symboleista, joita käytetään muuttuvissa liikennemerkeissä. Bruyas 
huomauttaa, että  on  tärkeää käyttää selkeitä symboleita  ja  välttää käyttä-
mästä sellaisia, jotka voidaan yhdistää muihin objekteihin kuin niihin, joita 
symboleiden  on  tarkoitus kuvata. 
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7.2.4  Liittymässä ajaminen, erityisesti kääntyminen vasemmalle 

Vanhempien kuljettajien  on  osoitettu olevan yliedustettuina liittymissä tapah-
tuvissa onnettomuuksissa  (F-lakamies—Blomqvist  1993).  Lu  ja  Pernia  (2000) 

 huomasivat kapasiteetin heikkenevän signaalein ohjatussa liittymässä van-
hempien kuljettajien määrän kasvaessa, koska vanhemmat kuljettajat sekä 
pitivät pidemmän välimatkan edellä ajavaan että käyttivät pidemmän ajan 
auton käynnistämiseen valon vaihduttua vihreäksi. Lu  ja  Pernia  (2000)  ovat 
kehittäneet kapasiteetin arvioimista varten malleja, joissa otetaan huomioon 
vanhempien kuljettajien määrä,  ja  he  suosittelevat  tällaisten  mallien  ottamis-
ta perustaksi liittymien suunnitteluun niin, että kapasiteetti optimoidaan  ja 

 turvallisuudesta tulee  paras  mandollinen. 

Monissa tutkimuksissa  (mm.  Staplin  ja  Lyles 1991,  Knoblauch ym.  1995) on 
 havaittu, että vanhemmat kuljettajat ovat yliedustettuina etenkin onnetto-

muuksissa, jotka tapahtuvat valo-ohjatussa liittymässä vasemmalle käännyt-
täessä. Stamatiadis ym.  (1991)  huomasivat, että tämä koski suuremmassa 
määrin sellaisia liittymiä, joissa oli  vain  kaksi vaihetta, kuin sellaisia, joissa oli 
oma vaihe vasemmalle kääntymistä varten. Tämä kertoo ongelmista, joita 
vanhuksilla  on  aikavälien  arvioinnissa vastaantulevan kaistan poikki ajaes-
saan. Staplinin ym.  (2001b)  mukaan tämä ongelma voi johtua myös huo-
nommasta syvyyden  ja  liikkeen aistimisesta.  

7.2.5  Liian lyhyet  näkemäalueet  

Naylor  ja  Graham (1997)  tekivät kenttäkokeen arvioidakseen, olivatko liitty
-mien  näkemäalueita  koskevat AASHTO  8-suositukset riittäviä vanhempien 

kuljettajien pidemmän aistimis-  ja  reaktioajan  kannalta.  Naylor  ja  Graham 
 tutkivat  alle  30-vuotiaiden  kuljettajien ryhmää  ja  yli  50-vuotiaiden  kuljettajien 

ryhmää (keski-ikä  69  vuotta).  He  huomasivat, että vanhempien kuljettajien 
ryhmän  85  %-prosentiili  oli  1,86  sekuntia,  ja  tekivät tästä johtopäätöksen, 
että nykyinen  2,0  sekunnin havainto-reaktioajan suunnitteluarvo  on  riittävä. 
Ryhmän jäsenten ikä vaihteli kuitenkin  51  vuodesta  87  vuoteen,  ja  on  suuri 
syy uskoa, että näin laajalla ikävälillä  on  suuria vaihteluita - erityisesti, koska 
kognitiivisissa toiminnoissa  on  havaittu merkittävää heikkenemistä vasta 
noin  70  vuoden iästä lähtien. Yli  70-vuotiaita kuljettajia täytyy tämän vuoksi 
tutkia perusteellisemmin, jotta voitaisiin vetää lopullinen johtopäätös  sen 

 suhteen, mitkä ovat riittävät näkemäalueet.  

Lerner (1994)  esitti kysymyksen, onko liikenneympäristö ylipäätään suunni-
teltu niin, että vanhemmilla kuljettajilla olisi tarpeeksi aikaa käsittää vaarati-
lanteet  ja  reagoida niihin.  Hän  vetää johtopäätöksen, että ei ole kunnollista 
tietoa, jonka perusteella voitaisiin sanoa, mitkä ovat oikeat suunnitteluarvot.  

8  AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 
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71.6  Toimenpiteet 

Erilaisilla  tieympäristöön liittyvillä  toimenpiteillä  ja  liikenteen  ohjauksella  voi-
daan vaihdella  kuljettajiin  kohdistuvia vaatimuksia. Näyttää vakiintuneen sel-
lainen normi, että  tieteknisten  ratkaisujen tulee olla sellaisia, että vähintään 

 85  %  kuljettajista voi täyttää  tieympäristön  ja  liikenteen ohjauksen asettamat 
vaatimukset. 

Vanhemmilla  kuljettajilla  on  huonompi näkö  ja  pidempi  reaktioaika  kuin nuo-
rilla  ja  keski-ikäisillä  kuljettajilla,  ja  he  käyttävät näitä enemmän aikaa tiedon 
käsittelyyn. Tämän vuoksi  on  syytä uskoa, että merkittävä  osa  niistä  15 

 %:sta,  jotka eivät kykene tyydyttämään  tieympäristön  ja  liikenteen ohjauksen 
asettamia vaatimuksia,  on  vanhempia kuljettajia.  

On  tehty useita tutkimuksia siitä, miten  tieympäristö  vaikuttaa vanhempien 
kuljettajien  liikennekäyttäytymiseen.  Ashman  ym.  (1994)  tekivät tutkimuksen 
erilaisista toimenpiteistä  -  sekä  tieteknisistä  että yksilöihin kohdistuvista  - 

 vanhempien kuljettajien  ajokäyttäytymisen  parantamiseksi. Tutkijat tekivät 
johtopäätöksen, että vilkkaasti  liikennöidyillä  teillä  tietekniset  toimenpiteet 
olivat  kustannustehokkaampia  kuin yksilöihin kohdistuvat toimenpiteet. Har-
vaan  liikennöidyillä  teillä asia oli päinvastainen.  

Osa  yleiskatsauksista (esim.  Elliot, Elliot  ja  Lysaght  1995,  Simães  ja  Mann-
Lamellet  2002)  käsittelee yleisesti toimenpiteitä,  ja  yhtenä monien toimenpi-
teiden joukossa mainitaan myös parempi  liikenneympäristö  (muita mainittuja 
toimenpiteitä ovat  mm.  koulutus, tiedot,  ajokokeet  ja  muut  valintamenetel

-mät,  ajokorttivaatimukset  ja  ajoneuvojen suunnittelu). Haluamme tässä ra-
joittua tutkimukseen, joka keskittyy erityisesti  tie-  ja  liikenneteknisiin  toimen-
piteisiin. 

Laajin kokoelma tutkimuksellisesti perusteltuja suosituksia  tieteknisiksi  rat
-kaisuiksi  on  vastikään uusittu  "Highway Design Handbook for Older Drivers 

and Pedestrians",  jonka  on  julkaissut USA:ssa  Federal Highway Administra-
tion  (Staplin ym.  2001a). Se  käsittelee yksittäisiä  suunnitteluelementtejä  ja 

 esittelee suosituksia. Lisäksi  se  sisältää laajan yleiskatsauksen suositusten 
 tutkimuksellisesta  perustasta. Olemassa  on  myös lyhyempi versio, jossa  on 
 kerrottu pelkästään suuntaviivat  ja  suositukset  (Staplin ym.  2001b).  Nämä 

kaksi kirjaa perustuvat  mm.  liikennesuunnittelua  ja  kuljettajia käsittelevän 
 "human factors"  -tutkimuksen aikaisempiin  yhteenvetoihin (Staplin ym. 

 1997a, 1997b).  Schieber  (1999) on  myös käynyt laajalti läpi  liikennesuunnit-
telun  ja  vanhempien kuljettajien suhdetta käsittelevää  tutkimuskirjallisuutta, 

 jonka pääpaino  on  näköaistiin  liittyvissä  seikoissa  ja  visuaalisessa tarkkaa
-vaisuudessa.  

On  myös olemassa joukko muita selvityksiä, joissa käsitellään vanhusten 
edellytyksiä  ja  edellytysten mandollisia seurauksia  tiensuunnittelulle  (Trans-
portation Research Board 1988, OECD 1985, Bone 1994,  Sagberg ym. 

 1999b,  Sagberg  ja  Glad 1999, Kline  ym.  1990, Kline  ja  Fuchs 1993,  Schie
-ber  1994b,  Schieber  1998, Kline  ym.  1999,  Staplin  ja  Fisk 1991, Mace  ym. 

 1996,  Stamatiadis  1994,  Staplin ym.  2001).  

Ehdotetut  tai  suoritetut toimenpiteet voidaan jakaa kahteen ryhmään. Toi- 
seen kuuluu pääasiassa sellaisia toimenpiteitä. joilla pyritään tekemään  lii- 
kennemerkeistä, tiemerkinnöistä  ja  liikennevaloista  paremmin huomiota  he- 
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rättäviä  ja  näkyvämpiä/luettavampia.  Esimerkkejä tällaisista toimenpiteistä 
ovat:  

•  suurempien  liikennemerkkien  käyttö  ja  leveämpien viivojen  käyttö  tie- 
merkin  nais  sä 

• 	sellaisten materiaalien käyttö, jotka lisäävät  kontrastia  symbolin ja  liiken- 
nemerkin  taustan sekä  merkinnän  ja  ajoradan  välillä  

liikennemerkkien  ja  merkintöjen  parempi huolto  

• symboleiden  parempi graafinen muotoilu  (mm.  suurempi etäisyys  äärivii-
vojen  välillä). 

Toinen ryhmä koostuu toimenpiteistä, joilla pyritään helpottamaan  tiedonkä-
sittelyä.  Lähtökohtana näyttää olleen  se  tosiasia, että vanhemmat kuljettajat 
tarvitsevat nuorempia enemmän aikaa tiedon käsittelyyn  -  erityisesti silloin, 
kun suuri määrä tietoa pitää käsitellä lyhyessä ajassa  -  ja  että tämä johtaa 
pidempään  reaktioaikaan  vanhemmilla  kuljettajilla.  Toinen lähtökohta näyt-
tää olevan vanhempien kuljettajien yliedustus  liittymäonnettomuuksissa. 

 Usein mainittuja ehdotuksia ovat  mm.  seuraavat:  

•  oman kaistan käyttö liittymästä vasemmalle  kääntyville  ja  oma liikenne
-valovaihe  kääntymistä varten  

4-haaraisen liittymän  korvaaminen kandella  pidennetyllä  3-haaraisella 

• 	pidemmät näkemäalueet  liittymään  ajettaessa  antaisivat kuljettajille pi- 
demmän ajan liikenteen arvioimiseksi  ja  paremman mandollisuuden vali-
ta riittävän suuri (väli  lilkennevirrassa)  

Toinen monien mainitsema toimenpide ovat  ennakkovaroitukset.  Kyseessä 
voivat olla  valintatilanteista  (tien valinta, kaistan valinta)  ja  monimutkaisista 

 liikennetilanteista  (monimutkaiset  liittymät  ja  suuret,  monihaaraiset liiken-
neympyrät)  kertovat varoitukset.  Ennakkovaroitus,  joka antaa kuljettajalle 
ennalta vihjeen siitä, mitä  on  edessä, antaa hänelle mandollisuuden valmis-
tautua (pitää oikeat  tarkkaavaisuus-  ja  käyttäytymisohjelmat  valmiudessa)  ja 

 näin helpottaa  päätöksentekoprosessia. 
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