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TIIVISTELMA 

Täristävän keskiviivamerkinnän  vaikutuksia liikennevirtaan  ja  kuijettajien  ajo- 
käyttäytymiseen selvitettiin valtatiellä  5  Leppävirran  ja  Humalajoen  välillä 
ennen-jälkeen -tutkimuksella. Merkintä valmistui  25.8.2003.  Ennen-mittauk-
set tehtiin heinäkuun alussa vuonna  2003.  Ensimmäiset jälkeen-mittaukset 
tehtiin kuukauden kuluttua merkinnän valmistumisesta  ja  toiset vuoden kulut-
tua ennen-mittauksista. Mittauksia tehtiin kaikilla kerroilla torstaina  ja  perjan-
taina, mutta kuukausi jälkeen -perjantain aineistoja ei käsitelty vesisateen 
vuoksi. Tutkimusmenetelminä käytettiin rekisteritunnustutkimusta, pistemit-
tauksia  (LAM),  videokuvausta  sekä ajoneuvojen sivuttaissijantimittauksia  la

-sertutkalla.  Lisäksi vuosi jälkeen -tilanteessa tehtiin kuljettajahaastattelu, 
jossa kysyttiin kuijettajilta mielipiteitä  ja  kokemuksia täristävistä tiemerkin-
nöistä. 

Tutkimusosuuden  pituus oli noin  20 km  ja  nopeusrajoitus oli  80 tai 100 km/h. 
Tien  liikennemäärä  oli vuosina  2003-2004  noin  6000  ajon/vrk. Liikennemää

-rä  oli kaikilla mittauskerroilla torstaina  alle  400  ajon/h  molempiin ajosuuntiin. 
Perjantaina liikennemäärät olivat hieman suuremmat, mutta pääasiassa  alle 

 500  ajon/h. 

Rekisteritunnustutkimuksen  tulosten perusteella täristävä keskiviivamerkintä 
ei ole vaikuttanut matkanopeuksiin kummassakaan ajosuunnassa.  Koko tut

-kimusvälin  keskimääräinen matkanopeus oli Kuopion suuntaan ennen- 
tilanteessa  88,1 km/h,  kuukausi jälkeen -tilanteessa  87,9 km/h  ja  vuosi jäl-
keen -tilanteessa  87,5 km/h.  Varkauden suuntaan vastaavat luvut olivat  87,6 
km/h, 88,7 km/h  ja  88,3 km/h.  Matkanopeuskeskiarvoissa  havaitut erot joh-
tuvat liikennemääräeroista. Täristävä keskiviivamerkintä ei vaikuttanut myös-
kään matkanopeuksien keskihajontaan.  LAM -pisteen aineistosta havaittiin, 
että tärinämerkinnällä ei ollut kummassakaan ajosuunnassa vaikutusta kes-
kimääräiseen pistenopeuteen, pistenopeuksien keskihajontaan eikä jonossa 
ajavien osuuteen. 

Rekisteritunnustutkimus  osoitti, että täristävä keskiviivamerkintä ei ole kum-
massakaan ajosuunnassa vaikuttanut liikennevirran ohitustiheyteen. Kevyet 
ajoneuvot tekivät Kuopion suuntaan ennen-tilanteessa  koko  tutkimusvälillä 

 keskimäärin  0,57  aktiivista ohitusta/ajoneuvo. Kuukausi jälkeen -tilanteessa 
ohitusmäärä oli  0,55  ohit./ajon  ja  vuosi jälkeen -tilanteessa  0,69  ohit.!ajon. 

 Varkauden suuntaan vastaavat arvot olivat  0,63  ohit./ajon,  0,57  ohit.!ajon  ja 
 0,52  ohit./ajon.  Aktiivisten ohitusten lukumäärissä havaitut erot johtuivat lii-

kennemääräeroista. 

Videokuvauksista  havaittiin, että keskiviivalla ajaminen  on  vähentynyt täris-
tävän keskiviivan valmistumisen jälkeen tutkimuskohteena olleella reilut  700 
m  pituisella suoralla tieosuudella. Ohitusmandollisuutta edellä ajavan takaa 
kurkkineiden osuus kaikista ajoneuvoista väheni Kuopion suunnalla ennen- 
tilanteen perjantain  0,67  %:sta  vuosi jälkeen-tilanteen perjantain  0,15  %:iin. 

 Varkauden suunnalla muutos oli  0,50  %:sta  0,30  %:iin.  Ilman havaittavaa 
ulkopuolista syytä keskiviivalla ajaneiden osuudet vähenivät noin puoleen 
entisestä (Kuopion suunta:  0,32  % -*  0,15  %,  Varkauden suunta  0,35  % -+ 

 0,15  %). Keskiviivalla ajoaika  myös lyheni jälkimmäisessä ryhmässä. 



Ajoneuvojen sivuttaissijaintimittausten perusteella täristävällä keskiviivalla ei 
näytä olevan pysyvää vaikutusta siihen,  millä  etäisyydellä keskiviivasta kul-
jettajat ajavat. Kuukausi jälkeen -tilanteessa havaittiin  kyllä  muutoksia, Var-
kauden suuntaan ajettiin aikaisempaa lähempänä  ja  Kuopion suuntaan ai-
kaisempaa kauempana keskiviivasta, mutta vuotta myöhemmin tilanne oli 
yhtä tapausta lukuun ottamatta ennallaan. Toisessa mittauspisteessä Kuopi-
on suunnan ajoneuvot jäivät ajamaan  14 cm  aikaisempaa kauemmaksi kes-
kiviivasta. Ajokaistan leveys oli jälkeen-tilanteissa kuitenkin  15 cm  suurempi 
kuin ennen-tilanteessa, joten  on  todennäköistä, että muutos johtuu tästä eikä 
tärinäviivasta. Muissa tapauksissa ero ennen-tilanteeseen oli korkeintaan  1 
cm.  Sivuttaissijaintien keskihajonta  oli molemmissa mittauspisteessä Var-
kauden suuntaan kuukausi jälkeen -tilanteessa pienempi kuin ennen- 
tilanteessa  ja  oli samalla tasolla vielä vuosi jälkeen -tilanteessakin. Kuopion 
suuntaan keskihajonta pieneni aluksi molemmissa pisteissä, mutta oli vuosi 
jälkeen -tilanteessa taas ennen-tilanteen lukemissa. 

Kuljettajahaastattelussa  ilmeni, että hieman yli kolmasosalle niistä haastatel-
luista, jotka olivat havainneet täristävän keskiviivan tutkimuskohteessa  tai 

 jossain muualla, tärinäviivasta oli ollut höytyä, lähinnä varoittamassa vastak-
kaisen ajosuunnan kaistalle ajautumisesta. Suurimman osan  (86  %) ajota-
paan  merkintä ei ollut vaikuttanut  ja  92  %  vastasi, että merkinnästä ei ollut 
koitunut haittaa. Suurin  osa  (80  %)  piti merkinnän tuottamaa ääntä  ja  täris-
tystä  sopivan voimakkaana. Kaikista haastatelluista  81  %  oli sitä mieltä, että 
täristävä keskiviivamerkintä parantaa liikenneturvallisuutta. Täristävän reu-
naviivan positiivisiin liikenneturvallisuusvaikutuksiin uskoi hieman useampi 
haastateltu  (90  %). 
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SAMMANFATTNING  

I  denna före-efterstudie  undersöktes inverkan av  räffiad  mittlinje  på  trafikflö-
det och förarnas körbeteende  på  riksväg  5  i  Savolax-Karelens vägdistrikt. 

 Räffiorna,  som gjordes genom att pressa  tvärgånde räffior  på  båda sidor om 
mittlinjen i samband med asfaltering, blev färdiga  25.8.2003.  Före-trafik-
mätningarna gjordes i början av juni  2003. De  första efter-mätningarna gjor-
des  en  månad efter att  räffiorna  införts och  de  upprepades ett  âr  efter före-
mätningarna. Mätningarna gjordes alltid  på en  torsdag och fredag,  men på 

 grund av regn har materialet från  den  första efter-studien inte behandlats. 
Undersökningsmetoderna var  registernummerundersökning,  punktmätningar 
i  en  automatisk  trafikmätningspunkt,  videofilmning samt undersökning av si

-dolägespiacering  med  laseravståndsmätare.  Ett  år  efter före-mätningarna 
intervjuades dessutom bilförare om åsikter och erfarenheter av  räffiade 

 vägmarkeringar.  

Den  undersökta vägsträckan var cirka  20 km  och hastighetsgränsen var  80 
 eller  100 km/h.  ADT  är c. 6000  f!dygn.  Vid alla mätningar var torsdagstrafik- 

flödena lägre  än 400  f/h  i båda riktningarna.  Pa  fredag var  trafikfiödena  en 
 aning större,  men  i huvudsak lägre  än 500  f/h.  

Enligt resultaten från  registernummerundersökningarna  har  den  räffiade  mitt-
linjen inte inverkat  pa  reshastigheterna  i  nágondera  färdriktningen. Medel

-reshastigheten  riktning norrut  mot  Kuopio  för hela vägsträckan var  88,1 
km/h under  före-mätningarna,  87,9 km/h under  mätningarna  en  månad efter 
och  87,5 km/h under  mätningarna ett  år  efter införandet av  räffiad  mittlinje. 
Motsvarande hastigheter i riktning söderut  mot  Varkaus  var  87,6, 88,7  och 

 88,3 km/h.  Skillnaderna i  reshastigheterna  beror  på  skillnader i trafikmäng-
derna.  Den  räffiade  mittlinjen inverkade inte heller  på  reshastigheternas 

 standardavvikelse. Utgående från det  material  som insamlades från  den  au-
tomatiska  trafikmätningspunkten  kan  man  konstatera, att  den  räfflade mittlin-
jen inte heller i någondera riktningen inverkade  på de  genomsnittliga punkt- 
hastigheterna,  punkthastigheternas  standardavvikelse eller andelen fordon 
kö (kökriterium  3 s).  

Registernummerundersökningen  visade, att  den  räfflade mittlinjen inte i nå-
gondera riktningen har inverkat  på  trafikfiödets  omkörningstäthet (antalet 
omkörda fordon  per  timme och  kilometer). Under  före-mätningarna gjorde 
lätta fordon  (person-  och  paketbilar  utan släpvagn) i riktning  mot  Kuopio  i 
medeltal  0,57  aktiva  omkörningar/fordon.  En  månad efter att  mitträffiorna 

 blev färdiga var omkörningstätheten  0,55  och ett  år  efter  0,69  omkör
-ningar/kmh.  I  riktning  mot  Varkaus  var motsvarande  omkörningstätheter 

 0,63, 0,57  och  0,52  omkörningar/kmh.  De  skillnader i antalet aktiva omkör-
ningar som noterades berodde  på  skillnader i trafikmängderna. 

Från videofilmerna av  en  drygt  700 m  lång raksträcka kunde  man  konstate-
ra, att  körandet  pa  mittlinjen har minskat efter det att  man  gjort mitträfflor.  I 

 fredagstrafik  mot  Kuopio  har andelen fordon som låg  på  mittlinjen och lur- 
passade  på  omkörningsmöjligheter minskat från  0,67  %  i situationen före  till 
0,15  i situationen ett  år  efter införandet av  mitträffior.  Mot  Varkaus  mins-
kade andelen från  0,50 till 0,30  %.  Andelen fordon som körde  på  mittlinjen 
utan någon synlig orsak minskade  till  ungefär hälften,  mot  Kuopio  0,32  % - 

 0,15  %  och  mot  Varkaus  0,35  % -+  0,15%.  För  den  senare gruppen minska-
de också  den  tid  man  körde  på  mittlinjen.  



Enligt resultaten frän mätningarna av  sidolägesplaceringen  har  den  räfflade 
mittlinjen ingen bestående inverkan  på  fordonens avstånd från mittlinjen. 
Däremot observerades  nog  skillnader  en  månad efter införandet av 
mitträfflor,  mot  Varkaus  körde  man  närmare och  mot  Kuopio  längre från  mitt-
linjen  än  utan mitträfflor,  men  ett  år  senare hade  man  med undantag av ett 

 fall  återgått  till  samma avstånd som tidigare.  I den  ena mätpunkten av två 
 mot  Kuopio  körde fordonen nämligen fortfarande  14 cm  längre bort från  mitt-

linjen  än  tidigare. Körfältet var  dock 15 cm  bredare efter införandet av 
mitträfflor jämfört med situationen innan,  så  det  a•• r  sannolikt att förändringen 
berodde  på  detta och inte  på  ra•fflorna.  I  alla  de  övriga  fallen  var förändringen 
högst  1 cm. Mot  Varkaus  var standardavvikelsen för  sidolägesavstånden 

 mindre  en  månad efter införandet av mitträfflor  än  i situationen före och 
standardavvikelsen var fortfarande  pA  samma nivå ett  är  efteråt.  Mot  Kuopio 

 minskade standardavvikelsen,  men  steg ett  år  efter införandet av  räffiorna  till 
 samma nivå som före. 

Intervjuerna med bilförare  (N=135)  visade att litet över  en  tredjedel av  de, 
 som hade märkt  den  räfflade mittlinjen  på den  undersökta vägsträckan eller 

någon annanstans, hade  haft  nytta av räfflorna, närmat genom att varna för 
att  man  håller  på  att komma över i  den  motsatta riktningens körfält. Största 
delen av  de  intervjuade  (86  %)  ansåg, att  den  räfflade mittlinjen inte hade 
påverkat deras körbeteende och  92  %  svarade, att mitträfflorna inte hade 
medfört några olägenheter. Största delen  (80  %)  ansåg, att det ljud och  de 

 skakningar som kom från räfflorna var lämpligt kraftiga. Av alla intervjuade 
ansåg  81  %  att räfflad mittlinje förbättrar trafiksäkerheten och  90  %  ansåg att 
räfflad kantlinje har positiva trafiksäkerhetseffekter.  
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SUMMARY  

ln  this before-and-after study the effects of centerline rumble strips on traffic 
flow and driving behavior on a two-lane, two-way rural road in Finland were 
observed. The rumble strips were done by pressing strips on both sides of 
the centerline during asphalting work in August 2003. The before-study was 
done in July 2003. The first after-studies were done one month after the 
pressing of the rumble strips and they were repeated one year after the be-
fore-study. Every time field measurements were done on Thursday and Fri-
day, but because of rain the one-month-after observations from Friday were 
not analyzed. The measurement methods were the license plate method, 
point measurements in an automatic traffic measurement point, video re-
cording and lateral vehicle placement measurements using a laser distance 
measuring device. Furthermore, in the one-year-after situation roadside in-
terviews were done in order to get drivers' opinion and experience of rumble 
strips. 

The road section with almost continuous centerline rumble strips was about 
20 km long and the speed limit was 80 or 100 km/h. The  ADT  was about 
6,000  veh/day.  The flow rates in both directions of driving were mostly be-
low 500  veh/h  during all measurements. 

According to the results from the license plate studies the centerline rumble 
strips had no effect on the travel speeds in either direction. The mean travel 
speed in the northbound direction was 88.1 km/h in the before-situation, 87.9 
km/h one month after, and 87.5 km/h one year after the implementation of 
rumble strips,  ln  the opposite direction the corresponding figures were 87.6, 
88.7, and 88.3 km/h. The observed differences in travel speeds are due to 
differences in the flow rates. Nor did the centerline rumble strips affect the 
standard deviations of travel speeds. The data from the point measurements 
showed that the rumble strips had no effect on mean spot speeds, standard 
deviation of speeds and platoon percentage. 

The results from the license plate studies showed that centerline rumble 
strips had no effect on the overtaking rates in either direction. The overtaking 
rate for light vehicles in the northbound direction was 0.57 active  overtak-
ings/kmh  in the before-situation, 0.55  overt/km/h  in the situation one-month-
after and 0.69  overt./kmh  in the situation one-year-after.  ln  the southbound 
direction the corresponding figures were 0.63, 0.57, and 0.52  overt./kmh. 

 The observed differences in the number of active  overtakings  were due to 
differences in flow rate. 

The results from the video recording of an about 700 m long straight stretch 
showed that driving on the centerline has decreased after the implementa-
tion of rumble strips. The share of vehicles waiting for overtaking opportuni-
ties on the centerline behind another vehicle decreased from 0.67  %  in the 
before-situation to 0.15  %  in the situation one-year-after in the northbound 
direction,  ln  the southbound direction the share decreased from 0.50  %  to 
0.30  %.  The share of vehicles driving on the centerline without any obvious 
reason decreased to about half of the share in the before-situation (north: 
0.32  %  0.15  %,  south: 0.35  % -  0.15%). For the later vehicle group the 
time spent on the centerline also shortened.  



The results from the lateral vehicle placement measurements showed that 
the centerline rumble strips had no permanent effect on the distance that 
drivers kept to the centerline.  ln  the situation one-month-after the drivers in 
the southbound direction drove closer to and drivers in the northbound direc-
tion farther from the centerline than in the situation without rumble strips. 
However, in the situation one-year-after the distances, with the exception of 
one case, had returned to the same level as in the situation before.  ln  one 
measurement point the drivers in the northbound direction remained driving 
14 cm farther from the centerline than before. However, the traffic lane was 
15 cm wider than before, and therefore it is possible that the change is a re-
sult from this and not from the rumble strips,  ln  all other cases the change 
compared to the before-situation was not over 1 cm.  ln  the southbound di-
rection the standard deviation of lateral vehicle placement was smaller in the 
situation one-month-after than in the before-situation, and it still remained on 
the same level one-year-after.  ln  the northbound direction the standard de-
viation first decreased, but in the situation one-year-after the standard devia-
tion was on the same level as in the situation without rumble strips. 

A little more than one third of the interviewed drivers, that had noticed cen-
terline rumble strips somewhere, had had benefits of the strips, mostly by 
warning from drifting into the opposite lane. Most drivers (86  %)  felt that cen-
terline rumble strips had no effect on their driving behavior and 92  %  an-
swered that they had had no harm of rumble strips. Most interviewees (80 

 %)  considered the noise and vibration caused by the rumble strips to be just 
right powerful. Of all interviewees 81  %  believed that centerline rumble strips 
improve traffic safety and 90  %  believed that edge line rumble strips have an 
positive effect on traffic safety.  



ESIPUHE  

Tiehallinnon  strategisen projektin  S12  yhtenä tavoitteena  on  kehittää ratkai-
suja, joilla voidaan vähentää kohtaamisonnettomuuksia kaksikaistaisilla 
maanteillä. Yhtenä vaihtoehtona tahattomien keskiviivan ylitysten torjunnas-
sa  on  palautetta tuottavien tiemerkintöjen käyttö tien keskiviivan kohdalla. 

Valtatielle  5  Leppävirran  ja  Humalajoen  välille tehtiin päällystystyön yhtey -
dessä vuonna  2003  täristävä keskiviivamerkintä  noin  26  kilometrin  matkalle. 

 Merkintä  on  lähes yhtenäinen,  vain  kanden taajaman kohdalla merkintä jä-
tettiin tekemättä tienvarren asutuksen vuoksi. Täristävä keskiviiva toteutettiin 
painamalla uuteen päällysteeseen poikittaisia uria keskilinjan molemmille 
puolille. Tiemerkinnät tehtiin unen päälle. 

Tässä työssä  on  ennen-jälkeen -tutkimuksen avulla selvitetty täristävän kes-
kiviivan vaikutuksia liikennevirran ominaisuuksiin, kuljettajien ajokäyttäytymi

-seen  sekä ajoneuvojen sivuttaissijaintiin kaistalla. Lisäksi tehtiin kuljettaja- 
haastattelu, jossa kysyttiin kuijettajien mielipiteitä  ja  kokemuksia täristävistä 
tiemerkinnöistä. Tutkimusmenetelminä käytettiin rekisteritunnustutkimusta, 
pistemittauksia  (LAM),  videokuvausta  sekä etäisyysmittausta lasertutkalla. 

Selvityksen tilasi Tiehallinnon Asiantuntijapalvelut Teknillisen korkeakoulun 
liikennelaboratoriolta. Tilaajan yhdyshenkilönä toimi  Dl Pauli  Velhonoja.  Sel-
vityksen ovat TKK:ssa tehneet  Dl Paula  Tuovinen, tekn.yo Sauli Pahlman 
(kuljettajahaastattelut  ja  niiden raportointi)  ja  Dl Asa  Enberg.  Maastomittauk

-sun  ja  aineistojen käsittelyyn  on  osallistunut lisäksi laboratoriohenkilökuntaa. 
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I  JOHDANTO  

Tiehallinnon  strategisen projektin  S12  yhtenä tavoitteena  on  kehittää ratkai-
suja, joilla voidaan vähentää kohtaamisonnettomuuksia kaksikaistaisilla 
maantiellä. Yhtenä vaihtoehtona tahattomien keskiviivan ylitysten torjunnas-
sa  on  palautetta tuottavien tiemerkintöjen käyttö tien keskivilvan kohdalla. 
Täristävää keskiviivaa  on  kokeiltu eri puolilla Suomea Oulun tiepiiriä lukuun 
ottamatta, tällä hetkellä täristävää keskiviivaa  on  yhteensä  383  kilometrillä. 

Valtatielle  5  Leppävirran  ja  Humalajoen  välille tehtiin päällystystyön yhtey -
dessä vuonna  2003  täristävä keskiviivamerkintä  noin  26  kilometrin  matkalle. 

 Tien  KVL  oli vuosina  2003-2004  noin  6000  ajon/vrk.  Kohde oli ensimmäi-
nen, jossa merkintä tehtiin sulkuviivojen lisäksi myös katkoviivojen kohdalle. 
Merkintä  on  siten lähes yhtenäinen,  vain  Oravikosken  ja  Paukarlanden  koh-
dalla merkintä jätettiin tekemättä tienvarren asutuksen vuoksi. Täristävä 
keskiviiva toteutettiin painamalla uuteen päällysteeseen poikittaisia uria kes-
kilinjan molemmille puolille. Tiemerkinnät tehtiin unen päälle  (kuva  1).  

Kuva  1.  Täristävä keskiviivamerkintä  valtatiellä  5  Leppävirranja 
Humalajoen  välillä. 
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Tässä työssä  on  ennen-jälkeen -tutkimuksen avulla selvitetty  täristävän  kes-
kiviivan vaikutuksia  liikennevirran  ominaisuuksiin,  kuijettajien ajokäyttäytymi

-seen  sekä ajoneuvojen  sivuttaissijaintiin kaistalla.  Jälkeen-tutkimuksia tehtiin 
kaksi, noin kuukausi  ja  vuosi  tärinämerkinnän  jälkeen. Vuosi jälkeen  -  
tilanteessa  osa tiemerkinnöistä  oli maalattu uudestaan  ja tärinämerkinnät 

 olivat paikoittain lähes täynnä maalia. Vuosi jälkeen -tilanteessa tehtiin myös  
kuljettajahaastattelu,  jossa kysyttiin  kuijettajien  mielipiteitä  ja  kokemuksia  tä -
ristävistä tiemerkinnöistä. Tutkimusmenetelminä  käytettiin  rekisteritunnustut-
kimusta, pistemittauksia  (LAM),  videokuvausta  sekä  etäisyysmittausta  laser-
tutkalla. 
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2  TUTKIMUSKOHDE  JA  TUTKIMUSMENETELMÄT  

2.1  Rekisteritunnustutkimus  ja  pistemittaus 

Täristävä keskiviivamerkintä  tehtiin  valtatielle  5  Leppävirran  ja  Humalajoen 
 välille noin  25,6  kilometrin  matkalle (kuva  2).  Rekisteritunnustutkimuksessa 

 liikennettä  videokuvattiin  kolmessa  poikkileikkauksessa  molempiin  ajosuunt
-ti.  Eteläisin  kuvauspiste  (Pi)  sijaitsi  Leppävirralla  noin  2,6 km  täristävän 

keskiviivamerkinnän alkukohdan,  eli valtatien  5  ja  seututien  533  liittymän, 
 pohjoispuolella. Keskimmäinen  kuvauspiste  (P2)  oli noin  1,1 km  valtatien  5 

 ja  seututien  531  liittymän  pohjoispuolella. Pohjoinen  kuvauspiste  (P3)  oli  
Paukarlandella,  noin  3,2 km  täristävän keskiviivamerkinnän päättymiskoh

-dan  eteläpuolella.  Koko  tutkimusvälin  pituus  on 19,8 km. 

1P3 I  

LAM 

Tärinäviiva 	Rasala 	:. 
päättyy 	 25,6 km  

Lansi -samainen  Tuppnni 
 22,4 km 

Humalajoki,  
täristävä keskiviivamerkintä  päättyy  

P2  J 	7 	I  Rekisteritunnustutkimuspiste  P2  ja  
.j  Petromkk,  10,6 km T  eteläinen  sivuttaissijaintimittauspiste  

-1 	 4,8 km 4_ LAM-piste PI 	 I  Rekisteriturinustutkimuspiste  pi  ja  2,6 km 	
ajokäyttäytymistutkimus ansalo. 	.Lpävirt 	0 km 	Valtatie  5 I  seututie  533  -liittymä,  
täristävä keskiviivamerkintä  alkaa  

)SJJS/ 	Tärinäviiva -  
alkaa 

) 

© Genimap  Oy, Lupa  L4356  

Kuva  2.  Täristävä keskiviivamerkintä  valtatiellä  5ja mittauspaikkojen  sijainti.  
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Kuva  3.  Suora  tieosuus, jo/Ia ajaneiden ku/jettajien ajokäyttäytymistä  tarkasteltiin.  

Videokuvasta  laskettiin ohitusmäärät  ja  ohitustilanteissa keskiviivan ylityksiin 
kuluneet ajat. Lisäksi tarkasteltiin muusta syystä keskiviivan päällä  tai  sen  yli 
ajaneiden ajoneuvojen toimintaa.  

2.3  Sivuttaissijaintitutkimus  

Ajoneuvojen sijaintia kaistalla mitattiin laseretäisyysmittarilla (LAVEG) kah-
dessa poikkileikkauksessa, rekisteritunnustutkimuspisteiden  P2  ja  P3  yhtey-
dessä. Jatkossa P2:n yhteydessä ollutta poikkileikkausta kutsutaan eteläi-
seksi mittauspisteeksi  ja  P3:n  yhteydessä ollutta poikkileikkausta pohjoiseksi 
mittauspisteeksi. Molemmissa kohteissa  on 100 km/h  nopeusrajoitus. 

Eteläinen mittauspiste sijaitsi kanden  mutkan  välisellä suoralla tieosuudella. 
Mittauspistettä edeltävässä  mutkassa  tie  kääntyy oikealle  ja  pisteen jälkeen 
tulevassa  mutkassa  vasemmalle Kuopion suuntaan ajettaessa. Ohittaminen 
oli sallittu  vain  Varkauden suuntaan. Varkauden suuntaan ajettaessa ohitus- 
kielto päättyi ennen-tilanteessa noin  260 m  ennen mittauspistettä  ja  alkoi 
taas noin  190 m  mittauspisteen  jälkeen. Jälkeen-tilanteissa ohittaminen oli 
sallittu aikaisempaa lyhyemmällä matkalla: ohituskielto päättyi noin  250 m 

 ennen mittauspistettä  ja  alkoi  jo  noin  160 m  mittauspisteen  jälkeen. Kuopion 
suuntaan ajettaessa ohittaminen oli eteläisen mittauspisteen kohdalla kiellet-
ty. Ohituskielto alkoi kaikilla mittauskerroilla noin  30 m  ennen mittauspistettä. 

Pohjoinen mittauspiste sijaitsi suoralla tieosuudella, jolla ohittaminen oli sal-
littu molempiin ajosuuntiin noin kilometrin matkalla. Varkauteen päin ajetta-
essa ohituskielto päättyi noin  500 m  ennen LAVEG-mittauspistettä  ja  alkoi 
taas noin  430 m  mittauspisteen  jälkeen. Kuopioon päin ajettaessa vastaavat 
etäisyydet olivat noin  700 m  ja  noin  340 m.  Kaikilla mittauskerroilla ohitus-
kieltoalueet päättyivät  ja  alkoivat samassa kohdassa.  



18 	 Täristävä keskiviivamerkintä  valtatiellä  5  välillä Leppävirta—Humalajoki 

TUTKIMUSKOHDE  JA  TUTKIMUSMENETELMAT  

Eteläisessä  mittauspisteessä kaistojen  ja  pientareiden leveydet  muuttuivat  
päällystystyön  yhteydessä ennen-tilanteeseen verrattuna. Ennen-tilanteessa  
keskiviiva-  ja  sulkuviivamerkinnät  eivät olleet  päällysteen  keskellä, vaan 
Varkauden suuntaan  ajavilla  oli  leveyssuunnassa  37 cm  enemmän tilaa kuin 
Kuopion suuntaan  ajavilla  (kuva  4).  Päällystystyön  yhteydessä merkinnät 
maalattiin keskelle tietä.  

ETELAINEN MITTAUSPISTE  
ENNEN  

0,45 3,85 	 3,73 	0,20  

Kuopioon 

Sijainnin 
mittaussuunta  

Varkauteen  

4,30 	 3,93  

JÄLKEEN 
(muutos ennen-tilanteeseen verrattuna)  

0,26 3,87 	 3,88 	0,27  

(-  0,19)  (+  0.02) 	 (+  0,15) 	(+  0,07)  

Kuopioon 

Sijainnin 
mittaussuunta  

"V  

Varkauteen 

--  4,13 	 - - 	 4,15  

(-  0,17) 	 (+  0,22)  

Kuva  4.  Eteläisen mitta uspisteen poikkileikkausmitat  (m)  viivojen keskikohdasta 
 mitattuna. 

Varkauden suuntaan ajavien päällystetty  piennar  kapeni eteläisessä mitta -
uspisteessä  selvästi: ennen-tilanteessa leveys oli  45 cm  ja  jälkeen- 
tilanteissa enää  26 cm.  Ajokaistan leveydessä  ei tapahtunut suurta muutos-
ta, kaista oli jälkeen-tilanteissa  2 cm  leveämpi kuin aikaisemmin. Varkauden 
suuntaan ajavien tila (kaista  +  päällystetty  piennar)  kapeni siten päällystys- 
työn yhteydessä  17 cm.  Kuopion suuntaan ajavien tila sitä vastoin  leveni  22 
cm  ennen-tilanteesta:  ajokaista leveni  15 cm  ja  päällystetty  piennar  7 cm.  

Pohjoisessa  mittauspisteessä ajokaistojen  ja  päällystettyjen pientareiden  le
-veyksissä  ei tapahtunut yhtä suuria muutoksia  (kuva  5).  Varkauden suunnan 

päällystetty  piennar leveni  6 cm  ja  ajokaista  2 cm.  Kuopion suunnan  ajokais
-ta  leveni  3 cm  ja  päällystetty  piennar  kapeni  1 cm.  Varkauden suuntaan aja-

vien tila (kaista  +  päällystetty  piennar) leveni  ennen-tilanteesta siten  8 cm, 
 Kuopion suuntaan ajavien vastaavasti  2 cm.  
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POHJOINEN  MITTAUSPISTE  

ENNEN  
0,18 	3,65 	 3,48 	0,25  

Kuopioon  
I  Sijainnin  

mittaussuunta  

Varkauteen  

3,83 	 - 	 -  3,73 	
I  

JÄLKEEN 
(muutos ennen-tilanteeseen verrattuna)  

0,24 	3,67 	 3,51 	0,24  

(+  0,06) 	(+  0,02) 	 (+  0,03) 	(-  0,01)  

Kuopioon 

Sijainnin  
mittaussuunta  

Varkauteen  

3,91 	 3.75 

(+  0,08) 	 (+  0,02)  

Kuva  5.  Pohjoisen  mittauspisteen poikkileikkausmitat  (m)  viivojen keskikohdasta 
 mitattuna.  

LAVEG-etäisyysmittarit  sijoitettiin molemmissa  mittauspisteissä tiealueen 
 ulkopuolelle siten, että tienvarren kasvillisuus peitti ne autoilijoiden  näkyvis

-ta.  Eteläisessä  mittauspisteessä etäisyysmittari  sijoitettiin tien  länsipuolelle, 
 jolloin Varkauden suuntaan  ajavista ajoneuvoista  saatiin tarkka etäisyys tien 

 reunaviivaan  ja  Kuopion suuntaan  ajavista  tarkka etäisyys  ajosuunnan  kel-
taiseen  sulkuviivaan  (kuva  4).  Pohjoisessa  mittauspisteessä etäisyysmittari 

 sijoitettiin tien itäpuolelle, jolloin saatiin Kuopion suuntaan ajavien tarkka 
etäisyys  reunaviivasta  ja  Varkauden suuntaan ajavien tarkka etäisyys 

 keskiviivasta  (kuva  5).  

Etäisyysmittarin lasersäde  suunnattiin  kohtisuoraan  tien poikki siten, että  sä-
de  osui ajoneuvojen kylkeen. Laite mittaa säteen  kulkeman  matkan  50  ker-
taa sekunnissa  ja  havainnot  tallentuvat kannettavalle  tietokoneelle. Mittaus- 
paikkojen yhteydessä olevista  videokameroista  saatiin  määritettyä  säteen 
katkaisseen ajoneuvon tyyppi, suunta  ja jonossajo. Videokuvasta  saatiin sel-
ville myös mandolliset poikkeavat tilanteet, esimerkiksi  mittauspaikan  lähei-
syydessä  sivutielle  kääntyneitä  tai sivutieltä  tulleita ei otettu havaintoihin mu-
kaan.  Videokuvasta  oli myös mandollista erotella  ohitustilanteet  muista ha-
vainnoista.  
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3 TUTKIMUSAJANKOHDAT JA LIIKENNEMÄÄRÄT 

31 Rekisteritunnustutkimus 

Täristävä keskiviivamerkintä  valmistui  vt  5:lle Leppävirran  ja  Humalajoen  vä-
lille  25.8.2003.  Ennen-tilanteen rekisteritunnustutkimus tehtiin heinäkuun 
alussa vuonna  2003.  Jälkeen-tilanteen ensimmäinen rekisteritunnustutkimus 
tehtiin kuukauden kuluttua tärinäviivamerkinnän jyräämisestä  ja  toinen vuo-
den kuluttua ennen-mittauksista. Kaikilla mittauskerroilla tutkimus tehtiin se-
kä torstaina että perjantaina. Ensimmäisessä jälkeen-tilanteen mittauksessa 
perjantaina satoi vettä, joten  sen  päivän tuloksia ei ole käsitelty. Mittausten 
tarkat ajankohdatja liikennemäärät  ovat taulukossa  1.  

Taulukko  1. Rekisteritunnustutkimuksen ajankohdat  ja liikennemäärän vaihteluväli 
tutkimussuunnan  ensimmäisessä  mittauspisteessä  15  minuutin  aikajak-
soissa suunnittain.  

Tutkimussuunta 
Ennen  

Kuukausi ...  
jalkeen 

Vuosi  jalkeen 

_____________  To 3.7.2003 Pe 4.7.2003 To 25.9.2003 To 1.7.2004 Pe 2.7.2004  

Klo  11.00-19.30 11.00-19.30 11.00-18.45 11.00-20.00 10.30-19.30  
Kuopioon  

ajon/h  160-380 212-468 132-304 160-392 240-580  

Varkau-  Klo  11.00-19.30 11.00-19.30 11.00-18.45 11.00-20.00 10.30-19.30 
teen  ajon/h  156-352 212-444 116-332 108-364 176-396  

Liikennemäärät  olivat torstaina kaikilla mittauskerroilla  alle  400  ajon/h  mo-
lempiin tutkimussuuntiin. Perjantaina liikennemäärät olivat hieman suurem-
mat, mutta pääasiassa  alle  500  ajon/h.  Kuukausi jälkeen-tilanteessa, jossa 

 on  mukana  vain  torstain mittaukset, liikennemäärät ovat siten pienemmät 
kuin muilla mittauskerroilla. Liikennemäärän aikavaihtelu  on  esitetty kuvassa  
6.  Matkanopeustarkasteluun  otettiin mukaan ajoneuvot, joiden matkanopeus 
oli vähintään  70 km/h.  

Kuukausi tärinäviivan merkitsemisen jälkeen tehtyjen mittausten aikana oli 
valaisinpylvästyömaa rekisteritunnustutkimuspisteiden  P2  ja  P3  välissä tien 
itäpuolella. Kuopion suuntaan ajavia varoitettiin työmaasta liikennemerkillä  ja 

 100 km/h  nopeusrajoitus oli alennettu  80  km/h:ssa  noin  750 m  matkalla. 
Työmaa oli kokonaan ajoradan ulkopuolella  ja sen  vaikutus matkanopeuksiin 
lienee melko vähäinen. Samana päivänä  osa  Kuopion suuntaan ajaneista 
raskaan liikenteen ajoneuvoista pysäytettiin poliisin toimesta työsuojelumää-
räystarkistusten vuoksi. Pysäytyspaikkana oli levähdysalue valaisinpylväs-
työmaan lähellä rekisteritunnustutkimuspisteiden  P2  ja  P3  välissä. Rekkoja 
pysäytettiin  klo  09-16.  Pysäytetyt ajoneuvot  karsiutuvat aineiston käsittelys-
sä pois alhaisen matkanopeuden vuoksi. 
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Duu  

500  

-  400 

ca 
(a 

300 
E a) 
C 
C a) 
-200  -----j-Y 	 V 

100 

0 
10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00  

Kellonaika  

Ennen torstai 	 Ennen perjantai 	 Kuukausi jälkeen torstai 

—Vuosi jälkeen torstai 	—Vuosi jälkeen perjantai  

600 

500 

2 400 
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300 
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100 

0 
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Vuosi jälkeen torstai 	—Vuosi jälkeen perjantai  

Kuva  6. Liikennemäärän  aika vaihtelu  rekisteritunnustutkimuksen  15  minuutin 
 aikajaksojen  perusteella Kuopion  ja  Varkauden suuntaan.  
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3.2  Pistemittaukset  

LAM -pisteen aineistosta oli tarkoituksena käsitellä rekisteritunnustutkimuk-
sesta ajankohtia vastaava ajat. Vertailuun otettiin kuitenkin  vain  ennen-  ja 

 vuosi jälkeen -tilanteiden perjantait. Ennen-tilanteen torstaista ei mittausai-
neistoa ole olemassa  ja  kuukausi jälkeen -tilanteessa silmukat olivat rikki.  

LAM-pisteen liikennemääräalueet ovat taulukossa  2.  Liikennemäärät  poik-
keavat hieman rekisteritunnustutkimuksen liikennemääristä,  sillä  LAM-piste 

 sijaitsee noin  2 km  rekisteritunnustutkimuksen  eteläisen pisteen jälkeen 
Kuopion suuntaan ajettaessa. Liikennemäärän vaihtelu  on  kuitenkin saman-
laista,  kuva  7.  Pistemittausaineistossa  ovat mukana ne ajoneuvot, joiden 
nopeus  on 5-180 km/h.  

Taulukko  2. LAM-pisteestä otetun aineiston ajankohdat  ja liikennemäärän  vaihtelu- 
väli  15  minuutin aikajaksoissa suunnittain. 

Ennen Vuosi jälkeen 
Tutkimussuunta 

_____________________  Pe 4.7.2003 Pe 2.7.2004  

Klo  11.00-19.30 10.30-19.30  
Kuopioon 

ajon/h  228-477 216-525  

Klo  11.00-19.30 10.30-19.30  
Varkauteen 

ajo nih  224-440 184-388 
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Kuva  7. Liikennemäärän  aika vaihtelu  LAM-pisteen  15  minuutin  aikajaksojen 

 perusteella Kuopion  ja  Varkauden suuntaan.  
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3.3 Ajokäyttäytymistutkimus 

Kuijettajien ajokäyttäytymistä videokuvattiin  ennen-tilanteessa perjantaina, 
kuukausi tärinäviivojen merkitsemisen jälkeen torstaina  ja  vuotta myöhem-
min sekä torstaina että perjantaina. Jokaisena päivänä kuvattiin  8-9  tuntia 
(taulukko  3).  Kuvausten aikana tutkimuskohteesta ajoi  1600-3400 

 ajon/suunta/päivä.  

Taulukko  3.  Videokuvausten ajankohdat,  havaittujen ajoneuvojen lukumäärät sekä 
 liikennemäärän va/h teluväli tutkimuskoh  teen  kohdallaole  vassa  eteläi-

simmässä rekisteritunnustutkimuspisteessä  (Pi) 15  minuutin  aikajak-
soissa suunnittain.  

Ennen 
Kuukausi  jäI- Vuosi  jalkeen  

keen  
Tutkimussuunta  

Pe 4.7.2003 To 25.9.2003 To 1.7.2004 	Pe 2.7.2004  

___________________  klo  12.28-20.44  klo  11.20-19.21  klo  11.36-20.19 	klo  11.00-20.00  

ajon  2853 1629 2347 3406  
Kuopioon  

ajon/h  188-468 116-304 160-392 240-580  

ajon  2580 1593 2145 2623  
Varkauteen  

ajon/h  164-456 96-340 106-360 160-412 

3.4 Sivuttaissijaintitutkimus  

Ajoneuvojen sijaintia kaistalla selvitettiin rekisteritunnustutkimuksen yhtey-
dessä ennen tärinäviivan merkitsemistä sekä kuukausi  ja  vuosi merkinnän 
valmistumisen jälkeen. Ennen-mittaukset tehtiin torstaina  3.7.  ja  perjantaina 

 4.7.  vuonna  2003.  Ensimmäiset jälkeen-mittaukset tehtiin torstaina  25.9.  ja 
 perjantaina  26.9.  vuonna  2003.  Perjantaina kuitenkin satoi, joten  sen  päivän 

tuloksia ei käsitelty. Toiset jälkeen-mittaukset tehtiin torstaina  1 .7.  ja  perjan-
taina  2.7.  vuonna  2004.  

Mittauksista  käsiteltiin muutaman  tunnin  mittaiset jaksot siten, että mittaus-
pisteittäin torstaina  ja  perjantaina ajankohdat olivat eri kierroksilla mandolli-
simman samat (taulukko  4).  Poikkeuksen muodosti torstai  25.9.2003,  jolta 

 käsiteltiin kaikki mittausaineistot perjantain havaintojen puuttumisen vuoksi. 
Eteläisessä mittauspisteessä  klo  14.38  edeltäviä havaintoja ei kuitenkaan 
otettu mukaan,  sillä  siihen asti Varkauden suuntaan ajavia varoitettiin siirret-
tävällä työmaavaroitusmerkillä valaisinpylväiden perustuksia tekevistä työ- 
miehistä. Varoitusmerkki oli noin  100 m  mittauspisteen  jälkeen tien pienta

-reella ja  se  näkyi mittauspisteeseen. Työmaa oli kokonaisuudessaan tiealu-
een ulkopuolella, joten työmiesten  ja  varoitusmerkin poistumisen jälkeen lii-
kenteelle ei aiheutunut enää mitään haittaa. 

Eteläisen mittauspisteen torstain  3.7.2003  aineistosta ei otettu mukaan ha-
vaintoja  klo  13.32-1 3.53,  sillä  tällöin poliisit vaihtoivat mittauspisteen kohdal-
la olevaan nopeusvalvontakameraan filmiä. Kaikissa aineistoissa  on  myös 

 parin  minuutin mittaisia taukoja noin  1,5  tunnin  välein tulostiedostojen tallen-
tamisen vuoksi. 
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Taulukko  4.  Ajoneuvojen sivuttaissijaintimittausten ajankohdat  ja  liikenne- 
määrän vaihteluväli mittausten aikana  15  minuutin aikajaksois

-sa suunnittain.  

Kuukausi 
Ennen Vuosi jälkeen 

jälkeen  
Mittauspiste  

To 	Pe To To 	Fe  
___________ _____________  3 7.2003 	4.7.2003 25.9.2003 1.7.2004 	2.7.2004 

13.25— 13.21— 14.38— 13.50— 13.21— 
Klo 

 _____________  18 . 00* 19.30 19.05 18.00 19.30  

Eteläinen Varkauteen  180-340 200-464 116-312 184-344 192-384  
mittauspiste (ajon/h) ____________ ____________ _____________ ____________ ____________  

Kuopioon  128-360 268-424 120-300 192-348 276-524  
____________ (ajon/h) ____________ ____________ _____________ ____________ ____________  

13.13— 13.30— 12.57— 13.11— 13.37— 
Klo  _____________  18.00 19.30 19.02 18.00 19.30  

Pohjoinen Varkauteen  192-352 212-444 132-332 216-364 176-396  
mittauspiste (ajon/h) _____________ _____________ ______________ _____________ _____________  

Kuopioon  172-336 240-440 120-292 184-320 296-540  
____________ (ajon/h) ____________ ____________ _____________ ____________ ____________  

*Ej klo  13.32-13.53. 
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4  MATKANOPEUDET  

4.1  Matkanopeuden  riippuvaisuus  liikennemäärästä 

Matkanopeuksia  tarkasteltaessa otettiin mukaan ne  ajoneuvot,  joiden  mat
-kanopeus  oli vähintään  70 km/h,  jotta matkalla pysähtyneet  ajoneuvot  eivät 

tule mukaan. Kuvassa  8 on  esitetty  koko  tutkimusvälin matkanopeus liiken-
nemäärän  funktiona  15  minuutin  aikajaksoissa  Kuopion suuntaan.  Regres-
siosuorien  yhtälöt ovat taulukossa  5.  Kuvassa olevat  mustatut  pisteet eivät 
olleet mukana  regressiosuoraa määritettäessä,  sillä  ne poikkeavat selvästi 
muista havainnoista. Tällaisessa  aikajaksossa matkanopeuden  alhainen ar-
vo johtuu todennäköisesti siitä, että  aikajaksoon  on  sattunut osumaan use-
ampi jono, jossa nopeus  on  ollut alhainen.  
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Liikennemäärä (ajonlh) 

	

o  Ennen 	 Kuukausi jälkeen 	0  Vuosi jälkeen 

	

Ennen 	 - Kuukausi jälkeen 	—Vuosi_jälkeen  

Kuva  8. 	Matkanopeuden  riippuvaisuus  liikennemäärästä  koko  tutkimus välillä  re- 
kisteritunnustutkimuksen  15  minuutin  aikajaksojen  perusteella Kuopion 
suuntaan ennen  täristävää keskiviivamerkintää  sekä  sen  jälkeen.  Musta - 
tut  pisteet eivät ole mukana  regressioanalyysissä.  

Kuopion suuntaan ennen-tilanteessa  liikennemäärä  vaihteli mittausten aika-
na  160-468  ajon/h.  Kuukausi  tärinämerkinnän  jälkeen  vaihtelualue  oli  132-
304  ajon/h  ja  vuosi jälkeen  160-580  ajon/h.  Kuukausi jälkeen -tilanteessa 
havaintoja oli siten pienemmällä  liikennemäärällä  kuin ennen-tilanteessa. 
Vuosi jälkeen -tilanteessa  liikennemäärä  oli hieman suurempi kuin ennen- 
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tilanteessa. Ennen-tilanteessa  ja  vuosi jälkeen -tilanteessa matkanopeus oli 
riippuvainen liikennemäärästä, kuukausi jälkeen-tilanteessa riippuvaisuutta 
ei ollut. 

Kuopion suuntaan ennen-tilanteen  ja  kuukausi jälkeen -tilanteen regres-
siosuorien vakiotermien  ja  kulmakertoimien  väliset erot eivät ole tilastollisesti 
merkitseviä, eli matkanopeus ei ole muuttunut. Liikennemääräalueet olivat 
mittauksissa jonkin verran erilaiset. Samanlaiset tulokset kuitenkin saatiin, 
kun regressiosuorat tehtiin sellaisella liikennemääräalueella, joilla molemmil-
ta mittauskerroilta  on  havaintoja  (160-304  ajon/h).  Näitä regressiosuoria ei 
ole piirretty kuvaan  8.  

Vuosi jälkeen -mittauksissa havaintoja oli Kuopion suuntaan suuremmilla lii-
kennemäärillä kuin kuukausi jälkeen-mittauksissa  ja  liikennemäärän  kasvu 
pienensi matkanopeutta kuten ennen-tilanteessa. Vuosi jälkeen -tilanteen  ja 

 ennen-tilanteen regressiosuorien vakiotermien  ja  kulmakertoimien  väliset 
erot eivät ole tilastollisesti hyväksyttävissä riskitasolla  0,05,  eli täristävä kes-
kiviivamerkintä ei ole vaikuttanut matkanopeuksiin.  Tulos  on  samanlainen, 

 jos  regressioanalyysiin  otetaan vuosi jälkeen -tilanteesta mukaan  vain  ne 
aikajaksot, joissa liikennemäärä  on  korkeintaan  468  ajon/h,  eli mittauskerto-
jen liikennemääräalueet ovat täysin samat. Tätä regressiosuoraa ei ole piir-
retty kuvaan  8.  

Taulukko  5.  Matkanopeuden  V  riippuvaisuus  liikennemäärästä  Q  koko  tutkimus- 
välillä. Malli:  V  =  a  + b*Q .  

Vakiotermi Kulmakerroin 
Tutkimussuunta  ja  R 2  0  

-ajankohta  95 % luotta-  
a 	.. 	p-arvo  

95 % luotta-  
b 	 p-arvo  

musvali musväli ________ ________  

Ennen  91,9 904-93,4 0,0000 -0,0121 
-0,0169- 

0,0000 0,28 160-468  
_________ __________ _______ _______  -0.0074  _______ _______  

Kuopioon  Kuukausi  
88,2 85,4-91,0 0,0000 -0,0009 

-0,0137- 0,8844 0,00 132-304  
jälkeen2  0,0119 

Vuosi  
90,4 89,1-91,7 0,0000 -0.0087 

-0,0125- 
0,0000 0,22 160-580  

________  jälkeen  __________ _______ _______  -0.0048  _______ _______  

Ennen 3  87,9 86,7-89.0 0.0000 -0,0011 
-0,0052- 

0,5826 0,00 156-444  
________ _________ _______ ______  0,0030  _______ _______ 

Varkau-  Kuukausi  
88,7 86,1-91,2 0,0000 -0,0015 

-0,0140- 
0,8070 0.00 116-332 

teen  jälkeen  _________ _______ ______  0.0110  _______ _______  

Vuosi  
89,5 88,2-90,8 0,0000 -0,0051 -0.0100- 0,0396 0,06 108-396  

________  jälkeen  __________ _______ _______  -0,0003  _______ _______ 

1>Aikajakso  to  klo  11.45-12.00  ei mukana poikkeuksellisen  aihaisen matkanopeuden  vuoksi.  
2 Aikajaksot  klo  11.15-11.45  eivät mukana poikkeuksellisen alhaisen  matkanopeuden  vuoksi.  
3 Aikajaksot  to  klo  11.30-12.00  eivät mukana poikkeuksellisen  aihaisen matkanopeuden 

 vuoksi.  

Koko  tutkimusvälin matkanopeuden  riippuvaisuus liikennemäärästä Varkau-
den suuntaan  on  esitetty kuvassa  9  ja  regressiosuorien  yhtälöt taulukossa  5.  
Mustatut  ennen-tilanteen pisteet eivät ole mukana regressioanalyysissä,  sillä 

 ne poikkeavat selvästi muista havainnoista. Liikennemäärä oli mittausten ai-
kana ennen-tilanteessa  156-444  ajon/h,  kuukausi jälkeen -tilanteessa  116-
332  ajon/h  ja  vuosi jälkeen -tilanteessa  108-396  ajon/h.  Ainoastaan vuosi 
jälkeen -tilanteessa matkanopeus oli riippuvainen liikennemäärästä, muilla 
kerroilla riippuvaisuutta ei havaittu. 
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Varkauden suuntaan liikennemäärällä ei siis ollut vaikutusta matkanopeuk
-sun  ennen-tilanteessa  ja  kuukausi jälkeen -tilanteessa. Mittausten regres-

siosuorien vakiotermien välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä riskitasol
-la 0,05,  joten tärinämerkinnällä ei ollut vaikutusta matkanopeuksiin. Liiken-

nemääräalueet ovat hieman erilaiset. Kun regressioanalyysit tehdään liiken-
nemääräalueella  156-332  ajon/h,  jolta  molemmilta mittauskerroilta  on  ha-
vaintoja, saadaan kuitenkin vastaavat tulokset. Näitä regressiosuoria ei ole 
piirretty kuvaan  9.  

Vuosi jälkeen -tilanteen  ja  ennen-tilanteen regressiosuorien vakiotermien  ja 
 kulmakertoimien  väliset erot eivät ole Varkauden suunnalla tilastollisesti 

merkitseviä riskitasolla  0,05,  eli matkanopeus ei ole muuttunut tänä aikana. 
Vuosi jälkeen -mittauksissa havaintoja oli kuitenkin vähäisemmällä liikenne- 
määrällä kuin ennen-tilanteessa. Kun regressioanalyysit tehdään liikenne-
määräalueella  156-396  ajon/h.  jolta  molemmilta mittauskerroilta  on  havain-
toja, saadaan vastaavat tulokset, muutosta ei ole. Tärinämerkintä ei siten ole 
vaikuttanut matkanopeuksiin vuosi merkinnän jälkeen. Tällä liikennemäärä-
alueella matkanopeus ei ole ennen-tilanteessakaan riippuvainen liikenne- 
määrästä. Näitä regressiosuoria ei ole piirretty kuvaan  9. 

Liikennemäärä (ajonlh)  

	

o  Ennen 	 Kuukausi jälkeen 	D  Vuosi jälkeen 

	

Ennen 	 —Kuukausi jälkeen 	—Vuosi jälkeen  

Kuva  9.  Matkanopeuden  riippuvaisuus liikennemäärästä  koko  tutkimus välillä rekis-
teritunnustutkimuksen  15  minuutin aikajaksojen perusteella Varkauden 
suuntaan ennen täristävää keskiviivamerkintää sekä  sen  jälkeen. Mustat  ut 

 pisteet eivät ole mukana regressioanalyysissä.  
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Matkanopeuden  riippuvaisuus liikennemäärästä erikseen tutkimuskohteen 
eteläisellä  (P1—P2)  ja  pohjoisella  (P2—P3)  osuudella  on  esitetty liitteessä  1.  
Eteläisellä osuudella matkanopeustaso oli korkeampi kuin pohjoisella,  sillä 

 noin  85  %  osuudesta oli  100 km/h  nopeusrajoitusalueella,  kun taas pohjoi-
sella hieman yli puolet  (52  %)  matkasta oli  80 km/h  rajoitusalueella. 

Tulokset eteläiseltä  ja  pohjoiselta osuudelta ovat samankaltaiset kuin  koko 
 tutkimusvälin  tulokset: tärinäviiva ei ole vaikuttanut matkanopeuksiin. Tosin 

eteläisellä osuudella Kuopion suuntaan ennen-tilanteen  ja  kuukausi jälkeen - 
tilanteen regressiosuorien vakiotermien välinen ero oli tilastollisesti merkit-
sevä riskitasolla  0,05  (ennen vakio=95,6  km/h,  kuukausi jälkeen vakio9O,3 

 km/h).  Liikennemääräalueet  poikkesivat kuitenkin toisistaan  ja  kun analyysi 
tehtiin sellaisella liikennemääräalueella,  jolta  molemmilla mittauskerroilla oli 
havaintoja  (160-304  ajon/h),  ei regressiosuorin välillä ollut mitään eroa. 
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4.2 Matkanopeuden keskihajonnan  riippuvaisuus liikenne- 
määrästä 

Kuopion suuntaan  koko  tutkimusvälin matkanopeuden keskihajonta  oli riip-
puvainen liikennemäärästä  kuvan  10  mukaisesti. Ainoastaan vuosi jälkeen - 
tilanteessa riippuvuus oli tilastollisesti merkitsevä (taulukko  6).  Jälkeen - 
tilanteiden regressiosuorat ovat lähes yhdensuuntaiset  ja  vuosi jälkeen - 
suora menee ristiin ennen-tilanteen suoran kanssa. Erot regressiosuorien 
välillä eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä, eli matkanopeuden kes-
kihajonta ei ote muuttunut kuukausi  tai  vuosi tärinäviivan merkitsemisen jäl-
keen.  Tulos  on  sama,  jos  ennen-tilannetta verrataan jälkeen-tilanteisiin sel-
laisella liikennemääräalueella, että molemmista tilanteista  on  havaintoja.  
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Liikennemäärä (ajon/h)  

	

o  Ennen 	A  Kuukausijälkeen  0  Vuosijälkeen  

	

Ennen 	-  Kuukausi jälkeen —Vuosi jälkeen  -.  

Kuva  10. Matkanopeuden keskihajonnan  riippuvaisuus  liikennemäärästä  koko  tutki
-musvä Ii/lä rekisteritunnustutkimuksen  15  minuutin  aikajaksojen  perusteella 

Kuopion suuntaan ennen  täristävää keskiviivamerkintää  sekä  sen  jälkeen. 

Varkauden suunnan matkanopeuden keskihajonta liikennemäärän funktiona 
 on  esitetty kuvassa  11.  Keskihajonta  on  riippuvainen liikennemäärästä aino-

astaan ennen-tilanteessa (taulukko  6).  Myöskään Varkauden suuntaan kes-
kihajonta ei ole muuttunut kuukausi  tai  vuosi tärinäviivan merkitsemisen jäl-
keen,  sillä  erot ennen-tilanteeseen eivät ole merkitseviä.  Tulos  on  sama,  jos 

 vertailu tehdään sellaisella liikennemääräalueella, että molemmissa vertail-
tavissa tilanteissa  on  havaintoja.  
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Taulukko  6. Matkanopeuden keskihajonnan a  riippuvaisuus liikennemäärästä  Q 
 koko tutkimusvälillä.  Malli: 	a + b*Q .  

Vakiotermi Kulmakerroin 
Tutkimussuunta  ja  

-ajankohta  95%  
a 	 p-arvo  b 	 p-arvo  (ajon/h) 

________ _________ luottamusväli luottamusvali _________ ________  

Ennen  4,39 3,55-5,22 0,0000 -0,000225 
-0,002872- 

0,8655 0,00 160-468  
________ __________ ________  0,002421  _______ 

Kuopi-  Kuukausi  5,43 4.38-6,47 0.0000 -0,002965 
-0,007831- 0,2227 0,05 132-304  

oon  jälkeen  __________ ________  0.001 901  _______  

Vuosi jäi-  5,44 4,71-6,18 0.0000 -0,002704 -0,004905- 0.0168 0,08 160-580  
________  keen  __________ ________  -0,000503  _______  

Ennen  5.16 4,59-5,74 0,0000 -0,003556 -0,005568- 0,0008 0,16 156-444  
________ __________ ________  -0.001544  _______ 

Varkaut  
Kuukausi  -0,010003- 

een  5,63 4.25-7,01 0,0000 -0,003145 0,3562 0,03 116-332  
jälkeen  __________ ________  0,003714  _______  

Vuosi  jäI-  
4,39 3.71-5,07 0,0000 -0,001121 

-0,003735- 
0,3957 0,01 108-396  

________  keen  __________ ________  0,001494  _______  

VARKAUTEEN  

D  
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Lnkennemäärä (ajon/h)  

	

0  Ennen 	å  Kuukausi jälkeen  0  Vuosi jälkeen 

	

Ennen 	 Kuukausi jälkeen -Vuosi jälkeen  

Kuva  11. Matkanopeuden keskihajonnan  riippuvaisuus liikennemäärästä  koko  tutki-
musvä Ii/lä rekisteritunnustutkimuksen  15  minuutin aikajaksojen perusteella 
Varkaudensuuntaan ennen täristävää keskiviivamerkintää sekä  sen  jälkeen.  
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4.3  Matkanopeuskeskiarvot 

Matkanopeuskeskiarvoja  laskettaessa mukaan otettiin kaikki ajoneuvot, joi-
den matkanopeus oli vähintään  70 km/h.  Edellisessä luvussa olevista reg-
ressioanalyyseistä jätettiin pois muutama aikajakso, joissa keskimääräinen 
matkanopeus oli poikkeuksellinen alhainen. Tässä esitetyissä keskiarvoissa 
näiden aikajaksojen ajoneuvot ovat mukana. 

Matkanopeuksien keskiarvot  ja  keskihajonnan  sekä  95 %:n luottamusvälit on 
 esitetty taulukossa  7  koko  tutkimusväliltä. Kevyiksi ajoneuvoiksi  on  tässä 

luokiteltu moottoripyörät sekä ilman peräkärryä ajavat henkilö-  ja  pakettiau-
tot, muut ovat raskaita ajoneuvoja. Tuloksia tarkasteltaessa tulee ottaa huo-
mioon, että liikennemäärät olivat mittauskerroilla hieman erilaiset. 

Kuopion suuntaan kaikkien ajoneuvojen matkanopeuksien keskiarvo oli  koko 
 tutkimusvälillä  ennen-tilantessa  88,1 km/h.  Kevyiden ajoneuvojen matkano-

peus oli  88,4 km/h  ja  raskaiden  84,8 km/h.  Kuukausi tärinämerkinnän jäl-
keen kaikkien ajoneuvojen matkanopeuden keskiarvo oli hieman aikaisem-
paa pienempi,  87,9 km/h,  mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Kevyiden 
ajoneuvojen matkanopeus oli kasvanut  0,2 km/h  ja  raskaiden laskenut  0,9 
km/h.  Vuoden kuluttua tärinämerkinnästä kaikkien ajoneuvojen matkanope-
uksien keskiarvo oli  87,5 km/h,  eli  0,6 km/h  alhaisempi kuin ennen- 
tilanteessa. Kevyiden ajoneuvojen matkanopeus oli laskenut  0,4 km/h  ja 

 raskaiden  0,8 km/h.  Kevyiden  ja  samalla kaikkien ajoneuvojen osalta erot 
ennen-tilanteeseen ovat tilastollisesti merkitseviä. Vuosi jälkeen -mittauk-
sessa liikennemäärä oli kuitenkin suurempi kuin ennen-mittauksessa  ja  edel-
lisessä luvussa olevat regressioanalyysit osoittivat, että erot matkanopeuk-
sissa johtuvat juuri liikennemääräeroista. 

Taulukko  7. Matkanopeuden keskiatvo  vs  (km/h)  ja sen  95 %:n luottamusväli LV 
95% (km/h), keskihajonta a (km/h),  havaintojen lukumäärä  N  sekä  lii-
kennemäärän vaihteluväli  15  minuutin  aikajaksoissa  Q (ajon/h)  koko 

 tutkimus välillä.  

KOKO  TUTKIMUSVÄLI ___________________ _________________  
Tutkimussuunta  

Kaikki Kevyet Raskaat  
ja  

-ajankohta  v. 	LV 	
, 	N V 	LV 	

a0 	N V0 	LV 	
o 	N 	0  ____ ______  95% 95% 95% 

87,9- 88,3- 84,4- 160- 
Ennen  88.1 4,76 3982 88,4 4,70 3591 84,8 4,02 391  

Kuo -  _______  88,2 88,6 85 2 468  _______ - _______ _______ 
Ploon  Kuukausi  87.9  87,6-  

5,20 1225 88.6 
88,3-  5,11 1033 83.9 

83,4- 132- 
(Pi-  jälkeen  88,2 88.9 84,4 304 
P3) V  uosi  87,4-  87,9-  83,7- 160- 

87,5  4,80 4477 88,0 4,73 3961 84,0 3,75 516 
_____  jälkeen  87,7 88,2 84,4 

Ennen  87,6 
87,4- 4.35 3972 88,0 

87,8- 
4,25 3543 84,3 

83.9- 3,75 429  156- 

Varkau -  ______  87,7 88,1 847 444  _______ _______ _______ __  
teen  Kuukausi  88,7  88,4-  

5,29 1252 89,5 
89,1-  5,11 1080 84,1 83,5- 116- 

(P3-  jälkeen  89,0 89,8 84,7 332 
Pi) v  uosi  88.3  88,1-  4,30 3861 88.8 

88,6- 4,17 3420 84,6 
84,3- 108- 

_____  jälkeen  88,4 88,9 85,0  
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Varkauden suuntaan kaikkien ajoneuvojen matkanopeuden keskiarvo oli  ko-
ko  tutkimusvälillä  ennen-tilanteessa  87,6 km/h.  Kevyiden matkanopeus oli 

 88,0 km/h  ja  raskaiden  84,3 km/h.  Kuukausi tärinämerkinnän jälkeen kaikki-
en ajoneuvojen matkanopeus oli  1,1 km/h  ja  kevyiden  1,5 km/h  aikaisempaa 
suurempi, erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Raskaiden matkanopeus oli 
laskenut  0,2 km/h.  Vuosi jälkeen -mittauksissa matkanopeudet olivat myös 
suuremmat kuin ennen-tilanteessa, kaikkien ajoneuvojen matkanopeus oli 
kasvanut  0,7 km/h,  kevyiden  0,8 km/h  ja  raskaiden  0,3 km/h.  Kaikkien  ja  ke-
vyiden ajoneuvojen osalta erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Jälkeen -tilan-
teissa liikennemäärät olivat kuitenkin pienemmät kuin ennen-tilanteessa  ja 

 edellisessä luvussa olevat regressioanalyysit osoittivat, että muutokset  mat
-kanopeuksissa  johtuvat liikennemääräeroista. 

Matkanopeuksien keskiarvot  erikseen tutkimusvälin eteläisellä  (P1-P2)  ja 
 pohjoisella  (P2—P3)  osuudella  on  esitetty taulukoissa  8  ja  9.  Eteläisellä 

osuudella matkanopeudet ovat selvästi suuremmat kuin pohjoisella osuudel-
la. Tämä johtuu nopeusrajoituserosta: eteläisellä osuudella noin  85  %  mat-
kasta oli  100 km/h  nopeusrajoitusalueella,  kun taas pohjoisella osuudella 
hieman yli puolet  (52  %)  matkasta oli  80 km/h  rajoitusalueella. 

Eteläisellä osuudella kaikkien ajoneuvojen matkanopeuksien keskiarvo Kuo-
pion suuntaan oli ennen-tilanteessa  91,4 km/h.  Kevyillä  ajoneuvoilla  se  oli 

 91,9 km/h  ja  raskailla  86,0 km/h.  Kuukausi tärinämerkinnän jälkeen kevyiden 
 ja  samalla kaikkien ajoneuvojen matkanopeus  on  kasvanut ennen- 

tilanteesta, kevyiden osalta ero  on  tilastollisesti merkitsevä. Vuosi tärinämer-
kinnän jälkeen matkanopeudet ovat  sen  sijaan pienemmät kuin ennen- 
tilanteessa. Matkanopeuden muutokset heijastavat kuitenkin liikennemäärä-
eroja, kuten edellisessä kohdassa esitetty matkanopeuden riippuvaisuus lii-
kennemäärästä osoitti. Kuukausi jälkeen -tilanteessa liikennemäärät olivat 
pienemmät  ja  vuosi jälkeen -tilanteessa suuremmat kuin ennen-tilanteessa. 
Raskaiden ajoneuvojen matkanopeus  on  jälkeen-tilanteissa hieman pienem-
pi kuin ennen-tilanteessa, mutta erot eivät ole tilastollisesti merkitseviä. 

Varkauden suuntaan kaikkien ajoneuvojen matkanopeuksien keskiarvo oli 
eteläisellä osuudella ennen-tilanteessa  89,3 km/h.  Kevyet ajoivat nopeudella 

 89,8 km/h  ja  raskaat  85,2 km/h.  Molemmissa jälkeen-tilanteissa matkano-
peudet ovat suuremmat kuin ennen-tilanteessa  ja  kevyiden  ja  samalla kaik-
kien ajoneuvojen osalta erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Liikennemäärät 
olivat jälkeen-tilanteissa kuitenkin pienemmät kuin ennen-tilanteessa  ja  erot 
johtuvatkin tästä, kuten matkanopeuden riippuvaisuus liikennemäärästä 
osoitti. 
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Taulukko  8.  Matkanopeuden  keskiarvo  vs  (km/h)  ja sen  95 %:n  luottamusväli LV 
 95% (km/h),  keskihajonta  o (km/h),  havaintojen lukumäärä  N  sekä lii-

kennemäärän vaihteluväli  15  minuutin aikajaksoissa  Q  (ajon/h) eteläi-

se/lä  osuudella. 

ETELAINEN_osuus 	______________________ __________________ 
Tutkimussuunta  

Kaikki Kevyet Raskaat  
ja  

-ajankohta  v, 	LV 	
a 	N v 	LV 	

a 	N v. 	LV 	N 	0  ____ ____  95% 95% 95% 

Ennen  91,4 91,2- 6,15 4449 91,9 91,8- 6,03 4019 86,0 
85,6- 4,41 430  160- 

Kuopi- ______  91,5 92,1 864 468  

OOfl  Kuukausi  
91,9  

91,5-  6,58 1395 93,2 929-  6,22 1153 85,4 
84,9- 380 242 

132- 
(Pi-  jälkeen  92,2 93,6 85,9 304 
P2)  Vuosi  90,8- 6 

91,5- 
6. 

85,1- 160- 
_______  jälkeen  91,2 91,9 85,8 580 

Ennen  89.3 
89.1- 5,50 4400 89,8 

89.6- 5,46 3926 85,2 
84,9- 

4,02 474  136- 

Varkau -  _______  89,4 89,9 85 6 ___.!_ - 
464  
-  - _______ 

teen  Kuukausi  
91,1  

90,7-  
6,41 1360 92,1 

91,7-  
6,23 1158 85,4 

84,8- 
395 202 

116- 
(P2-  jälkeen  91,4 92.4 85,9 
Pi)  Vuosi  

89,9  
89,7-  ;;:;-  90,3- 85,4 

85,1- 120- 
______  jälkeen  90,1 90,7 85,7 384  

Taulukko  9.  Matkanopeuden  keskiarvo  vs  (km/h)  ja sen  95 %:n  luottamusväli LV 

 95% (km/h),  keskihajonta  a (km/h),  havaintojen lukumäärä  N  sekä lii-

kennemäärän vaihte/uväli  15  minuutin aikajaksoissa  Q  (ajon/h) pohjoi-

se//a  osuudella. 

POHJOINEN OSUUS  _________________  _____________________ 
Tutkimussuunta  

Kaikki Kevyet Raskaat  
ja  

-ajankohta  V. 	
LV 	

a 	N V. 	LV LV 
0 ____ ____  95% 95%  --- --  _i_ 	---.- --- -- 

 

Ennen  86,3 
86,2- 4,60 4066 86,5 

86,4- 
4,61 3666 84,3 

83,9- 
4,04 400  

128- 

Kuopi -  _____  86,4 867 
, 

847 
-i--  424  

- _______ - - ._.......  __. -  

oon  Kuukausi  
85,9  

85,6-  
5.02 1215 86,4 

86,1'  
496 1020 83,0 

82,4- 
4,33 '195 

120- 
(P2-  jälkeen  86,2  _______  836  
P3)  Vuosi  

85,7  
85.6- 4,60 4483 86,0 885_  4,63 

83.2- 3,61 510 
128- 

_______  jälkeen  85,8  _______  83.8 524  

Ennen  86,9 
86,7- 4,34 4101 87,2 4,31 3657 84,2 83,8- 3,63 444  156- 

Varkau - _______  87,0  _______ 84.5  

teen  Kuukausi  
87,6  

87,3-  
5,03 1283 88,3 4,87 1105 83,6 

83,0-  
4,05 178 

116- 
(P3-  jälkeen  87,9  _______  842  
P2)  Vuosi  87,3- 28 

87- 
41934 

84,0- 363 453  
108- 

_______  jälkeen  87.6  _______  

Pohjoisella osuudella kaikkien ajoneuvojen matkanopeuksien keskiarvo oli 
Kuopion suuntaan ennen-tilanteessa  86,3 km/h. Kevyillä se  oli  86,5 km/h  ja 

 raskailla  84,3 km/h.  Molemmissa jälkeen-tilanteissa matkanopeudet ovat 
hieman pienemmät kuin ennen-tilanteessa. Vuosi jälkeen -tilanteen  ja  en-
nen-tilanteen väliset erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Vuosi jälkeen - 
tilanteessa liikennemäärä oli kuitenkin suurempi kuin ennen-tilanteessa  ja 

 liikennemäärän  funktiona esitetty matkanopeusvertailu osoitti, että tärinäviiva 
ei ole vaikuttanut matkanopeuksiin. Raskaiden ajoneuvojen osalta matkano-
peus oli kuukausi jälkeen -tilanteessa myös tilastollisesti merkitsevästi pie-
nempi kuin ennen-tilanteessa, vaikka liikennemäärä oli aikaisempaa  pie- 
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nempi.  Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa  se,  että poliisi pysäytti osan Kuopi-
on suunnan rekoista työsuojelumääräysten tarkistamisen vuoksi aivan tien 
vieressä olevalle pienelle levähdysalueelle. Ne rekat, joiden matkanopeu-
deksi tuli  alle  70 km/h,  ovat karsiutuneet käsittelyvaiheessa pois, mutta ta-
paus  on  saattanut hidastuttaa muutakin raskasta liikennettä. Kevyiden ajo-
neuvojen matkanopeudessa ei näkynyt mitään eroa. 

Varkauden suuntaan kaikkien ajoneuvojen matkanopeuksien keskiarvo oli 
pohjoisella osuudella ennen-tilanteessa  86,9 km/h.  Kevyet ajoivat nopeudel-
la  87,2 km/h  ja  raskaat  84,2 km/h.  Kevyiden  ja  samalla kaikkien ajoneuvojen 
matkanopeudet ovat molemmissa jälkeen-tilanteissa hieman suuremmat 
kuin ennen-tilanteessa  ja  erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Liikennemäärät 
olivat kuitenkin jälkeen-tilanteissa aikaisempaa pienemmät  ja  erot johtuvat 
tästä. Raskaiden nopeuksissa ei ollut mittauskertojen välillä tilastollisesti 
merkitseviä eroja. 
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5  PISTENOPEU  DET  JA  JONOT  LAM -PISTEESSA  

5.1  Matkajakauman keskinopeuden  riippuvaisuus 
 liikennemäärästä 

Matkajakauman  keskinopeus ei ole riippuvainen  liikennemäärästä  Kuopion 
suuntaan ennen-  tai  vuosi jälkeen -tilanteissa (taulukko  10).  Kuvassa  12  reg-
ressiosuorat  menevät ristiin. Keskinopeus ei ole kuitenkaan muuttunut,  sillä 

 suorien  vakiotermien  välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.  Tulos  on 
 sama,  jos  analyysit tehdään  liikennemääräalueella  228-447 ajon!h,  jolta  mo-

lemmilta  on  havaintoja.  

100 
KUOPIOON  

0 
Do 0  

____  

fl 

75 L 

0 100 200 	300 	400  
Liikennemäärä (ajonlh)  

	

0  Ennen 	 0  Vuosi jälkeen  

- 	Ennen 	 —Vuosi jälkeen  

500 	600  

Kuva  12. Mat kajakauman keskinopeuden  riippuvaisuus liikennemäärästä  LAM- 
pisteen  15  minuutin aikajaksojen perusteella Kuopion suuntaan ennen 
täristävää keskiviivamerkintää sekä  sen  jälkeen. Mustattu  piste  ei ole 
mukana regressioanalyysissä. 

95 

90 

00 

0 

85  
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Taulukko  10.  Matkajakauman keskinopeuden  V  riippuvaisuus liikennemäärästä  Q. 
 Malli:  V  =  a  + b*Q .  

Vakiotermi Kulmakerroin 
Tutkimussuunta  ja  % luotta-  R 2  Q -ajankohta  95 % luotta-  

b a 	 p -arvo  musväli p-arvo  musväli _______  

-0,0 141- Ennen  93,5 89,9-97,1 0.0000 -0,0039 0,4451 0.02 228-477  
________ __________ _______ _______  0,0063  _______ _______  

Kuopioon 
Vuosi  

90,6 87,1-94,2 0,0000 0,0073 
-0,0024- 0.1347 0,07 216-525  

_______ jälkeen' 1  _________ _______ _______  0,0170  _______ ______  

Ennen  91.0 86,9-95,0 0,0000 0,0011 -0,0111- 0.8570 0,00 224-440  
Varkau -  ________ _________ _______ _______  0.0133  _______ ______  

teen  Vuosi  
96,0 91,7-100,4 0.0000 -0,0123 

-0,0272- 
0,1019 0,08 184-388  ________  jälkeen  __________ _______ _______  0.0026  _______ _______ 

1 Aikajakso  klo  1 5.30—i 5.45  ei mukana poikkeuksellisen alhaisen  pistenopeuden  vuoksi.  

Matkajakauman  keskinopeus ei ole myöskään Varkauden suuntaan riippu-
vainen  liikennemäärästä  (taulukko  10).  Ennen-  ja  vuosi jälkeen -tilanteiden 

 regressiosuorat  menevät ristiin  (kuva  13).  Keskinopeudessa  ei Varkauden
-kaan  suunnalla muutosta,  sillä  suorien  vakiotermien  välinen ero ei ole mer-

kitsevä.  Tulos  on  sama,  jos  analyysit tehdään  liikennemääräalueella  224-
388 ajon/h,  jolta  molemmilta  mittauskerroilta  on  havaintoja. 

VARKAUTEEN  

ED  _____ 
_________ ____ ____ 	p  -- 	 FJ 	

0 [90 co 

-. -  

0 00  
0 

0 

100 	200 	300 	400 	500  
Liikennemäärä (ajon/h)  

	

0  Ennen 	 D  Vuosi jälkeen 

	

Ennen 	 Vuosi jälkeen  

Kuva  13.  Matkajakauman keskinopeuden  riippuvaisuus liikennemäärästä  LAM- 
pisteen  15  minuutin aikajaksojen perusteella Varkauden suuntaan ennen 
täristävää keskiviivamerkintää sekä  sen  jälkeen. 
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5.2  Pistenopeuskeskiarvot  

LAM-pisteen aineistosta lasketut pistenopeustulokset  on  esitetty taulukossa  
12. Kevyiksi ajoneuvoiksi on  tässä laskettu moottoripyörät sekä ilman 
perävaunua ajavat henkilö-  ja  pakettiautot. 

Kuopion suuntaan kaikkien ajoneuvojen pistenopeuksien aritmeettinen kes-
kiarvo oli ennen-tilanteessa  93,0 km/h. Kevyillä  ajoneuvoilla  se  oli  93,7 km/h 

 ja  raskailla  86,1 km/h.  Vuosi tärinämerkinnän jälkeen kaikkien  ja  kevyiden 
ajoneuvojen keskinopeus  on 1 km/h  aikaisempaa suurempi, erot ovat tilas-
tollisesti merkitseviä riskitasolla  0,05.  Raskaiden keskinopeudessa ei ole 
muutosta. Kevyiden keskinopeus  on  noussut, vaikka liikennemäärä  on  vuosi 
jälkeen -tilanteessa suurempi kuin ennen-tilanteessa. Liikennemäärän funk-
tiona luvussa  5.1  esitetty keskinopeus kuitenkin osoitti, että tärinäviiva ei ole 
vaikuttanut nopeuksiin. 

Varkauden suuntaan kaikkien ajoneuvojen pistenopeuksien keskiarvo oli 
ennen-tilanteessa  92,1 km/h.  Kevyiden keskinopeus oli  92,8 km/h  ja  raskai-
den  85,6 km/h.  Myös Varkauden suuntaan kaikkien  ja  kevyiden keskinopeu

-det  ovat vuosi jälkeen -tilanteessa  1 km/h  aikaisempaa suuremmat  ja  erot 
ennen-tilanteeseen ovat tilastollisesti merkitseviä. Raskaiden ajoneuvojenkin 
keskinopeus  on  kasvanut  1 km/h,  mutta ero ennen-tilanteeseen ei ole mer-
kitsevä. Varkauden suuntaan liikennemäärä oli vuosi jälkeen -tilanteessa 
pienempi kuin ennen-tilanteessa, mikä saattaa osaltaan selittää keskinopeu

-den  kasvua. Liikennemäärän funktiona esitetty keskinopeus kuitenkin osoitti, 
että tärinäviiva ei ole vaikuttanut nopeuksiin. 

Taulukko  12. Pistenopeuksien  aritmeettinen kesk/arvo Vja  sen  95:n luottamusväli 
LV 95%  sekä keskihajonta  a.  

Kaikki Kevyet Raskaat  

Tutkimussuunta  ja  LV LV LV  
-ajankohta  V1  N  

v 	
95  % 	N 

V1 	 0 	
N 

(km/h) 	(km/h) (km/h) 	(km/h) (km/h) 	(km/h)  
__ h) (kmTh)  h) 

Ennen  93 
92,7- 94 2940 93 8,85 2656 86j 

85,4- 6,59 284  
Kuopi-- 8  ________  
oon Vuosij  85,3- 5,86 323  

keen 

Ennen  
84,8- 

6,21 267  
_________  Varkau- 

teen  Vuosi jäi-  93.1 
92,7- 813 2575 93,7 7,94 2329 86,6 

85,8— 
6,95 246  

______  keen 875  
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5.3  Matkajakauman  nopeuden  keskihajonnan  riippuvaisuus  Iii
-kennemäärästä 

Matkajakauman  nopeuden keskihajonta ei ole Kuopion suuntaan riippuvai-
nen liikennemäärästä kummassakaan mittaustilanteessa  (taulukko  11).  Ku-
vasta  14  nähdään, että regressiosuorat ovat lähes päällekäin. Suorien vakio-
termien välinen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä, eli nopeuden keskihajon

-ta  ei ole muuttunut tärinäviivan merkitsemisen jälkeen.  Tulos  on  sama,  jos 
 analyysit tehdään alueella  228-447 ajon/h,  jolta  molemmilta  on  havaintoja.  

KUOPIOON 	 U 
18 

16 

14 	 D°  

12 

1 _______________  Do 
L? 0 0  

0- 
 cfi b  

2 

0  
0 	100 
	

200 	300 	400 
	

500 	600  
Lukennemäärä (ajon/h)  

o  Ennen 	 0  Vuosi jälkeen 

—Ennen  - - 	 —Vuosi jälkeen  

Kuva  14.  Matkajakauman  nopeuden keskihajonnan riippuvaisuus liikennemäärästä 
 LAM-pisteen  15  minuutin aikajaksojen perusteella Kuopion suuntaan en-

nen täristävää keskiviivamerkintää sekä  sen  jälkeen.  Musta  ttu  piste  ei ole 
mukana regressioanalyysissä. 

Taulukko  11  Matkajakauman  nopeuden keskihajonnan  a  ri/pp uvaisuus  liikenne- 
määrästä  Q.  Malli:  a  =  a  + b*Q .  

Vakiotermi Kulmakerroin 
Tutkimussuunta  ja  R2  0 -ajankohta  % luotta-  95 	luotta-  b p-arvo  a 	 p-arvo  musväli _______ musväli _______ _______ _______  

-0,00736— Ennen  784 4,18-11,51 0.0001 0,00307 0.5531 0.01 228-447 
________ __________ _______ _______  0.01350 _______ _______  

Kuopioon 
Vuosi  -0,00444- 

8.10 5.80-10,41 0,0000 0,00182 0,5576 0,01 216-525 
________  jälkeen'  __________ _______ _______  0,00808 _______ _______  

-0,01751— Ennen  10,25 6,47-14,03 0,0000 -0,00612 0,2816 0,04 224-440 
Varkau -  _________ __________ _______ _______  0,00527 _______ _______  

teen  Vuosi  -0,01277- 
8,66 5.66-11,66 0,0000 -0,00248 0,6271 0,01 184-388 

________  jälkeen  __________ _______ _______  0,00780 _______ _______  

1 Aikajakso  klo  15.30-15.45  ei mukana poikkeuksellisen suuren  keskihajonnan  vuoksi.  
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Varkauden suuntaan matkajakauman nopeuden keskihajonnan tulokset ovat 
vastaavat kuin Kuopion suuntaan: keskihajonta ei ole riippuvainen liikenne- 
määrästä eikä regressiosuorien vakiotermien välillä ole merkitsevää eroa 
(taulukko  ilja  kuva  15).  Nopeuden keskihajonta ei siis ole muuttunut  tä -
rinäviivan  vuoksi.  Tulos  on  sama,  jos  analyysit tehdään liikennemääräalueel

-la 224-388  ajon/h,  jolta  molemmilta mittauskerroilta  on  havaintoja.  
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Kuva  15.  Matkajakauman  nopeuden  keskihajonnan  riippuvaisuus  liikennemäärästä 
 LAM-pisteen  15  minuutin  aikajaksojen  perusteella Varkauden suuntaan 

ennen  täristävää keskiviivamerkintää  sekä  sen  jälkeen.  Musta  ttu  piste  ei 
ole mukana  regressioanalyysissä. 
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5.4  Jonoprosentin  riippuvaisuus  liikennemäärästä  

Jonossa ajavien osuus (jonokriteeri  3 s)  oli Kuopion suuntaan molemmissa 
mittaustilanteissa riipuvainen liikennemäärästä  (taulukko  13).  Kuvasta  16  
havaitaan, että ennen-tilanteen  ja  vuosi jälkeen -tilanteen eksponentiaaliset 
regressiokäyrät menevät ristiin. Käyrien välinen ero ei kuitenkaan ole tilastol-
lisesti merkitsevä, eli tärinävliva ei ole vaikuttanut jonossa ajamiseen.  Tulos 

 on  sama,  jos  analyysit tehdään alueella  228-447  ajon!h,  jolta  molemmilta 
mittauskerralta  on  havaintoja.  
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Kuva  16.  Jonossa ajavien osuuden riippuvaisuus  liikennemäärästä  LAM-pisteen  15 
 minuutin  aikajaksojen  perusteella Kuopion suuntaan ennen  täristävää kes-

kiviivamerkintää  sekä  sen  jälkeen.  
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Taulukko  13.  Vapaiden ajoneuvojen osuuden luonnollisen  logaritmin  riippuvaisuus 
lükennemäärästä  0.  Malli: ln(100 -p)  =  a  + b*Q .  P=jonossa  ajavien 
osuus (%). 

Vakiotermi Kulmakerroin 
Tutkimussuunta  ja  

-ajankohta  % luotta- 
 a 	 p-arvo  95  % luotta- 

b p-arvo 
R2  Q 

musväli musväli  

-0,00207— Ennen  4.65 4,46-4,83 0,0000 -0,00155 0,0000 0,54 228-447 
________ __________ _______ _______  (-0,00103) _______ _______  

Kuopioon 
Vuosi  -0.00123- 4.42 4,31-4,53 0.0000 -0,00093 0,0000 0,55 216-525 

________  jälkeen __________ _______ _______  (-0,00064) _______ _______  

-0,00183— Ennen  4,38 4,16-4,59 0,0000 -0,00118 0,0008 0,30 224-440 
Varkau -  _________ ___________ _______ _______  (-0,00053) _______ _______  

teen  Vuosi  -0,00236- 
4,51 4,30-4,71 0,0000 -0,00167 0,0000 0,41 184-388 ________  jälkeen ___________ _______ _______  (-0.00098) _______ _______  

Myös Varkauden suuntaan jonossa ajavien osuus  on  riippuvainen liikenne- 
määrästä (taulukko  13).  Kuvasta  17  nähdään, että ennen-tilanteen  ja  vuosi 
jälkeen -tilanteen käyrät menevät ristiin. Käyrien välinen ero ei kuitenkaan 
ole merkitsevä, eli jonossa ajaminen ei ole muuttunut.  Tulos  on  sama,  jos 

 analyysit tehdään liikennemääräalueella  224-388  ajon/h,  jolta  molemmilta 
mittauskerroilta  on  havaintoja.  
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Kuva  17.  Jonossa ajavien osuuden riippuvaisuus liikennemäärästä  LAM-pisteen  15 
 minuutin aikajaksojen perusteella Varkauden suuntaan ennen täristävää 

keskiviivamerkintää sekä  sen  jälkeen.  
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6  OHITUKSET  

6.1  Liikennevirran ohitustiheyden  riippuvaisuus liikennemää-
rästä 

Liikennevirran ohitustiheys  ilmaisee aktiivisten  ohitusten  lukumäärän kilo-
metriä  ja  tuntia kohti.  Matkana  on  käytetty sitä  tieosuutta,  jolla ohittaminen 

 on  sallittu.  Liikennevirran ohitustiheyden  riippuvaisuus  liikennemäärästä  ko-
ko  tutkimusvälillä  Kuopion suuntaan eri  mittauskerroilla  on  esitetty kuvassa  
18  ja  paraabelinmuotoisten regressiokäyrien  yhtälöt taulukossa  14.  Regres-
siomallit  ovat hyväksyttävissä  riskitasolla  0,05,  eli kaikissa tilanteissa ohitus- 
tiheys  on  riippuvainen  liikennemäärän neliöstä. Regressiokäyrän vakiotermi 

 poikkesi  nollasta  ainoastaan vuosi jälkeen -tilanteessa.  
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Kuva  18. Li/kennevirran oh/f ustiheyden  riippuvaisuus liikennemäärästä  koko  tutki-
musvälillä rekisteritunnustutkimuksen  15  minuutin aikajaksojen perus-
teella Kuopion suuntaan ennen täristävää keskiviivamerkintää sekä  sen 

 jälkeen.  
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Kuukausi jälkeen -tilanteen regressiokäyrä kulkee hieman ennen-tilanteen 
käyrän yläpuolella, mutta käyrien välinen ero ei ole tilastollisesti merkitseviä 
riskitasolla  0,05.  Kuukausi jälkeen -tilanteessa vastakkaisen ajosuunnan lii-
kennemäärä oli pienempi kuin ennen-tilanteessa, joka osaltaan vaikuttaa sii-
hen, että ohitusmandollisuuksia  on  enemmän. Kuopion suunnan liikenne- 
määrät olivat kuukausi jälkeen -tilanteessa pienemmät kuin ennen- 
tilanteessa. Kun regressioanalyysit tehdään liikennemääräalueella  160-304 

 ajon/h,  jolla molemmilla mittauskerroilla  on  havaintoja, ovat tulokset saman-
laiset, tilastollisesti merkitsevää eroa ei ole. Näitä regressiokäyriä ei ole piir-
retty kuvaan. 

Kuopion suunnassa myös vuosi jälkeen -tilanteen käyrä kulkee jonkin verran 
ennen-tilanteen käyrän yläpuolella. Vakiotermien  ja  kulmakertoimien  väliset 
erot eivät kuitenkaan ole tilastollisesti merkitseviä, eli ohitustiheys ei ole 
muuttunut. Vastakkaisen ajosuunnan liikennemärät olivat vuosi jälkeen - 
tilanteessa pienemmät kuin ennen-tilantessa, mikä helpotti ohittamista. Kuo-
pion suunnan liikennemäärät olivat ennen-tilanteessa hieman pienemmät 
kuin vuosi jälkeen -tilanteessa. Kun regressioanalyysit tehdään liikennemää-
räalueella  160-468  ajon/h,  jolla molemmilla mittauskerroilla  on  havaintoja, 
saadaan vastaavat tulokset, tilastollisesti merkitsevää eroa ei ole. Näitä reg-
ressiokäyriä ei ole piirretty kuvaan  18.  

Taulukko  14.  Lilkennevirran ohitustiheyden  OV riippuvaisuus  liikennemäärästä  Q 
 koko  tutkimusvälillä.  Malli: OV  =  a  + b*Q 2 .  

Vakiotermi Kulmakerroin 
Tutkimussuunta  ja  

-ajankohta  a 	 p-arvo  b 	 p-arvo  (ajon/h) 
________ _________ luottamusväli luottamusväli _________ _______  

Ennen  2,64 -0,50-5.78 0,0975 0,000082 
0,000053- 0,0000 0,34 160-468  

________ __________ ________  0,000110  ______ 

Kuopi-  Kuukausi  1,73 -1.55-5,00 0.2902 0,000114 0,000050- 0,0011 0,31 132-304  
oon  jälkeen  __________ ________  0,000179  _______  

Vuosi  jäI-  4,53 1,44-7,63 0,0047 0,000087 
0,000063- 0.0000 0,42 160-580  

_______  keen  _________ ________  0,000111  ______  

Ennen  5,13 2,22-8,04 0,0008 0,000069 
0,000037- 0,0001 0,22 156-444  

________ __________ ________  0,000 101  _______ 
Varkaut  

Kuukausi  0,000076- 
een  

jälkeen  
0,80 -2.06-3,66 

__________ 
0,5718 0,000137 

________  0,000198  
0,0001 0,42 116-332  

_______  

Vuosi  jäI-  
3,70 1,80-5.60 0,0002 0,000062 

0,000037- 
0.0000 0,26 108-396  

________  keen  ___________ _________  0,000087  _______  

Varkauden suuntaan liikennevirran ohitustiheys  koko  tutkimusvälillä  oli riip-
puvainen liikennemäärästä  kuvan  19  mukaisesti. Kaikki regressiomallit olivat 
tilastollisesti hyväksyttävissä riskitasolla  0,05,  eli ohitustiheys oli riippuvainen 
liikennemäärän neliöstä. Kuukausi jälkeen -tilanteessa vakiotermi ei poiken-
nut  nollasta,  muissa tilanteissa poikkesi (taulukko  14).  

Varkauden suunnan ennen-tilanteen  ja  kuukausi jälkeen -tilanteiden käyrät 
menevät ristiin. Ohitustiheys ei kuitenkaan ole muuttunut,  sillä  käyrien  vakio - 
ja  kulmakertoimien  välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää eroa. Vastakkaisen 
ajosuunnan liikennemäärä oli kuukausi jälkeen -tilanteessa pienempi kuin 
ennen-tilanteessa, mikä helpotti ohittamista Varkauden suuntaan. Varkau-
den suunnan liikennemäärät olivat kuukausi jälkeen -tilanteessa pienemmät 
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kuin ennen-tilanteessa. Kun  regressioanalyysit  tehdään  liikennemääräalu-
eella  156-332 ajon/h,  jolta  molemmilla  mittauskerroilla  oli havaintoja, saa-
daan vastaavat tulokset, eroa ei ole. Tällä  liikennemääräalueella  myöskään 
ennen-tilanteen  käyrän vakiotermi  ei poikennut  nollasta.  Näitä  käyriä  ei ole 
piirretty kuvaan  19.  

Vuosi jälkeen -tilanteen käyrä kulkee Varkauden suuntaan ennen-tilanteen 
 käyrän  alapuolella.  Ohitustiheys  ei kuitenkaan ole pienentynyt tilastollisesti 

merkitsevästi,  sillä vakiotermien ja kulmakertoimien  välillä ei ole merkitsevää 
eroa. Vastakkaisella  ajosuunnalla  havaittiin vuosi jälkeen -tilanteessa suu-
rempia  liikennemääriä  kuin ennen-tilanteessa, mikä osaltaan  vaikeufti  ohit-
tamista Varkauden suuntaan. Varkauden suuntaan  liikennemäärät  olivat 
vuosi jälkeen -tilanteessa pienemmät kuin ennen-tilanteessa. Kun vertailu 
tehdään  liikennemääräalueella  156-396 ajonlh,  jolta  molemmissa tapauk-
sissa  on  havaintoja, saadaan samat tulokset,  ohitustiheys  ei ole muuttunut.  

Liikennemäärä (ajon/h)  

o  Ennen 	 A  Kuukausi jälkeen 	Vuosi jälkeen 

—Ennen - 	 —Kuukausi jälkeen 	—Vuosi jälkeen  

Kuva  19.  Liikennevirran ohitustiheyden  riippuvaisuus  liikennemäärästä  koko  tutki
-musvälillä rekisteritunnustutkimuksen  15  minuutin  aikajaksojen  perus-

teella Varkauden suuntaan ennen  täristävää keskiviivamerkintää  sekä 
 sen  jälkeen.  

Liikennevirran ohitustiheyden  riippuvaisuus  liikennemäärästä  erikseen ete-
läisellä  ja  pohjoisella osuudella  on  esitetty liitteessä  2.  Molemmilla  osuuksilla 

 tulokset ovat samanlaiset kuin  koko tutkimusvälin  tulokset:  täristävä keskivii-
vamerkintä  ei ole vaikuttanut  ohitustiheyteen  kummassakaan  ajosuunnassa.  
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6.2  Ohitusmäärät 

Kevyiksi ajoneuvoiksi  on  tässä luokiteltu moottoripyörät sekä ilman peräkär
-rya  henkilö-  ja  pakettiautot, muut ovat raskaita ajoneuvoja. 

Kevyet ajoneuvot tekivät ennen-tilanteessa Kuopion suuntaan  koko  tutki-
musvälillä keskimäärin  0,57  ohitusta/ajoneuvo, raskailla  lukema oli  0,16  ohi-
tusta/ajoneuvo. Kuukausi tärinämerkinnän jälkeen ohitusmäärät olivat hie-
man pienemmät (taulukko  15).  Tällöin suunnan liikennemäärä oli kuitenkin 
selvästi alhaisempi. Vuosi tärinämerkintöjen jälkeen ohitusmäärät olivat suu-
remmat kuin ennen-tilanteessa: kevyet tekivät keskimäärin  0,69  ja  raskaat 

 0,22  ohitusta/ajoneuvo.  Suunnan liikennemäärä oli vuosi jälkeen -tilanteessa 
suurempi kuin ennen-tilanteessa, joten ohitustarve oli todennäköisesti suu-
rempi. Vastakkaisen ajosuunnan liikennemäärä oli sitä vastoin pienempi kuin 
ennen-tilanteessa, mikä oli omiaan lisäämään ohitusmandollisuuksia. Erot 
johtuvatkin liikennemääräeroista, kuten edellisessä luvussa liikennevirran 
ohitustiheyttä tarkasteltaessa todettiin. Kuvassa  20 on  esitetty kevyiden  ja 

 raskaiden ajoneuvojen ohitusmäärien jakaumat  koko  tutkimusvälillä  Kuopion 
suuntaan. 

Taulukko  15. Kevyidenja raska/den  ajoneuvojen keskimääräiset aktiiviset ohitus- 
määrät  koko  tutkimus välillä.  

KOKO  TUTKIMUSVÄLI  

Kuopioon  (P1—P3)  Varkauteen  (P3—Pi)  
Mittausja 

kso  Kevyet Raskaat Kevyet Raskaat  
0 0  

Akt.ohit./  
N  

Akt.ohit./ 	N  (ajon/h) Akt.ohit./ 	N  
Aktohiti 	

N  (ajon/h) 
________  ajon ajon  _______  ajon ajon  _______  

Ennen  0,57 3591 0,16 391 160-468 0,63 3543 0,18 429 156-444  

Kuukausi  
0,55 1033 0,12 192 132-304 0,57 1080 0,12 172 116-332  

jälkeen _______ _______ _______ _______ _________ _______  

Vuosi  
0,69 3961 0,22 516 160-580 0,52 3420 0.10 441 108-396  

jälkeen _______ _______ _______ _______ ________ _______  

Varkauden suuntaan ennen-tilanteessa kevyet ajoneuvot tekivät  koko  tutki-
musvälillä keskimäärin  0,63  ja  raskaat  0,18  ohitusta/ajoneuvo  (taulukko  15).  
Kuukausi tärinämerkintöjen jälkeen suunnan liikennemäärä oli ennen- 
tilannetta pienempi  ja  ohitusmäärät  olivatkin laskeneet. Vuoden kuluttua  tie-
merkintämuutoksesta ohitusmäärät  olivat yhä pienemmät kuin ennen-
tilantessa: kevyet tekivät keskimäärin  0,52  ja  raskaat  0,10  ohitusta/ajoneuvo. 

 Suunnan liikennemäärä oli tällöin hieman pienempi kuin ennen-tilanteessa, 
joten ohitustarve oli aikaisempaa pienempi. Vastakkaisen ajosuunnan liiken-
nemäärä oli sitä vastoin suurempi kuin ennen-tilanteessa, mikä rajoitti ohi-
tusmandollisuuksia. Myös Varkauden suunnalla erot ohitusmäärissä johtuvat 
liikennemääräeroista, kuten liikennevirran ohitustiheyttä tarkastellessa todet-
tiin.  Koko  tutkimusvälin ohitusmäärien jakaumat  Varkauden suuntaan  on  esi-
tetty kuvassa  21.  
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Kuva  20.  Kevyiden  ja  raskaiden ajoneuvojen aktiivisten ohitusten jakaumat Kuopion 
suuntaan eri mittauskerroilla  koko  tutkimusvälillä. 
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VARKAUTEEN KEVYET  
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Kuva  21.  Kevyiden  ja  raskaiden ajoneuvojen aktiivisten  ohitusten jakaumat  Varkau-
den suuntaan eri  mittauskerroilla  koko  tutkimusvälillä. 
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Ajoneuvojen aktiivisten ohitusten lukumäärät erikseen tutkimusvälin eteläi-
sellä  ja  pohjoisella osuudella  on  esitetty taulukoissa l6ja  17.  Kuopion suun-
nan kevyet ajoneuvot tekivät eteläisellä osuudella ennen-tilanteessa keski-
määrin  0,27 ohit.lajon. raskailla  luku oli  0,03 ohit./ajon.  Kuukausi tärinämer-
kinnän jälkeen arvot olivat  0,28 ohit./ajon  ja  0,01 ohit.Iajon.  Kevyiden ohi-
tusmäärä kasvoi siis hieman, vaikka liikennemäärä oli aikaisempaa pie-
nempi. Myös vastakkaisen ajosuunnan liikennemäärä oli aikaisempaa pie-
nempi, joten ohitusmandollisuuksia oli enemmän. Vuoden kuluttua kevyiden 
ohitusmäärä oli kasvanut hieman enemmän, arvoon  0,30 ohit./ajon.  Suun-
nan liikennemäärä oli kuitenkin suurempi kuin ennen-tilanteessa, joten ohi-
tustarve oli suurempi. Samalla vastakkaisen ajosuunnan liikennemäärä oli 
pienempi kuin ennen-tilanteessa, joten ohitusmandollisuuksia oli enemmän. 
Raskaiden ohitusmäärässä ei ollut mitään eroa vuosi jälkeen -tilanteen  ja 

 ennen-tilanteen välillä. 

Eteläisellä osuudella Varkauden suuntaan kevyiden ohitusmäärissä ei ollut 
juuri mitään eroa mittauskertojen välillä, vaikka liikennemäärät olivat jälkeen- 
tilanteissa pienemmät kuin ennen-tilanteessa. Raskaiden ohitusmäärät olivat 
jälkeen-tilanteissa hieman pienemmät kuin ennen-tilanteessa. Liikennemää-
rän funktiona esitetty ohitustiheystarkastelu osoitti, että ohitusmäärät eivät 
ole muuttuneet eteläisellä osuudella kummassakaan ajosuunnassa tärinävii

-van  merkitsemisen jälkeen, joten tässä havaitut erot johtuvat liikennemäärä-
eroista. 

Taulukko  16.  Kevyidenja raska/den  ajoneuvojen keskimääräiset aktiiviset ohitus- 
määrät eteläisellä tutkimusosuudella. 

ETELAINEN  osuus 
Kuooioon  (P1—P2)  Varkauteen  (P2—Pi)  

Mittaus- 
jakso Kevyet Raskaat Kevvet  Raskaat 

Akt.ohit.I  N Akt ohit  I '  N (ajon/h) Akt.ohit./ 	N 
Akt.ohit./ 	

N (ajon/h) 
________  ajon ajon _______  ajon ajon _______  

Ennen  0,27 4019 0,03 430 160-468 0,26 3926 0.03 474 136-464  

Kuukausi  
0,28 1153 0,01 242 132-304 0,25 1158 0,01 202 116-312 

iälkeen_______ _______ _______ _______ _________ _______  

Vuosi  
0,30 4428 0.03 559 160-580 0.26 3746 0,01 474 120-384  

jälkeen _______ _______ _______ _______ ________ _______  

Taulukko  17.  Kevyiden  ja  raska/den  ajoneuvojen keskimääräiset aktiiviset ohitus- 
määrät pohjoisella tutkimusosuudella. 

POHJOINEN OSUUS 

Kuopioon  (P2—P3)  Varkauteen  (P3—P2)  
Mittaus- 
jakso Kevyet Raskaat Kevvet  Raskaat 

Akt.ohit.I  
N 

Akt ohit /  
' 	' 	N (ajonlh) Akt.ohit.I 	

N 
Akt.ohit.I 	

N (ajonlh) 
________  ajon ajon _______  ajon ajon _______  

Ennen  0,24 3666 0,05 400 128-424 0,26 3657 0.06 444 156-444  

Kuukausi  
0,25 1020 0.03 195 120-300 0,26 1105 0.03 178 116-332 

lälkeen_______ _______ _______ _______ ________ _______  

Vuosi  
0,27 1089 0,07 510 128-524 0,22 3499 0,03 453 108-396 

älkeen _______ _______ _______ _______ ________ _______ 
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Pohjoisella osuudella Kuopion suunnan kevyet ajoneuvot tekivät ennen- 
tilanteessa  0,24  ohitusta/ajoneuvo  ja  raskaat  0,05  ohitusta/ajoneuvo.  Kuu-
kausi tärinäviivan merkitsemisen jälkeen kevyiden ohitusmäärä oli  0,25 

 ohit./ajon  ja  raskaiden  0,03  ohit./ajon,  vuoden kuluttua luvut olivat  0,27 
 ohit./ajon  ja  0,07  ohit./ajon.  Muutokset ohitusmäärissä ovat samantyyppiset 

kuin eteläisellä osuudella, erona  se,  että vuosi jälkeen -tilanteessa myös 
raskaiden ohitusmäärä oli suurempi kuin ennen-tilanteessa. Erot ohitusmää-
rissä johtuvat kuitenkin liikennemääräeroista, tärinäviiva ei ole vaikuttanut 
ohituksiin. 

Varkauden suunnan kevyet ajoneuvot tekivät pohjoisella osuudella ennen- 
tilanteessa  0,26  ohitusta/ajoneuvo  ja  raskaat  0,06  ohitusta/ajoneuvo.  Kuu-
kausi tärinämerkinnän jälkeen kevyiden ohitusmäärä oli täsmälleen sama, 
vaikka liikennemäärä oli pienempi, raskaiden ohitusmäärä laski  0,03  ohituk-
seen/ajoneuvo.  Vastakkaiseen suuntaan ajoi vähemmän ajoneuvoja kuin 
ennen-tilanteessa, joten ohitusmandollisuuksia oli enemmän. Vuoden kulut-
tua tärinämerkinnästä myös kevyiden ohitusmäärä oli pienempi kuin ennen- 
tilanteessa. Liikennemäärä oli kuitenkin alhaisempi, joten ohitustarve oli pie-
nempi. Samalla vastakkaiseen suuntaan ajoi enemmän ajoneuvoja kuin en-
nen-tilanteessa, joten ohitusmandollisuuksia oli vähemmän. Tässä havaitut 
erot ohitusmäärissä johtuvatkin liikennemääräeroista, kuten aikaisemmin  on 

 todettu. 
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7  AJOKÄYTTÄYTYMINEN TUTKIMUSSUORALLA  

7.1  Ohitustilanteiden  lukumäärät  

Videokuvassa  näkyvällä tienosalla ohittaminen oli sallittu Kuopion suuntaan 
noin  790  metrin  ja  Varkauden suuntaan noin  730  metrin matkalla. Videoku-
vasta laskettiin ohitustilanteiden lukumäärät suunnittain. Mikäli kuljettaja ohit-
ti kaksi  tai  useamman ajoneuvon siten, että palasi ohitusten välissä koko-
naan takaisin omalle kaistalle, laskettiin kukin ohitus omaksi ohitustilanteek

-si.  J05  kuljettaja ohitti kaksi  tai  useamman ajoneuvon yhdellä kertaa, lasket-
tiin tilanne yhdeksi ohitustilanteeksi. Niitä ohituksia ei laskettu mukaan, jois-
sa kuljettaja ohitti ainoastaan  traktorin  tai  polkupyöräilijän. 

Kuopion suuntaan ajaneista kuljettajista neljä sadasta teki ohituksen tutki-
muskohdassa ennen-tilanteessa perjantaina (taulukko  18).  Kuukausi  tä

-rinäviivan  merkitsemisen jälkeen torstaina luku oli yhtä suuri. Kuvaustuntia 
kohti laskettuna ohitustilanteita oli aikaisempaa vähemmän,  sillä  liikenne- 
määrä oli pienempi. 

Vuoden kuluttua tärinäviivan merkitsemisestä ohittajia oli Kuopion suuntaan 
sataa kuljettajaa kohti sekä torstaina että perjantaina yksi enemmän kuin 
ennen-tilanteessa perjantaina, eli viisi sadasta kuijettajasta teki ohituksen. 
Kuvaustuntia kohti laskettuna ohitustilanteiden lukumäärä oli torstaina pie-
nempi  ja  perjantaina suurempi kuin ennen-tilanteessa, liikennemäärien eron 
mukaan. 

Varkauden suuntaan kaikissa mittaustilanteissa yksi kuljettaja sadasta teki 
ohituksen tutkimuskohdassa. Tuntia kohti laskettuna ohitustilanteiden luku-
määrä oli suurin ennen-tilanteessa, jolloin myös liikennemäärä oli suurin. 

Varkauden suuntaan ohitustilanteiden lukumäärät olivat selvästi pienemmät 
kuin Kuopion suuntaan. Ohitustarve oli Varkauden suuntaan vähäisempi, 

 sillä  liikennemäärät  olivat pääasiassa pienemmät kuin Kuopion suuntaan. 
Ohitusmäärien eroon vaikuttaa myös  se,  että Varkauden suuntaan oli mah-
dollista ohittaa noin  2,9 km  matkalla ennen tutkimuskohdetta, joten jonot oli-
vat osittain  jo  purkautuneet  ja  ohituskielto  alkoi heti tutkimuskohteen jälkeen. 
Kuopion suuntaan ajettaessa ohituskielto  sen  sijaan päättyi juuri ennen tut-
ki  mu  sko  hdetta.  

Taulukko  18.  Ohitustilanteiden  lukumäärät  videokuvauksissa.  

Mittausajankohta 

________________________ 

Kuopioon 

Ohitustilanteiden 

1km/ajon 	1km/h (ajon/h) 

Varkauteen  

Ohitustilanteiden 

1km/ajon 	1km/h 	(ajoh)  

Ennen perjantai  0.04 14,9 188-468 0.01 3.4 164-456  

Kuukausi jälkeen torstai  0,04 8.2 116-304 0.01 1,8 96-340  

Vuosi jälkeen torstai  0,05 - 	12.3 160-392 0,01 2,9 106-360  

Vuosi jälkeen perjantai  0,05 19,2 240-580 0,01 3.2 160-412 
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7.2  Keskiviivan ylitysajat ohitustilanteissa 

Tutkimussuoralla havaituista ohitustilanteista  tarkasteltiin  ohittajien  keskivii-
van  ylittämiseen  käyttämää aikaa. Tarkoituksena oli selvittää,  ylittävätkö  kul-
jettajat keskiviivan nopeammin  tärinäviivan  merkitsemisen jälkeen, eli tapah-
tuuko vastakkaisen  ajosuunnan  kaistalle siirtyminen  ja  omalle kaistalle paluu 
keskiviivan yli aikaisempaa nopeammin. Nopeampi  kaistanvaihto  saattaisi 
viitata siihen, että kuljettajat kokevat  tärinän epämiellyttävänä  ohittamisen 
yhteydessä.  

Videokuvasta  määritettiin keskiviivan  ylitysajat kymmenesosasekunnin  tark-
kuudella. Ohituksen alkaessa keskiviivan  ylitysaika  määritettiin alkavan siitä 
hetkestä, kun ohittaja oli vielä omalla  kaistalla  ja  vasemmanpuoleisten ren-
kaiden  ulkoreuna  oli keskiviivan vieressä,  ja  loppuvan siihen hetkeen, kun 

 keskiviiva  oli ylitetty  ja oikeanpuoleisten  renkaiden  ulkoreuna  oli keskiviivan 
vieressä. Ohituksen päättyessä  ylitysaika  alkoi  ohittajan oikeanpuoleisten 

 renkaiden palattua keskiviivan viereen  ja  loppui vasemmanpuoleisten ren-
kaiden  ylitettyä  keskiviivan kokonaan. Raskaiden ajoneuvojen tekemiä ohi-
tuksia ei otettu tarkasteluun mukaan,  sillä  niitä oli  vain  muutama. 

Keskiviivan  ylitysajat jaoteltiin  sen  mukaan, tuliko ohituksen päättymisen jäl-
keen seuraava  vastaantulija  korkeintaan  5,0  sekunnin vai yli  5,0  sekunnin 
kuluttua  ohittajaa  vastaan. Omalle kaistalle paluu tapahtuu todennäköisesti 
nopeammin niissä tapauksissa, joissa  ohittajalla  on  heti  vastaantulija.  Mikäli 
ohittaja katosi näkyvistä ennen kuin seuraava  vastaantulija  tuli  videokuvaan, 

 laskettiin aika, jonka ohittaja oli näkyvissä.  Jos  tämä aika oli yli  5,0  sekuntia, 
laskettiin ohittaja ryhmään "aikaväli  vastaantulijaan  yli  5,0  sekuntia".  J05  aika 
oli korkeintaan  5,0  sekuntia, ei  ohittajaa  voitu luokitella kumpaankaan ryh-
mään. Nämä tapaukset ovat mukana kaikkien havaintojen  keskiarvoissa. 
Moottoripyöräilijöiden  tekemiä ohituksia ei vähäisen  havaintomäärän  vuoksi 
luokiteltu yllä mainitulla tavalla. 

Kuopion suuntaan ajaneet henkilö-  ja  pakettiautot ylittivät keskiviivan ohituk-
sen alussa lähes kaikilla  mittauskerroilla  keskimäärin  2,2  sekunnissa (tau-
lukko  19).  Ainoastaan perjantaina vuosi  tärinäviivan  merkitsemisen jälkeen 
arvo oli hieman pienempi  2,0 s.  Varkauden suunnalla tulokset olivat saman-
tyyppiset (taulukko  20).  Ennen-tilanteessa  keskiviiva  ylitettiin keskimäärin 

 2,0  sekunnissa, kuukausi jälkeen-tilanteessa  2,2  sekunnissa  ja  vuosi jälkeen 
-tilanteessa torstaina  1,7  sekunnissa  ja  perjantaina  1,8  sekunnissa.  Tä-
rinäviivalla  ei siten näytä olevan ainakaan yksiselitteistä vaikutusta kaistan

-vaihtoaikaan  ohituksen alussa, vaikkakin vuosi jälkeen -perjantaina luvut oli-
vat molemmissa  ajosuunnissa  pienemmät kuin ennen-perjantaina. 

Ohituksen  alkuhetkellä vastaantulijoita  ei välttämättä ollut näkyvissä, vaikka 
aikaväli  vastaantulijaan  oli ohituksen päättyessä  alle  5,0 s.  Niinpä keskivii-
van  ylitysaikoja  ohituksen alussa ei ole ilman tarkempia tietoja järkevää tar-
kastella  sen  perusteella, tuliko ohituksen päätyttyä seuraava  vastaantulija 
ohittajaa  vastaan  alle  vai yli  5,0 s  kuluttua, vaikka tilanteet onkin taulukoissa 

 19ja  20  luokiteltu  sillä  perusteella.  Taulukoista  on  itse asiassa havaittavissa, 
että osassa  mittauskerroista kaistanvaihto  ohituksen alussa sujui  ripeämmin 
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niissä tilanteissa, joissa aikaväli  vastaantulijaan  oli ohituksen päätyttyä yli 
 5,0  sekuntia, kuin niissä joissa aikaväli oli korkeintaan  5,0 s.  Tämä saattaa 

osoittaa  sen,  että hitaasti aloitettu ohitus johti siihen, että aikaväli  vastaantu-
lijaan  ohituksen päättyessä jäi lyhyeksi. 

Taulukko  19.  Kuopion suuntaan ohittaneiden henkilö -ja pakettiautojen  keski viivan 
ylitysajat videokuvausten perusteella jaoteltuna  sen  mukaan, oliko 
aika väli vastaantulijaan ohituksen jälkeen korkeintaan vai yli  5.0 s.  

Tutkimusajankohta  ja  aikavali 
vastaantulijaan  ohituksen jalkeen 

________ _____________________________  

KUOPIOON 

Siirtyminen vastakkaisen 

	

. 	 .  

ajosuunnan  kaistalle 

Keskiarvo 	Keskiha- 	N  

	

(s) 	jonta  (s) 

Paluu omalle kaistalle 

Keskiarvo 	Keskiha- 	N  
(s) 	jonta  (s)  

Ennen Aikaväli vastaantulijaan 	5,0 s 2,5 1,3 38 2,4 0,7 39  
perlantal  Aikaväli vastaantulijaan > 	5,0 s 2.0 0,5 63 2,6 0,8 65  

________  Kaikki  2,2 0.9 107 2,5 0,8 107  

Kuukausi Aikaväli vastaantulijaan ̂   5,0 s 2,3 1,0 14 2,2 0.5 14  
jalkeen  Aikaväli vastaantulijaan >  5,0 s 2.1 0,6 39 2,5 0.8 45  
torstai 

Kaikki  2,2 0,8 55 2,5 0.8 62  

Vuosi Aikaväli vastaantulijaan ̂   5,0 s 2,1 0,6 18 2,3 0.7 19  
jalkeen  Aikaväli vastaantulijaan > 	5,0 s 2,2 0.6 56 2,5 0,8 57  
torstai 

Kaikki  2.2 0,6 84 2,4 0.7 81  ________  
Vuosi Aikaväli vastaantulijaan ̂   5,0 s 2,0 0,6 45 2.3 0,7 46  
jalkeen  Aikaväli vastaantulijaan > 	5.Os  2.0 0,7 91 2.3 0.7 91  
perjantai 
________  Kaikki  2,0 0,7 142 2,3 0.7 139  

Taulukko  20.  Varkauden suuntaan ohittaneiden henkilö -ja pakettiautojen  keskivii-
van ylitysajat videokuvausten perusteella jaoteltuna  sen  mukaan, oli-
ko aika  vä Ii vastaantulijaan  ohituksen jälkeen  alle  vai yli  5,0 S.  

Tutkimusajankohta  ja  aikavali 
vastaantulijaan  ohituksen jalkeen 

________ _____________________________  

VARKAUTEEN 

Siirtyminen vastakkaisen 
.  

ajosuunnan  kaistalle 

Keskiarvo 	Keskihajo 	
N  

(s) 	nta  (s) 

Paluu omalle kaistalle 

Keskiarvo 	Keskiha- 	N  (s) 	jonta  (s)  

Ennen Aikaväli vastaantulijaan ̂   5,0 s 1.8 0,4 4 2,3 0.6 6  
perjantai Aikaväli vastaantulijaan >  5,0 s 2.0 0,7 13 2,3 0,5 14  

________  Kaikki  2.0 0,6 17 2,3 0,5 20  

Kuukausi Aikaväli vastaantulijaan ̂   5,0 s 1,7 0,6 3 2,3 0,7 3  
jälkeen Aikaväli vastaantulijaan  >5,0 s 2.3 1,1 6 2,5 0,6 7  
torstai 

Kaikki  2,2 0,9 11 2,5 0.6 11  ________  
Vuosi Aikaväji vastaantulijaan  S 5.0 s 1.6 0,2 4 2.2 0,4 4  
jalkeen  Aikaväli vastaantulijaan  >5,0 s 1,8 0,4 7 2,4 0.6 10  
torstai 

Kaikki  1,7 0,4 13 2,3 0,5 16  ________  
Vuosi Aikaväli vastaantulijaan  S 5,0 s 2,3 1.1 6 2,2 0,6 9  
jalkeen  Aikaväli vastaantulijaan >  5.0 s 1.5 0,3 9 2.3 0,4 11  
perjantai 
________  Kaikki  1,8 0,8 18 2.2 0.5 23  
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Kun omalle kaistalle  paluulla  ei ollut kiire (aikaväli  vastaantulijaan >  5,0 s), 
 ylittivät Kuopion suuntaan ajaneet henkilö-  ja  pakettiautot keskiviivan ohituk-

sen päätyttyä ennen-tilanteessa keskimäärin  2,6  sekunnissa.  Tärinäviivan 
 merkitsemisen jälkeen  keskiviiva  ylitettiin hieman  ripeämmin:  kuukausi jäl-

keen -torstaina  ja  vuosi jälkeen -torstaina arvo oli  2,5 s  ja  vuosi jälkeen  - 
 perjantaina  2,3 s.  Myös niissä  ohituksissa,  joissa Kuopion suunnan  ohittajal

-la  oli ohituksen päätyttyä heti  vastaantulija,  olivat keskiviivan  ylitysajat  hie-
man pienentyneet ennen-tilanteesta. 

Varkauden suunnan henkilö-  ja  pakettiautot ylittivät keskiviivan ohituksen 
jälkeen ennen-tilanteessa keskimäärin  2,3  sekunnissa, kun aikaväli vastaan

-tulijaan  oli suurempi kuin  5,0 s. Tärinäviivan  vaikutus ei ollut yhtä selvä kuin 
Kuopion suunnan  ohittajilla.  Kuukausi jälkeen  -  ja  vuosi jälkeen -torstaina 
lukemat olivat aikaisempaa suuremmat  (2,5 s  ja  2,4 s)  ja  vuosi jälkeen  - 

 perjantaina  ylitysaika  oli yhtä suuri kuin ennen-tilanteen perjantaina. Niissä 
tilanteissa, joissa  ohittajalla  oli heti  vastaantulija,  olivat keskiviivan  ylitysajat 

 vuosi jälkeen -tilanteessa hieman pienemmät kuin ennen-tilanteessa. Var-
kauden suuntaan  ohittajien  lukumäärät olivat melko vähäiset. 

Taulukoissa  21  ja  22 on  esitetty  tutkimuskohteessa ohittaneiden  moottori- 
pyöräilijöiden keskiviivan  ylitysajat.  Molemmissa  ajosuunnissa  ajat ovat pie-
nentyneet selvästi  tärinäviivan  merkitsemisen jälkeen, jopa puoleen entises-
tä.  Moottoripyöräilijöiden  lukumäärät olivat tosin vähäiset. 

Taulukko  21.  Kuopion suuntaan ajaneiden moottoripyöräilijöiden kesk/viivan ylitys- 
ajat videokuvausten perusteella jaoteltuna  sen  mukaan, oliko aika väli 
vastaantulijaan ohituksen jälkeen  alle  vai yli  5,0 s.  

KUOPIOON 

Siirtyminen vastakkaisen Paluu omalle kaistalle  
Tutkimusajankohta ajosuunnan  kaistalle 

Keskiarvo 	Keskihajonta  N  
Keskiarvo  Keskihajonta  N  

________________________  (sj 	(sj (sj  (s)  

Ennen perjantai  0,6 0,2 11 0,8 0,3 7  

Kuukausi jälkeen torstai  0,3  -  1 0,6  -  1  

Vuosi jälkeen torstai  0,3 0,1 18 0,4 0,2 18  

Vuosi jälkeen perjantai  0,4 0,1 20 0.4 0,1 21  

Taulukko  22..  Varkauden suuntaan ajaneiden moottoripyöräil/öiden kesk/viivan yli-
tysajat videokuvausten perusteella jaoteltuna  sen  mukaan, oliko aika-
väli vastaan tulijaan ohituksen jälkeen  alle  vai yli  5,0 s.  

Tutkimusajankohta 

________________________  

VARKAUTEEN 

Siirtyminen vastakkaisen 
ajosuunnan  kaistalle  

Paluu omalle kaistalle 
 ___________ ______________  

Keskiarvo  
(s) 

Keskihajonta 
 (s)  

N  
Keskiarvo  

(sj  
Keskihajonta  

(5)  
N  

Ennen perjantai  0.4 0,1 5 0,7 0,2 8  

Kuukausi jälkeen torstai  - -  0  - -  0  

Vuosi jälkeen torstai  0,3  -  1 0,7  -  1  

Vuosi jälkeen perjantai  0,2  -  3 0,3 0,1 4  
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7.3  Keskiviivalla  ajaminen 

Edellisessä kohdassa kuvattujen ohitustilanteiden lisäksi videokuvasta 
tarkasteltiin muista syistä tapahtunutta keskiviivan päällä ajamista. Tilanteet 
luokiteltiin  sen  mukaan, mikä oli keskiviivan päällä ajamisen todennäköinen 
syy. Tavallisimmin keskiviivalla ajettiin pientareella ajavaa pyöräilijää  tai  trak-
toria,  tai  tieltä kahvion pihalle  tai  sivutielle kääntyjiä väistettäessä. Lähem

-pään tarkasteluun otettiin tässä ne tilanteet, joissa kuljettaja ajoi keskiviivalla 
kurkkien ohitusmandollisuutta  tai  joissa keskiviivalla ajoon ei ollut nähtävissä 
mitään ulkopuolista syytä. 

Keskiviivalla ajoaika  määritettiin kymmenesosasekunnin tarkkuudella. Keski- 
viivalla ajo laskettiin alkavaksi siitä hetkestä, kun ajoneuvon vasemmanpuo-
leisten renkaiden ulkoreuna oli keskiviivan vieressä  ja  loppuvan, kun renkaat 
olivat kokonaan poistuneet keskiviivan päältä. Mikäli ajoneuvon vasemman-
puoleiset renkaat ylittivät keskiviivan vastakkaisen ajosuunnan kaistan puo-
lelle, laskettiin keskiviivalla ajoaika kokonaisajaksi, jonka vasemmat renkaat 
olivat keskiviivalla  tai  vastakkaisen ajosuunnan kaistalla. 

Taulukoista  23  ja  24  havaitaan, että sekä ohitusmandollisuutta kurkkineiden 
että ilman havaittavaa syytä keskiviivalla ajaneiden kuljettajien lukumäärät 
ovat selvästi pienentyneet tärinäviivan merkitsemisen jälkeen. Kuopion 
suuntaan ennen-tilanteessa perjantaina  0,67  % kuijettajista kurkki  ohitus-
mandollisuutta keskiviivalla ajaen. Osuus pienentyi tästä joka mittauskerral

-la,  kunnes perjantaina vuosi tärinäviivan merkitsemisen jälkeen osuus oli 
pudonnut  0,15  %:iin,  eli  alle  neljäsosaan  aikaisemmasta, vaikka suunnan 
liikennemäärä oli aikaisempaa suurempi. Varkauden suunnassa kurkkijoiden 
osuus oli perjantaina ennen-tilanteessa  0,50  %.  Kuukausi tärinäviivan mer-
kitsemisen jälkeen ei havaittu muutosta, mutta perjantaina vuosi tärinäviivan 
merkitsemisen jälkeen osuus oli pudonnut  0,30  %:iin. 

Ohitusmandollisuutta kurkkineet  kuljettajat ajoivat keskiviivalla Kuopion 
suuntaan  2-3  sekuntia, Varkauden suuntaan  3-4  sekuntia. Ajassa  on  ha-
vaittavissa molemmissa ajosuunnissa lievä notkandus heti tärinäviivan mer-
kitsemisen jälkeen, mutta vuoden kuluttua arvot ovat ennen-tilanteen 
lukemissa. 

Niiden kuljettajien lukumäärä, jotka ajoivat keskiviivalla ilman mitään havait-
tavissa olevaa syytä,  on  pienentynyt molemmissa ajosuunnissa noin puo-
leen entisestä  (taulukot  23  ja  24).  Ennen-tilanteessa perjantaina keskiviivalla 
ajoi Kuopion suuntaan  0,32  %  ja  Varkauden suuntaan  0,35  %  kuljettajista. 
Perjantaina vuosi tärinäviivan merkitsemisen jälkeen osuus  on  molemmissa 
ajosuunnassa  0,15  %.  Tässä täytyy huomioida, että videokuvasta tarkastel

-tim  vain  keskiviivan päällä ajamista,  sillä  se  oli riittävällä tarkkuudella erotet-
tavissa videokuvasta. Tärinämerkintä ulottuu kuitenkin jonkin verran keskivii-
van molemmille puolille.  Se,  että ilman näkyvää syytä keskiviivan päällä aja-
neiden lukumäärät ovat pienentyneet, saattaakin viitata siihen, että  tä

-rinämerkintä  on  herättänyt kuijettajat korjaamaan ajolinjaansa  jo  ennen kes-
kiviivalle ajautumista. 
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Ilman näkyvää syytä  keskiviivalla ajaneiden kuijettajien  viivan päällä  ajoaika 
 on  myös pienentynyt selvästi molemmissa  ajosuunnissa.  Kuopion suuntaan 

muutos  on 0,5 s (2,1 s -p 1,6 s)  ja  Varkauden suuntaan  2,5 s (4,3 - 1,8). 
 Vaikka havaintojen lukumäärät ovat vähäiset, voidaan tulosten sanoa viit-

taavan siihen suuntaan että,  tärinämerkintä  on havanduttanut  ilman näkyvää 
syytä  keskiviivalla  ajaneet  kuijettajat  korjaamaan  ajolinjansa  aikaisempaa 
nopeammin. 

Taulukko  23.  Tutkimuskohteessa kesk/viivan  päällä ajaneiden lukumäärät Kuopion 
suuntaan. 

KUOPIOON  ______ 
Ilman havaittavaa  s'ta keskiviivalla  

Tutkimusajan- 
Ohitusmandollisuutta kurkkineiden  ajaneiden  

kohta  0  
luku-  osuus suun-  keskivilvalla  luku- 

osuus suun-  keskivilvalla (ajon/h) 
määrä  

nan ajoneu - 
ajoalka  (s)  määrä  

nan aJoneu- 
aoaika  (s)  

______________ _______  voista  (%) voista  (%) 
______________ 
Ennen  

_______ 
19 

_____________ 
0,67 

___________ 
2,4 

______  
9 0,32 2.1 188-468  

perjantai _______ _____________ ___________ ______ _____________ ___________ ________  

Kuukausi  6 0.37 1,5 5 0.31 1.5 116-304  
jälkeentorstai  ________ ______________ ____________ _______ ______________ ____________ _________  

Vuosi jälkeen  7 0,30 2,7 2 0,09 1,6 160-392  
torstai ________ ______________ ____________ _______ ______________ ____________ _________  

Vuosi jälkeen  
5 0,15 2.5 5 0,15 1,6 240-580  

perjantai ________ ______________ ____________ _______ ______________ ____________ _________  

Taulukko  24.  Tutkimuskohteessa kesk/viivan  päällä ajaneiden lukumäärät Varkau-
den suuntaan. 

VARKAUTEEN  ______ 

Ilman havaittavaa  syyta keskiviivalla 
Tutkimusajan - 

Ohitusmandollisuutta kurkkineiden  
ajaneiden  

kohta  
luku- 

osuus suun-  keskivivalla  luku- 
osuus suun - keskiviivalla (ajOn/h) 

määrä  
nan ajoneu- ajoaika  (s) maara  

nan ajoneu- 
ajoaika  (s)  

______________ _______  voista  (%) voista  (%) 

Ennen  13 0,50 3,7 9 0,35 4.3 164-456  
perjantai _______ _____________ ___________ ______ ____________ ___________ ________  

Kuukausi  
8 0,50 3,0 3 0,19 1.1 96-340  

jälkeen torstai  _______ _____________ ___________ ______ ____________ ___________ ________  

Vuosi jälkeen  3 0,14 3,8 5 0,23 1.8 106-360  
torstai ________ ______________ ____________ _______ _____________ ____________ _________  

Vuosi jälkeen  
8 0,30 3,3 4 0,15 1,8 160-412  

perjantai ________ ______________ ____________ _______ _____________ ____________ _________ 
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8  AJONEUVOJEN SIJAINTI KAISTALLA  

8.1  Kaikki  ajoneuvot  

8.1.1  Kaikki  ajoneuvot  eteläisessä  mittauspisteessä  

Eteläisessä mittauspisteessä ajoneuvot ajoivat Varkauden suuntaan ennen- 
tilanteessa keskimäärin  0,78 m  etäisyydellä reunaviivasta  (taulukko  25).  
Kuukausi tärinäviivan merkitsemisen jälkeen etäisyys oli  0,96 m,  eli ajoneu-
vot olivat siirtyneet  18 cm  kauemmaksi reunaviivasta. Ero ennen- 
tilanteeseen  on  tilastollisesti merkitsevä. Ajokaista oli jälkeen-tilanteessa  2 
cm  aikaisempaa leveämpi, joten ajoneuvot ajoivat  16 cm  lähempänä keski- 
viivaa kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttu-
neet). 

Jälkeen-tilanteessa päällystetty piennar oli  19 cm  kapeampi kuin ennen- 
tilanteessa. Kuukausi muutoksen jälkeen ajoneuvot ajoivat siten päällysteen 
reunaan nähden lähes samassa kohdassa kuin aikaisemminkin. Mittauspiste 
sijaitsi kanden  mutkan  välissä olevalla lyhyehköllä suoralla, joten saattaa ol-
la, että kuljettajat ajoivat  mutkista  kuten ennenkin. 

Taulukko  25.  Eteläisessä mitta uspisteessä Varkauden suuntaan ajaneiden ajoneu-
vojen etäisyydet tien reunaviivasta  (d).  Moottoripyö  rat,  mopot,  fra kto- 
rlf.  polkupyörätja  vastakkaisen ajosuunnan kaistan puolella ajaneet 
eivät ole mukana. Jonokriteeri  3  sekuntia. 

ETELAINEN MITTAUSPISTE 
 VARKAUTEEN 

Kuopio 

Id 

Iv HI'  
Varkaus 

Keskiarvo 
 (m) 

95  % luottamusväli 
(m) 

Keskihajonta 
 (m) 

N 

Vapaat  

___________________  

E 0,78 0,7537-0,8003 0,3298 772 

J (1  kk)  0,96 0,9267-0,9863 0,2830 349  

J (1 v) 0,82 0,7955-0,8359 0.3025 867  

Jonon ensimmäiset  

___________________  

E 0,76 0,7377-0,7884 0,3098 575 

J (1  kk)  0,92 0,8728-0.9595 0,2930 178  

J (1 v) 0,78 0,7586-0,8038 0,2682 544  

Jonossa ajaneet  E 0,80 0,7798-0,8142 0.3083 1241 

J (1  kk)  0.99 0,9585-1,0151 0,2627 334 

J (1 vi 0.81 0.7931-0.8251 0.2736 1120  

Kaikki  

___________________  

E 0,78 0,7713-0,7957 0,3154 2588 

J (1  kk)  0,96 0,9413-0,9785 0.2784 861  

J (1 v) 0,81 0.7943-0,8164 0,2829 2531  
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Vuosi tärinäviivojen merkitsem  isen  jälkeen Varkauden suunnan ajoneuvojen 
etäisyydet reunaviivasta olivat palautuneet takaisin ennen-tilanteen tasolle, 
etäisyys oli keskimäärin  0,81 m.  Ero ennen-tilanteeseen ei ollut tilastollisesti 
merkitsevä. Ajoneuvot ajoivat nyt  1 cm  lähempänä keskiviivaa kuin ennen 
tärinäviivojen merkitsemistä,  sillä  ajokaista  oli  2 cm  leveämpi  ja  ajoneuvot 

 ajoivat  3 cm  kauempana reunaviivasta (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät 
muuttuneet).  Sen  sijaan etäisyys päällysteen reunaan oli  16 cm  pienempi 
kuin ennen-tilanteessa.  Sillä,  oliko ajoneuvo vapaa, jonossa  tai  jonon en-
simmäisenä, ei ollut yhdelläkään mittauskerralla vaikutusta siihen,  millä  etäi-
syydellä reunaviivasta ajettiin. 

Varkauden suunnassa ajoneuvojen sivuttaissijaintien keskihajonta oli kuu-
kausi tärinäviivan merkitsemisen jälkeen selvästi pienempi kuin ennen- 
tilanteessa (taulukko  25).  Vuoden kuluttua keskihajonta oli yhä samalla ta-
solla. Keskihajonnan muutokseen saattaa tärinäviivojen ohella vaikuttaa  se, 

 että Varkauden suuntaan ajavien tila (kaista + päällystetty piennar) oli ka-
ventunut 17cm päällystystyön yhteydessä. 

Kuopion suunnan ajoneuvot ajoivat eteläisessä mittauspisteessä ennen- 
tilanteessa keskimäärin  0,81 m  etäisyydellä ajosuunnan keltaisesta sulkuvii-
vasta (taulukko  26).  Kuukausi tärinäviivan merkitsemisen jälkeen etäisyys oli 
kasvanut  0,89  metriin  ja  vuoden kuluttua  se  oli  14 cm  suurempi kuin ennen- 
tilanteessa, eli  0,95 m.  Erot mittauskertojen välillä ovat tilastollisesti merkit-
seviä. 

Taulukko  26.  Eteläisessä mitta uspisteessä Kuopion suuntaan ajaneiden ajoneuvo- 
len  etäisyys sulkuviivasta  (d).  Moottoripyörät. mopot,  traktorit, polku- 
pyörät  ja  vastakkaisen ajosuunnan kaistan puolella ajaneet eivät ole 
mukana. Jonokriteeri  3  sekuntia. 

ETELAINEN MITTAUSPISTE 
 KUOPIOON 

Kuopio 

\/  

Varkaus 

Keskiarvo 
 (m) 

95 0/  luottamusväli 
(m) 

Keskihajonta 
 (m)  

N 

Vapaat  

__________________  

E 0,82 0,7992-0,8394 0.3000 860 

J (1  kk)  0,90 0,8665-0,9235 0,2759 363  

J (1 v) 0,98 0.9612-1,0010 0.3027 894  

Jonon ensimmäiset  

___________________  

E 0,82 0,7981-0,8464 0,3030 607 

J (1  kk)  0,89 0,8517-0,9308 0,2756 189  

J (1 v) 0,95 0.9212-0,9696 0.3120 640  

Jonossa ajaneet  E 0,81 0,7883-0,8218 0.3030 1261 

J (1  kk)  0,87 0,8461-0,9034 0,2713 347 

J (1 v) 0.93 0,9106-0,9425 0.3048 1400  

Kaikki  

___________________  

E 0,81 0.8020-0,8247 0,3020 2728 

J (1  kk)  0,89 0,8685-0,9043 0,2739 899  

J (1 v) 0.95 0,9362-0,9584 0,3065 2934  
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Kuopion suunnan ajokaista leveni eteläisessä pisteessä päällystystyön yh-
teydessä  15 cm  ja  päällystetty piennar  7 cm.  Ajoneuvojen etäisyys keltai-
seen sulkuviivaan oli siis vuosi tärinäviivan merkitsemisen jälkeen kasvanut 
lähes saman verran kuin ajokaista oli leventynyt, eli ajoneuvot ajoivat lähes 
samalla etäisyydellä reunavlivasta kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneuvo-
jen leveydet eivät muuttuneet). Ajolinjojen muutokset johtuvatkin todennä-
köisesti siitä, että ajokaista oli aikaisempaa leveämpi.  

Sillä,  olivatko ajoneuvot vapaita, jonossa ajavia  tai  jonon ensimmäisiä, ei 
ollut Kuopion suunnassa vaikutusta sivuttaissijaintiin ennen-tilanteessa  tai 

 kuukausi tärinäviivojen merkitsemisen jälkeen. Vuoden kuluttua ero vapai-
den  ja  jonossa ajaneiden välillä oli tilastollisesti merkitsevä, jonossa ajaneet 
ajoivat keskimäärin  5 cm  lähempänä keskiviivaa kuin vapaat ajoneuvot. 

Ajoneuvojen sivuttaissijaintien keskihajonta oli Kuopion suuntaan kuukausi 
tärinäviivojen merkitsemisen jälkeen selvästi pienempi kuin ennen- 
tilanteessa (taulukko  26).  Vuoden kuluttua keskihajonta oli kuitenkin palau-
tunut samoihin lukemiin kuin ennen-tilanteessa. Kuopion suuntaan ajavien 
tila (kaista + päällystetty piennar) oli jälkeen-tilanteissa  22 cm  aikaisempaa 
leveämpi. Tästä huolimatta sivuttaissijainnin keskihajonta siis  ensin  jopa 
pieneni  ja  oli vuosi tärinäviivojen merkitsemisen jälkeen samaa suuruusluok-
kaa kuin ennen-tilanteessa. Tärinäviivalla saattaakin olla vaikutusta siihen, 
että sivuttaissijainnin keskihajonta ei kasvanut.  

8.1.2  Kaikki  ajoneuvot  pohjoisessa  mittauspisteessä  

Pohjoisessa mittauspisteessä Varkauden suunnan ajoneuvojen keskimää-
räinen etäisyys keskivilvasta oli ennen-tilanteessa  0,99 m  (taulukko  27).  
Kuukausi tärinävlivan merkitsemisen jälkeen ajoneuvot olivat siirtyneet  11 
cm  lähemmäksi keskiviivaa. Ero ennen-tilanteeseen  on  tilastollisesti merkit-
sevä. Päällystystyön yhteydessä Varkauden suunnan ajokaista leveni  2 cm 

 ja  päällystetty piennar  6 cm,  eli ajoneuvojen keskimääräinen etäisyys reuna-
viivaan kasvoi  13 cm  ja  päällysteen  reunaan  19 cm  (oletus: ajoneuvojen  le

-veydet  eivät muuttuneet). 

Vuosi tärinäviivan merkitsemisen jälkeen Varkauden suunnan ajoneuvojen 
etäisyys keskiviivasta oli palautunut ennen-tilanteen tasolle arvoon  0,98 m, 

 eikä  1  cm:n  ero ennen-tilanteeseen ollut tilastollisesti merkitsevä. Pientareen 
 ja  ajokaistan leveysmuutokset  huomioon ottaen ajoneuvojen etäisyys reuna-

viivasta oli nyt  3 cm  ja  päällysteen  reunasta  9 cm  ennen-tilannetta suurempi 
(oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttuneet). 

Ennen-tilanteessa  ja  kuukausi tärinäviivojen merkitsemisen jälkeen Varkau-
den suuntaan ajavien etäisyys keskiviivasta ei ollut riippuvainen siitä, ajoiko 
ajoneuvo jonon ensimmäisenä  tai  jonossa, vai oliko  se  vapaa. Vuosi merkin-
nän jälkeen jonossa ajaneiden  ja  vapaiden etäisyyden välinen ero oli tilastol-
lisesti merkitsevä, jonossa ajettiin  4 cm  lähempänä keskiviivaa kuin vapai-
den joukossa. 
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Keskiviivasta mitattujen  etäisyyksien keskihajonta pieneni Varkauden suun-
taan selvästi kuukausi tärinäviivojen merkitsemisen jälkeen  ja  oli samalla ta-
solla vielä vuosi myöhemminkin (taulukko  27).  Keskihajonta  pieneni, vaikka 
Varkauden suuntaan ajavien tila (kaista + päällystetty piennar) leveni  8 cm.  

Taulukko  27.  Pohjoisessa mittauspisteessä Varkauden suuntaan ajaneiden ajoneu-
vojen etäisyys tien keskiviivasta  (d).  Moottoripyörät, mopot,  traktorit, 
polkupyörätja vastakkaisen ajosuunnan kaistan puolella ajaneet eivät 
ole mukana. Jonokriteeri  3  sekuntia. 

POHJOINEN  MITTAUSPISTE  
VARKAUTEEN 

Kuopio 

I 

Varkaus 

Keskiarvo 
 (m) 

95  % luottamusväli 
(m) 

Keskihajonta 
 (m) 

N  

Vapaat  

_________________  

E 099 0,9779-1,0111 0,3049 1301 

J (1  kk)  0,88 0,8570-0,9006 0,2739 607  

J (1 v) 1,00 0,9819-1,0127 0,2744 1218  

Jonon ensimmäiset  

__________________  

E 0,98 0.9588-1,0105 0,3006 523 

J (1  kk)  0,88 0,8327-0,9228 0,2858 157  

J (1 v) 0,97 0,9455-0,9952 0,2828 501  

Jonossa ajaneet  E 1,00 0.9787-1.0226 0,3312 874 

J (1  kk)  0,86 0,8244-0,9018 0,2992 232 

J (1 v) 0,96 0.9374-09781 0.2944 806  

Kaikki  

__________________  

E 0.99 0,9828-1,0064 0,3128 2698 

J (1  kk)  0,88 0,8575-0,8925 0,2816 996  

J (1 v) 0,98 0,9683-0.9904 0.2831 2525  

Pohjoisessa mittauspisteessä havaittiin samanlainen ilmiö kuin edellä kuvat-
tiin eteläisessä pisteessä: Varkauden suuntaan ajaneet ajoneuvot siirtyivät 
lähemmäs keskiviivaa kuukausi tärinäviivojen merkitsemisen jälkeen, mutta 
vuoden kuluttua etäisyydet olivat ennen-tilanteen lukemissa. Eteläisessä pis-
teessä muutos saattoi ainakin osaksi johtua siitä, että päällystetty piennar oli 
aikaisempaa kapeampi  ja  aluksi ehkä ajettiin samalla etäisyydellä päällys - 
teen  reunasta kuin aikaisemminkin. Pohjoisessa pisteessä piennar sitä vas-
toin leveni päällystystyön yhteydessä, joten muutokselle ei löydy vastaavaa 
selitystä.  On  tietysti mandollista, että tärinäviiva  on  houkutellut kuljettajia ko-
keilemaan viivan päällä ajoa. Jonkinlainen vaikutus voi myös olla  sillä,  että 
havaintojen lukumäärä  on  kuukausi jälkeen-tilanteessa selvästi pienempi 
kuin vuosi jälkeen-tilanteessa. 

Pohjoisessa mittauspisteessä ajettiin Kuopion suuntaan ennen-tilanteessa 
keskimäärin  0,86 m  etäisyydellä reunaviivasta  (taulukko  28).  Kuukausi  tä

-rinäviivan  merkitsemisen jälkeen ajoneuvot olivat siirtyneet  12 cm  lähem-
mäksi reunaviivaa. Ero  on  tilastollisesti merkitsevä. Ajokaista oli  3 cm  aikai-
sempaa leveämpi, joten etäisyys keskiviivaan oli  15 cm  suurempi kuin en-
nen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttuneet). Päällystetty 
piennar oli mittauspisteessä  1 cm  aikaisempaa kapeampi, joten ajoneuvot 
ajoivat 13cm lähempänä päällysteen reunaa kuin aikaisemmin. 
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Vuosi tärinäviivamerkinnän jälkeen Kuopion suunnan ajoneuvojen etäisyys 
reunaviivasta oli  0,89 m,  eli ajoneuvot ajoivat nyt  3 cm  kauempana reunavii-
vasta kuin ennen-tilanteessa. Ero  on  tilastollisesti merkitsevä. Ajokaistan le-
veys oli kasvanut juuri saman verran, eli ajoneuvojen etäisyys keskiviivasta 
oli täsmälleen sama kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet 
eivät muuttuneet). Etäisyys päällystetyn pientareen reunaan kasvoi  2 cm.  

Taulukko  28.  Kuopion suuntaan  ajaneiden  ajoneuvojen etäisyys tien  reunaviivasta  (d). 
 Moottoripyörät. mopot.  traktorit,  polkupyörätja  vastakkaisen  ajosuunnan 

 kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana.  Jonokriteeri  3  sekuntia. 

POHJOINEN MITTAUSPISTE 
KUOPIOON 

KUOpFC.  

. 1 0  

Varkaus 

Keskiarvo 
 (m) 

95 % luottamusväli 
(m) 

Keskihajonta 
 (m) 

N  

Vapaat  

___________________  

E 0,86 0.8448-0.8832 0,2831 839 

J (1  kk)  0.74 0.7110-0.7605 0,2544 409  

J (1 v) 0,86 0,8395-0,8754 0,2717 884  

Jonon ensimmäiset  

___________________  

E 0.78 0,7574-0.8058 0.2850 536 

J (1  kk)  0.63 0,6005-0,6659 0,2307 194  

J (1 v) 0,83 0,8031-0,8514 0,3028 606  

Jonossa ajaneet  E 0,89 0,8772-0,9074 0.2799 1325 

J (1  kk)  0,79 0,7679-0,8177 0,2355 346 

J (1 v) 0,93 0.9162-0.9453 0,2831 1463  

Kaikki  

___________________  

E 0,86 0.8508-0.8723 0,2849 2700 

J (1  kk)  0,74 0.7197-0.7515 0,2495 949  

J (1 v) 0,89 0,8772-0.8979 0,2872 2953  

Kuopion suuntaan ajoneuvojen etäisyys reunaviivasta oli osittain riippuvai-
nen siitä, oliko ajoneuvo vapaa, jonon ensimmäinen vai jonossa ajava. Seu-
raavassa  on  esitetty ne erot, jotka olivat tilastollisesti merkitseviä. Ennen- 
tilanteessa jonon ensimmäiset ajoivat  8 cm  lähempänä reunaviivaa kuin va-
paat ajoneuvot  ja  11 cm  lähempänä kuin jonossa ajaneet. Kuukausi  tä

-rinäviivojen  merkitsemisen erot olivat suuremmat: ero vapaisiin oli  11 cm  ja 
 jonossa ajaneisiin  16 cm.  Myös vapaiden  ja  jonossa ajaneiden välinen  5 

 cm:n  ero oli tilastollisesti merkitsevä. Vuosi tärinämerkinnän jälkeen jonossa 
ajaneet olivat  10 cm  kauempana reunaviivasta kuin jonon ensimmäiset  ja  7 
cm  kauempana kuin vapaat. Vapaiden  ja  jonon ensimmäisten välinen ero ei 
ollut enää tilastollisesti merkitsevä. 

Kuopion suuntaan ajaneiden ajoneuvojen reunaviivasta lasketun etäisyyden 
keskihajonta pieneni tärinäviivamerkinnän jälkeen selvästi (taulukko  28).  
Vuotta myöhemmin keskihajonta oli kuitenkin palautunut ennen-tilanteen ta-
solle. Kuopion suuntaan ajavien tila (kaista + päällystetty piennar) leveni 
muutoksen yhteydessä  vain  hieman  (2 cm),  joten tärinäviivalla ei näyttäisi 
olleen pysyvää vaikutusta keskihajontaan. 
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8.2  Henkilö-ja  pakettiautot ilman peräkärryä  

8.2.1  Henkilö-ja  pakettiautot ilman peräkärryä eteläisessä  mit-
tauspisteessä  

Suurin  osa  havaituista ajoneuvoista  oli ilman peräkärryä ajavia henkilö-  ja 
 pakettiautoja, joten niiden tulokset ovat samansuuntaiset kuin kaikkien ajo-

neuvojen tulokset. 

Ennen-tilanteessa Varkauden suuntaan etäisyys reunaviivaan oli keskimää-
rin  0,80  metriä, kuukausi tärinäviivojen merkinnän jälkeen etäisyys oli kas-
vanut  1,00  metriin (taulukko  29).  Ero  on  tilastollisesti merkitsevä. Vuoden 
kuluttua henkilö-  ja  pakettiautoilijat  olivat palanneet takaisin reunaviivan tun-
tumaan, etäisyys oli  0,82 m,  eikä ero ennen-tilanteeseen ollut tilastollisesti 
merkitsevä. 

Varkauden suunnan päällystetty piennar oli jälkeen-tilanteessa  19 cm  ka-
peampi  ja  ajokaista  2 cm  leveämpi kuin ennen-tilanteessa. Siten henkilö-  ja 

 pakettiautoilijat  ajoivat vuosi tärinämerkinnän jälkeen täsmälleen yhtä lähellä 
keskiviivaa kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muut-
tuneet). Etäisyys päällysteen reunaan oli pienentynyt  17 cm,  eli saman ver-
ran kuin ajosuunnan piennarja ajokaista olivat yhteensä kaventuneet. 

Taulukko  29.  Eteläisessä mittauspisteessä Varkauden suuntaan ilman peräkärtyä 
ajaneiden henkilö-ja  pakettiautojen  etäisyys tien reunaviivasta  (d). 

 Vastakkaisen ajosuunnan kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 
Jonokriteeri  3  sekuntia. 

ETELAINEN MITTAUSPISTE 
 VARKAUTEEN 

Kuopio 

Varkaus 

Keskiarvo  
(rn) 

95 % luottamusväli 
(rn)  

Keskihajonta 
(ni)  

N  

Vapaat  

__________________  

E 0,81 0,7872-0,8376 0,3303 662 

J (1  kk)  1.00 0,9647-1,0279 0.2722 288  

J (1 v) 0,84 0,8207-0,8643 0,3018 740  

Jonon ensimmäiset  

__________________  

E 0.80 0.7706-0,8265 0,3053 460 

J (1  kk)  0,99 0.9421-1.0359 0,2732 133  

J (1 v) 0,82 0,7943-0,8435 0,2546 414  

Jonossa ajaneet  E 0,80 0,7848-0,8198 0,3075 1190 

J (1  kk)  1,00 0,9682-1,0248 0,2573 319 

J (1 v) 0.81 0.7981-0.8306 0.2732 1087  

Kaikki  

__________________  

E 0.80 0.7917-0,81 72 0,3136 2312 

J (1  kk)  1,00 0.9759-1.0142 0,2657 740  

J (1 v) 0,82 0,8129-0.8361 0,2799 2241  
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Vapaiden, jonon ensimmäisten  tai  jonossa ajaneiden henkilö-  ja  pakettiauto-
jen tuloksissa ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja yhdelläkään mittausker-
raha. Henkilö-  ja  pakettiautoilijoiden reunaviivasta mitatun  etäisyyden keski- 
hajonta oli pienentynyt selvästi kuukausi tärinämerkinnän jälkeen (taulukko  
29).  Vuoden kuluttua keskihajonta oli kasvanut tästä hieman, mutta oli kui-
tenkin pienempi kuin ennen-tilanteessa. 

Kuopion suunnan henkilö-  ja  pakettiautot ajoivat pisteessä  2  keskimäärin 
 0,83 m  etäisyydellä ajosuunnan keltaisesta sulkuviivasta  (taulukko  30).  Kuu-

kausi tärinämerkinnän jälkeen etäisyys oli kasvanut  0,91  m:iin  ja  vuoden jäl-
keen  se  oli  0,97 m,  eli  14 cm  suurempi kuin ennen-tilanteessa. Tärinämer-
kinnän yhteydessä Kuopion suunnan kaistaa oli levennetty  15 cm,  joten 
vuoden kuluttua muutoksesta henkilö-  ja  pakettiautot ajoivat lähes samalla 
etäisyydehlä reunaviivasta kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen  le

-veydet  eivät muuttuneet). Pientareen levenemisen myötä etäisyys päällys - 
teen  reunaan kasvoi  8 cm.  

Taulukko  30.  Eteläisessä mittauspisteessä Kuopion suuntaan ilman peräkärryä aja-
ne/den henkilö-ja  pakettiautojen  etäisyys sulkuvi/vasta  (d).  Vastakkai-
sen ajosuunnan kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. Jonokri -
teen 3  sekuntia. 

ETELAINEN MITTAUSPISTE 
 KUOPIOON 

Kuopio 

1 '  

Varkaus 

Keskiarvo 
 (m) 

95 % luottamusväli 
(m) 

Keskihajonta 
 (m) 

N 

Vapaat  

__________________  

E 0.85 0,8262-0,8684 0,2947 751 

J (1  kk)  0.94 0,9061-0,9672 0,2625 286  

J (1 v) 1,02 0,9964-1,0369 0,2850 762  

Jonon ensimmäiset  

__________________  

E 0,86 0.8379-0,8906 0.2957 486 

J (1  kk)  0.95 0.9088-0,9980 0,2640 137  

J (1 v) 1,00 0,9769-1,0290 0,2952 496  

Jonossa ajaneet  E 0,81 0.7956-0,8295 0,3013 1215 

J (1  kk)  0,88 0.8506-0,9094 0,2717 330 

J (1 v) 0.93 0,9171-0,9495 0,3024 1346  

Kaikki  

___________________  

E 0,83 0,8216-0.8453 0,2989 2452 

J (1  kk)  0,91 0.8957-0.9341 0,2683 753  

J (1 v) 0,97 0,9595-0.9824 0,2985 2604  

Ennen-tilanteessa Kuopion suuntaan jonossa olleet henkilö-  ja  pakettlautot 
 ajoivat  5 cm  keskemmällä  tietä kuin jonon ensimmäiset. Vuosi tärinämerkin-

nän jälkeen jonossa olleet ajoivat  9 cm  keskemmällä  kuin vapaat  ja  7 cm 
 keskemmällä  kuin jonon ensimmäiset ajoneuvot. Muut erot eivät olleet tilas-

tollisesti merkitseviä. 

Ajosuunnan kehtaisesta sulkuviivasta mitatun  etäisyyden keskihajonta piene-
ni henkilö-  ja  pakettiautoilla  selvästi kuukausi tärinämerkinnän jälkeen, vaik-
ka ajokaista  ja  päällystetty piennar levenivät yhteensä  22 cm  (taulukko  30).  
Vuoden kuluttua keskihajonta oli kuitenkin noussut takaisin ennen-tilanteen 
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lukemiin. Tärinäviivalla saattaa olla vaikutusta siihen, että keskihajonta ei 
noussut, vaikka käytettävissä oleva tila leveni.  

8.2.2  Henkilö-ja  pakettiautot ilman  peräkärryä  pohjoisessa  mit
-tauspisteessä  

Suurin  osa  havaituista ajoneuvoista  oli myös pohjoisessa mittauspisteessä 
ilman peräkärryä ajavia henkilö-  ja  pakettiautoja, joten niiden tulokset ovat 
samansuuntaiset kuin kaikkien ajoneuvojen tulokset. 

Henkilö-  ja  pakettiautot ajoivat Varkauden suuntaan ennen-tilanteessa kes-
kimäärin  1,01 m  etäisyydellä keskiviivasta  (taulukko  31).  Kuukausi tärinävii

-van  merkitsemisen jälkeen etäisyys keskiviivaan oli pienentynyt arvoon  0,90 
m.  Ero  on  tilastollisesti merkitsevä. Varkauden suunnan ajokaista leveni  2 
cm  ja  päällystetty piennar  6 cm,  eli henkilö-  ja  pakettiautojen  keskimääräinen 
etäisyys reunaviivaan kasvoi  13 cm  ja  päällysteen  reunaan  19 cm  (oletus: 
ajoneuvojen leveydet eivät muuttuneet). 

Vuotta myöhemmin etäisyys keskiviivaan palautui ennen-tilanteen tasolle 
arvoon  1,00 m,  eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä. Ajokaistan  ja  pienta

-reen leveysmuutokset huomioon ottaen henkilö-  ja  pakettiautot ajoivat  3 cm 
 kauempana reunaviivasta  ja  9 cm  kauempana päällysteen reunasta kuin en-

nen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttuneet). 

Taulukko  31.  Pohjoisessa mittauspisteessä Varkauden suuntaan ilman peräkärryä 

ajaneiden henkilö -ja  pakettiautojen  etäisyys tien keskiviivasta  (d). 
 Vastakkaisen ajosuunnan kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

Jonokriteeri  3  sekuntia. 

POHJOINEN MITTAUSPISTE 

VARKAUTEEN 
Kuopio 

 d  

Variaus  

Keskiarvo 
 (m)  

95 0/ 	uottamusväli 
(ni)  

Keskihajonta 
 (m)  N 

Vapaat  

_________________  

E 1,02 1.0014-1.0357 0,2968 1150 

J (1  kk)  0,91 0,8904-0.9361 0,2647 518  

J (1 v) 1,02 1.0026-1.0340 0,2645 1090  

Jonon ensimmäiset  

_________________  

E 1,02 0.9908-1,0469 0,2915 417 

J (1  kk)  0,94 0,8947-0.9947 0.2731 117  

J (1 v) 1,03 1,0011-1,0551 0,2634 368  

Jonossa ajaneet  E 1,00 0.9819-1,0269 0,3314 836 

J (1  kk)  0,86 08198-0.8984 0,2979 223 

J 	1 v) 0,96 0.9423-0.9839 0.2953 776  

Kaikki  

__________________  

E 1,01 1,0014-1,0260 0,3083 2403 

J (1  kk)  0,90 0,8849-0,9219 0,2759 858  

J (1 v) 1,00 0,9893-1,0122 0,2767 2234  
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Vuosi tärinäviivamerkinnän jälkeen jonossa olleet henkilö-  ja  pakettiautot 
ajoivat  6 cm  lähempänä keskiviivaa kuin vapaat  ja  7 cm  lähempänä kuin  jo-
non  ensimmäiset ajoneuvot. Muut erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Kuukausi tärinäviivamerkinnän jälkeen keskiviivasta mitatun etäisyyden kes-
kihajonta oli henkilö-  ja  pakettiautoilla  selvästi pienempi kuin ennen merkin-
tää, vaikka Varkauden suuntaan ajavien tila (kaista + päällystetty piennar) oli 
kasvanut  8 cm  (taulukko  31).  Vuoden kuluttua keskihajonta oli yhä samalla 
tasolla. 

Pohjoisessa mittauspisteessä Kuopion suuntaan ilman peräkärryä ajaneet 
henkilö-  ja  pakettiautot olivat ennen-tilanteessa keskimäärin  0,89 m  etäisyy-
dellä reunaviivasta  (taulukko  32).  Kuukausi tärinämerkinnän jälkeen ajoneu-
vot olivat siirtyneet  11 cm  lähemmäksi reunaviivaa, ero  on  tilastollisesti mer-
kitsevä. Ajosuunnan päällystetty piennar kapeni  1 cm,  joten henkilö-  ja  pa-
kettiautot ajoivat  12 cm  lähempänä päällysteen reunaa kuin aikaisemmin. 
Ajokaista leveni  3 cm,  joten etäisyys keskiviivaan kasvoi  14 cm  ennen- 
tilanteesta (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttuneet). 

Vuoden kuluttua tärinämerkinnästä etäisyys reunaviivaan oli  0,92 m,  eli hen-
kilö-  ja  pakettiautot olivat siirtyneet nyt  3 cm  kauemmaksi reunaviivasta en-
nen-tilanteeseen verrattuna. Ajokaistan leveys oli kasvanut juuri saman ver-
ran, eli henkilö-  ja  pakettiautot ajoivat täsmälleen samalla etäisyydellä keski-
viivasta kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttu-
neet). Etäisyys päällysteen reunaan kasvoi  2 cm.  

Taulukko  32.  Pohjoisessa mittauspisteessä Kuopion suuntaan ilman peräkärtyä aja-
ne/den henkilö-ja  pakettiautojen  etäisyys tien reunav/ivasta  (d).  Vastak-
kaisen ajosuunnan kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. Jonokri

-teen 3  sekuntia. 

POHJOINEN  MITTAUSPISTE 
 KUOPIOON 

Kuopio  

d  

Varkaus 

Keskiarvo 
 (m) 

95 % luottamusväli 
(m) 

Keskihajonta 
 (m)  N 

Vapaat  

__________________  

E 0,89 0.8751-0,9143 0.2727 744 

J (1  kk)  0.78 0.7504-0.8017 0,2413 343 

J (1 v) 0.89 0,8731-0,9092 0,2564 777  

Jonon ensimmäiset  

__________________  

E 0,86 0,8343-0.8849 0,2520 383 

J (1  kk)  0,72 0,6819-0,7505 0,1955 127 

J (1 v) 0,89 0,8659-0,9183 0,2790 439  

Jonossa ajaneet  E 0,90 0,8894-0.9193 0,2726 1274 

J (1  kk)  0.81 0,7837-0,8329 0,2271 330 

J  Il  v) 0.94 0,9255-0,9547 0,2789 1409  

Kaikki  

__________________  

E 0.89 0,8834-0,9050 0.2698 2401 

J (1  kk)  0,78 0,7638-0,7958 0,2306 800 

J (1 v) 092 0,9071-0,9280 0.2734 2625 
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Kaikilla mittauskerroilla jonossa olleet henkilö-  ja  pakettiautot ajoivat kes-
kemmällä tietä kuin jonon ensimmäiset ajoneuvot (erot tilastollisesti merkit-
seviä). Ennen-tilanteessa ero oli  4 cm,  kuukausi jälkeen-tilanteessa  9 cm  ja 

 vuosi jälkeen-tilanteessa  5 cm.  Vuosi jälkeen-tilanteessa  5  cm:n  ero vapai
-sun  ajoneuvoihin  oli myös tilastollisesti merkitsevä. 

Kuukausi tärinäviivamerkinnän jälkeen henkilö-  ja  pakettiautojen reunavii
-vasta mitatun etäisyyden keskihajonta oli selvästi pienempi kuin ennen- 

tilanteessa (taulukko  32).  Vuotta myöhemmin keskihajonta oli kasvanut ta-
kaisin ennen-tilanteen tasolle. Kuopion suuntaan ajavien tila (kaista + pääl-
lystetty piennar) leveni muutoksen yhteydessä  vain  hieman  (2 cm),  joten  tä

-rinäviivalla  ei näyttäisi olleen pysyvää vaikutusta keskihajontaan.  

8.3  Kevyet ajoneuvoyhdistelmät  

8.3.1  Kevyet ajoneuvoyhdistelmät eteläisessä mittauspisteessä 

Kevyillä ajoneuvoyhdistelmillä  tarkoitetaan tässä peräkärryä tms. vetäviä 
henkilö-  tai  pakettiautoja. Niiden lukumäärät olivat eteläisessä mittauspis

-teessä  melko pienet. Tuloksia ei ole  alla  eroteltu  sen  mukaan, olivatko ajo-
neuvoyhdistelmät vapaita, jonon ensimmäisiä  tai  jonossa ajavia,  sillä  ryhmi-
en välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Eteläisessä mittauspisteessä kevyet ajoneuvoyhdistelmät ajoivat ennen- 
tilanteessa Varkauden suuntaan keskimäärin  0,76 m  etäisyydellä reunavii-
vasta, kuukausi tärinämerkinnän jälkeen etäisyys oli kasvanut  0,97  metriin 
(taulukko  33).  Ero  on  tilastollisesti merkitsevä. Kevyet ajoneuvoyhdistelmät 
olivat siten siirtyneet  21 cm  kauemmas reunaviivasta, eli  2 cm  enemmän 
kuin päällystetty piennar kapeni. Ajokaista oli  2 cm  aikaisempaa leveämpi, 
joten kevyet yhdistelmät ajoivat  19 cm  lähempänä keskiviivaa kuin ennen- 
tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttuneet). 

Vuoden kuluttua etäisyys reunaviivaan oli  0,84 m,  joten kaistaleveysmuutos 
huomioon ottaen kevyet yhdistelmät jäivät ajamaan  6 cm  lähemmäksi keski- 
viivaa kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttu-
neet). Pientareen kapenemisen vuoksi etäisyys päällysteen reunaan pieneni 
silti  11 cm.  Ero ennen-tilanteeseen ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitse-
vä. 
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Taulukko  33.  Eteläisessä mittauspiste  essä  Varkauden suuntaan peräkärtyä tms. 
vetäneiden henkilö -ja  pakettiautojen  etäisyys tien reunaviivasta  (d). 

 Vastakkaisen ajosuunnan kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

ETELAINEN MITTAUSPISTE  
VARKAUTEEN 

Kuopio  

id  Keskiarvo 
 (m) 

95  % luottamusväli 
(m) 

Keskihajonta 
 (m) 

N 

1/  
Varkaus 

Kaikki  E 076 0.7161-0,8103 0,2597 119 

J (1  kk)  0,97 0,8634-1,0711 0,2342 22 

J (1 v) 0,84 0,7901-0,8942 0,2596 98  

Kuopion suuntaan kevyet  ajoneuvoyhdistelmät  ajoivat ennen-tilanteessa 
keskimäärin  0,78 m  etäisyydellä  ajosuunnan  keltaisesta  sulkuviivasta  (tau-
lukko  34).  Kuukausi  tärinäviivojen  merkitsemisen jälkeen etäisyys oli  0,98 m 

 ja  vuoden kuluttua  0,95 m,  eli  17 cm  ennen-tilannetta suurempi. Erot ennen- 
tilanteeseen ovat tilastollisesti merkitseviä.  Ajosuunnan  kaista oli  15 cm  ai-
kaisempaa leveämpi, joten vuoden kuluttua muutoksesta kevyet yhdistelmät 
ajoivat  2 cm  lähempänä  reunaviivaa  kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneu-
vojen  leveydet  eivät muuttuneet). Etäisyys  pientareen  reunaan kasvoi silti  5 
cm,  sillä  piennar  oli  7 cm  aikaisempaa leveämpi. 

Taulukko  34.  Eteläisessä mitta uspisteessä Kuopion suuntaan ajaneiden peräkärryä 
tms. vetäneiden henkilö -ja  pakettiautojen  etäisyys sulkuviivasta  (d). 

 Vastakkaisen ajosuunnan kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

ETELAINEN  MITTAUS  PISTE  
KUOPIOON 

Kuopio 

d  ,  
Keskiarvo 

 (m) 
95  % luottamusväli 

(m) 
Keskihajonta 

 (m)  N 

Varkaus 

Kaikki  E 0,78 0.7168-0,8382 0,3122 104 

J (1  kk)  0,98 0,8721-1,0799 0.2834 31 

J (1 V) 0,95 0,9076-0,9995 0,2848 150  
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8.3.2  Kevyet ajoneuvoyhdistelmät pohjoisessa mittauspisteessä 

Kevyillä ajoneuvoyhdistelmillä  tarkoitetaan tässä  peräkärryä  tms. vetäviä 
henkilö-  tai  pakettiautoja. Niiden lukumäärät olivat myös pohjoisessa mitta -
uspisteessä  melko pienet. Tuloksia ei ole  alla  eroteltu  sen  mukaan, olivatko  
ajoneuvoyhdistelmät  vapaita, jonon ensimmäisiä  tai  jonossa ajavia,  sillä 

 ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja. 

Varkauden suuntaan ajaneet kevyet  ajoneuvoyhdistelmät  ajoivat ennen- 
tilanteessa keskimäärin  1,01 m  etäisyydellä  keskiviivasta  (taulukko  35).  Kuu-
kausi  tärinämerkinnän  jälkeen etäisyys oli pienentynyt  11 cm,  mutta vuotta 
myöhemmin oltiin taas ennen-tilanteen lukemissa,  1,02  metrissä.  Mit

-tauskertojen  väliset erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Taulukko  35.  Pohjoisessa mitta  uspisteessä  Varkauden suuntaan  ajaneiden  perä
-kärryä  tms.  vetäneiden  henkilö-ja pakettiautojen  etäisyys tien keski

-viivasta  (d).  Vastakkaisen  ajosuunnan  kaistan puolella ajaneet eivät 
ole mukana. 

POHJOINEN  MITTAUSPISTE  
VARKAUTEEN 

Kuopio 
Keskiarvo 

 (m) 
95  % luottamusväli 

(m) 
Keskihajonta 

 (m)  
N 

Varkaus 

Kaikki  E 101 09501-1,0709 0,3326 119 

J (1  kk)  0.90 0,7836-1,0083 0,2954 29 

J (1 v) 1,02 0,9612-1,0758 0,2932 103  

Kuopion suuntaan kevyet  ajoneuvoyhdistelmät  ajoivat ennen-tilanteessa 
keskimäärin  0,77 m  etäisyydellä  reunaviivasta  (taulukko  36).  Kuukausi  tä

-rinämerkinnän  jälkeen etäisyys oli  12 cm  pienempi  ja  vuotta myöhemmin  5 
cm  suurempi, mutta erot ennen-tilanteeseen eivät olleet tässäkään  ajosuun-
nassa  tilastollisesti merkitseviä. 

Taulukko  36.  Pohjoisessa  mittauspisteessä  Kuopion suuntaan  ajaneiden peräkär-
ryä  tms.  vetäneiden  henkilö-ja pakettiautojen  etäisyys tien  reunavii

-vasta  (d).  Vastakkaisen  ajosuunnan  kaistan puolella ajaneet eivät ole 
mukana. 

POHJOINEN  MITTAUSPISTE  
KUOPIOON 

Kuopio 
Keskiarvo 

 (m) 
95  % luottamusväli 

(m) 
Keskihajonta 

 (m)  
N 

afk  au s  

Kaikki  E 0,77 0,7192-0,8209 0,2741 114 

J (1  kk)  0,65 0,5620-0,7320 0,2436 34 

J (1 v) 0.82 0,7776-0,8644 0,2717 153  
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8.4  Raskaat  ajoneuvot  

8.4.1  Raskaat  ajoneuvot  eteläisessä  mittauspisteessä 

Raskaiksi ajoneuvoiksi  laskettiin tässä linja-autot sekä perävaunun kanssa 
 tai  ilman perävaunua ajavat kuorma-autot. Raskaiden ajoneuvojen tuloksia 

ei ole eritelty  sen  mukaan, olivatko ajoneuvot vapaita, jonon ensimmäisiä  tai 
 jonossa ajavia,  sillä  erot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä. 

Raskaat ajoneuvot ajoivat Varkauden suuntaan ennen-tilanteessa keskimää-
rin  0,49 m  etäisyydellä reunaviivasta  (taulukko  37).  Kuukausi tärinäviivan 
merkitsemisen jälkeen etäisyys oli  21 cm  suurempi,  0,70 m.  Ero  on  tilastolli-
sesti merkitsevä. Päällystetty piennar oli kaventunut  19 cm,  eli raskaiden 
etäisyys päällysteen reunasta kasvoi  2 cm.  Ajokaista  oli  2 cm  aikaisempaa 
leveämpi, joten raskaat ajoivat  19 cm  lähempänä keskiviivaa kuin ennen- 
tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttuneet). 

Vuotta myöhemmin raskaiden etäisyys reunaviivasta oli  0,56 m,  joten kaista-
Ieveysmuutos huomioon ottaen raskaat jäivät ajamaan  5 cm  lähemmäksi 
keskiviivaa kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muut-
tuneet). Ero  on  tilastollisesti merkitsevä. Etäisyys päällysteen reunaan pie-
neni silti  12 cm.  

Taulukko  37.  Eteläisessä mittauspisteessä Varkauden suuntaan ajaneiden  raska/- 
den  ajoneuvojen etäisyys tien reunavüvasta  (d).  Vastakkaisen ajo- 
suunnan kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

ETELÄINEN MITTAUSPISTE 
VARKAUTEEN 

Kuopio 

il  
Keskiarvo 

 (m) 
95 % luottamusväli 

(m) 
Keskihajonta 

 (m)  
N  

Varkaus 

Kaikki  E 0.49 0,4559-0.5249 0,2186 157 

J (1  kk)  0,70 0.6484-0,7427 0,2364 99 

J (1 v) 0.56 0,5337-0,5931 0,2086 192  

Kuopion suunnan raskaat ajoneuvot ajoivat ennen-tilanteessa keskimäärin 
 0,55 m  etäisyydellä ajosuunnan keltaisesta sulkuviivasta  (taulukko  38).  Kuu-

kausi tärinämerkinnän jälkeen etäisyys oli  13 cm  suurempi, ero  on  tilastolli-
sesti merkitsevä. Vuoden kuluttua etäisyys oli kuitenkin enää  5 cm  suurempi 
kuin ennen-tilanteessa, eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä. Ajosuunnan 
kaista leveni  15 cm  muutoksen yhteydessä. Raskaat ajoneuvot eivät käyttä-
neet  koko lisätilaa  kasvattamalla etäisyyttä keltaiseen sulkuviivaan pysyväs-
ti, kuten muut ajoneuvotyypit.  Sen  sijaan raskaiden etäisyys reunaviivaan 
kasvoi,  10 cm  ennen-tilanteeseen verrattuna (oletus: ajoneuvojen leveydet 
eivät muuttuneet). Päällystetty piennar leveni  7 cm,  joten raskaiden etäisyys 
päällysteen reunaan kasvoi kaikkiaan  17 cm.  
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Taulukko  38.  Eteläisessä mittauspisteessä Kuopion suuntaan ajaneiden raskaiden 
ajoneuvojen etäisyys sulkuv/ivasta  (d).  Vastakkaisen ajosuunnan 
kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

ETELAINEN MITTAUSPISTE  
KUOPIOON 

Kuopio 
Keskiarvo 

 (m) 
95  % luottamusväli 

(m) 
Keskihajonta 

 (m) 
N  

\/  
Varkaus 

Kaikki  E 0,55 0.5194-0,5788 0.1973 172 

J(1  kk)  0.68 0,6376-0,7141 0.2069 115 

J (1 v) 0,60 0,5677-0,6309 0,2148 180 

8.4.2  Raskaat  ajoneuvot  pohjoisessa  mittauspisteessä 

Raskaiksi ajoneuvoiksi  laskettiin tässä linja-autot sekä perävaunun kanssa 
 tai  ilman  perävaunua  ajavat kuorma-autot. Raskaiden ajoneuvojen tuloksia 

ei myöskään tässä  mittauspisteessä  eritelty  sen  mukaan, olivatko  ajoneuvot 
 vapaita, jonon ensimmäisiä  tai  jonossa ajavia,  sillä  erot eivät olleet yhtä lu-

kuunottamatta tilastollisesti merkitseviä. Poikkeustapaus  on  mainittu erik-
seen. 

Ennen-tilanteessa raskaat  ajoneuvot  ajoivat keskimäärin  0,72 m  etäisyydellä 
 keskiviivasta  (taulukko  39).  Kuukausi  tärinämerkinnän  jälkeen raskaat olivat 

siirtyneet  7 cm  lähemmäksi  keskiviivaa.  Ero  on  tilastollisesti merkitsevä. 
Vuoden kuluttua etäisyys  keskiviivaan  oli taas ennen-tilanteen lukemissa 

 (0,70 m),  eikä ero ollut tilastollisesti merkitsevä.  Ajokaista  oli  2 cm  ja piennar 
 6 cm  leveämpi kuin ennen-tilanteessa, joten vuosi jälkeen -tilanteessa ras-

kaiden etäisyys  reunaviivaan  oli  4 cm  ja päällysteen  reunaan  10 cm  aikai-
sempaa suurempi. 

Taulukko  39.  Pohjoisessa mittauspisteessä Varkauden suuntaan ajaneiden raskai-
den ajoneuvojen etäisyys tien keskiviivasta  (d).  Vastakkaisen ajo- 
suunnan kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

POHJOINEN  MITTAUSPISTE  
VARKAUTEEN 

Kuopio 

H 
Keskiarvo 

 (m) 
95  % luottarnusväli 

(m) 
Keskihajonta 

 (m)  
N 

Varkaus 

Kaikki  E 0,72 0,6898-0,7556 0.2209 176 

J (1  kk)  0,65 0.6056-0.6853 0,2101 109 

J (1 v) 0,70 0,6756-0,7316 0.1945 188  
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Kuopion suunnan raskaat ajoivat ennen-tilanteessa keskimäärin  0,49 m 
 etäisyydellä reunaviivasta  (taulukko  40).  Kuukausi muutoksesta etäisyys oli 

pienentynyt  0,45  metriin  ja  vuoden kuluttua kasvanut  0,50  metriin. Erot eivät 
olleet tilastollisesti merkitseviä. Pientareen  ja  ajokaistan leveysmuutokset 

 huomioon ottaen raskaat ajoivat vuoden kuluttua muutoksesta täsmälleen 
samalla etäisyydellä päällysteen reunasta kuin ennen-tilanteessa, etäisyys 
keskiviivaan oli  2 cm  aikaisempaa suurempi. 

Ennen-tilanteessa vapaat raskaat ajoneuvot ajoivat  0,55 m  etäisyydellä reu-
naviivasta. Jonon ensimmäiset olleet ajoivat  9 cm  lähempänä reunaviivaa, 
ero oli tilastollisesti merkitsevä. Muut erot eivät olleet tilastollisesti merkitse-
viä. 

Taulukko  40.  Pohjoisessa mittauspisteessä Kuopion suuntaan ajaneiden raskaiden 
ajoneuvojen etäisyys tien reunaviiva.sta  (d).  Vastakkaisen ajosuunnan 
kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

POHJOINEN  MITTAUSPISTE  
KUOPIOON 

Kuopio 
Keskiarvo  95 % luottamusvali Keskihajonta  

(m) (m) (m)  N 

Varkaus 

Kaikki  F 0,49 0,4650-0,5228 0,1990 185 

J (1  kk)  0,45 0,4212-0,4870 0,1780 115 

J (1 v) 0,50 0,4673-0,5235 0,1886 175 

8.5  Moottoripyörät  

8.5.1  Moottoripyörät  eteläisessä  mittauspisteessä 

LAVEG-etäisyysmittari  antaa  vain  kaksi—neljä osumaa moottoripyörästä,  sillä 
 ne ovat lyhyitä ajoneuvoja  ja  niiden nopeus  on  tavallisesti suuri. Lasersäde 

 on  sellaisella korkeudella, että  se  osuu sekä kuljettajan jalkaan että mootto-
ripyörään. Osumien hajonta  on  siten melko suuri, joten tulokset eivät ole niin 
tarkkoja kuin muiden ajoneuvotyyppien tulokset. Eri mittauskertojen välisiä 
eroja voitaneen kuitenkin tarkastella. Tuloksia ei eroteltu  sen  mukaan olivat-
ko  moottoripyörät  vapaita, jonon ensimmäisiä  tai  jonossa ajavia,  sillä 

 havaintojen lukumäärät olivat pienet. 

Varkauden suuntaan moottoripyöräilijät ajoivat ennen-tilanteessa keskimää-
rin  1,44 m  etäisyydellä reunaviivasta  (taulukko  41).  Kuukausi tärinäviivan 
merkitsemisen jälkeen havaintoja oli  vain  kaksi, etäisyys oli  1,65 m.  Vuosi 
muutoksen jälkeen moottoripyöräilijät ajoivat  25 cm  kauempana reunaviivas

-ta  kuin ennen-tilanteessa, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 
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Taulukko  41.  Eteläisessä mittauspisteessä Varkauden suuntaan ajaneiden mootto
-rip  yörien  etäisyys tien reunaviivasta  (d).  Vastakkaisen ajosuunnan 

kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

ETELAINEN MITTAUSPISTE  
VARKAUTEEN 

Kuopio 
Keskiarvo 

 (m)  
95  % Iuottamusväli 

(rn)  
Keskihajonta 

 (m)  
N 

Varkaus 

Kaikki  E 1,44 1,3166-1,5652 0,4464 52 

J (1  kk)  1,65  -  0,2621 2 

J (1 v) 1,69 1,5563-1,8253 0.4529 46  

Kuopion suuntaan moottoripyöräilijät ajoivat ennen-tilanteessa keskimäärin 
 1,43 m  etäisyydellä ajosuunnan keltaisesta sulkuviivasta  (taulukko  42).  Kuu-

kausi muutoksen jälkeen havaittiin  vain  kolme moottoripyöräilijää,  he  ajoivat 
 1,64 m  etäisyydellä keltaisesta sulkuviivasta. Vuosi muutoksen jälkeen 

moottoripyöräilijöiden etäisyys oli  19 cm  suurempi kuin ennen-tilanteessa, 
mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko  42.  Eteläisessä mittauspisteessä Kuopion suuntaan ajaneiden moottori-
pyörien etäisyys sulkuviivasta  (d).  Vastakkaisen ajosuunnan kaistan 
puolella ajaneet eivät ole mukana. 

ETELAINEN MITTAUSPISTE  

KUOPIOON 
Kuopio 

d 
Keskiarvo 

 (m) 
95  % Iuottamusväli 

(m)  
Keskihajonta  

(rn)  N  

Varkaus 

Kaikki  E 1,43 1,2661-1.5943 0,5588 47 

J (1  kk)  1,64 0,4860-2,7865 0,4630 3 

J (1 v) 	-  1,62 1,4971-1,7423 0,5254 73 

8.52  Moottoripyörät  pohjoisessa mittauspisteessä 

Moottoripyöräilijät  ajoivat Varkauden suuntaan ennen-tilanteessa keskimää-
rin  1,77 m  etäisyydellä keskiviivasta  (taulukko  43).  Kuukausi tärinäviivojen 
merkitsemisen jälkeen etäisyys oli lähes sama,  1,79 m,  mutta havaintoja oli 

 vain  kolme. Vuotta myöhemmin moottoripyöräilijät ajoivat  13 cm  lähempänä 
keskiviivaa kuin ennen-tilanteessa, mutta ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. 



Täristävä keskiviivamerkintä  valtatiellä  5  välillä Leppävirta-Humalajoki 	73  
AJONEUVOJEN SIJAINTI KAISTALLA 

Taulukko  43.  Pohjoisessa mittauspisteessä Varkauden suuntaan ajaneiden mootto-
ripyöräilijöiden etäisyys keskiviivasta  (d).  Vastakkaisen ajosuunnan 
kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

POHJOINEN  MITTAUSPISTE  
VARKAUTEEN 

Kuopio 
Keskiarvo 

 (m) 
95  % luottamusväli 

(m) 
Keskihajonta 

 (m)  
N 

Varkaus 

Kaikki  E 1,77 1,6036-1,9337 0,6221 57 

J (1  kk)  1.79 0,8094-2,7660 0,3938 3 

J (1 v) 1,64 1,4890-1,7844 0,5305 52  

Kuopion suuntaan moottoripyöräilijät ajoivat ennen-tilanteessa  1,69 m  etäi-
syydellä reunaviivasta  (taulukko  44).  Kuukausi muutoksen jälkeen havaintoja 
oli neljä  ja  etäisyys oli  1,54 m.  Vuosi muutoksen jälkeen moottoripyöräilijät 
ajoivat  4 cm  lähempänä reunaviivaa kuin ennen-tilanteessa, mutta ero ei ole 
tilastollisesti merkitsevä. 

Taulukko  44.  Pohjoisessa mitta uspisteessä Kuopion suuntaan ajaneiden moottori- 
pyöräilijöiden etäisyys tien reunaviivasta  (d).  Vastakkaisen ajosuun-
nan kaistan puolella ajaneet eivät ole mukana. 

POHJOINEN MITTAUSPISTE 
KUOPIOON 

Kuopio 

d 
Keskiarvo 

 (m) 
95  % luottamusväli 

(m) 
Keskihajonta 

 (m)  N 

Varkaus 

Kaikki  E 1,69 1,5283-1.8517 0,6151 58 

J (1  kk)  1,54 0,6688-2,4038 0,5452 4 

J (1 v) 1.65 1,5272-1,7737 0,5679 84 

8.6  Ajoneuvojen  sijaintien jakaumat  

Ajoneuvojen sijaintien jakaumiin ei otettu mukaan moottoripyöriä, mopoja, 
traktoreita  tai  polkupyöriä. Kokonaan  tai  osittain vastakkaisen ajosuunnan 
kaistan puolella ajaneet ovat  sen  sijaan jakaumissa mukana. 

Eteläisessä mittauspisteessä kokonaan  tai  osittain vastakkaisen ajosuunnan 
puolella ajaneita kuljettajia oli vähän. Varkauden suuntaan heitä oli ennen- 
tilanteessa  ja  kuukausi tärinäviivamerkinnän jälkeen  2  ja  vuotta myöhemmin 

 3.  Kuopion suuntaan oli ohituskielto, eikä yksikään kuljettaja ajanut vastak-
kaisen ajosuunnan kaistan puolella. Tosin ennen-tilanteessa  4  kuljettajaa  ja 

 vuosi jälkeen-tilanteessa  1  kuljettaja ajoi sulkuviivan päällä. 
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Pohjoisessa mittauspisteessä ohittaminen oli sallittu molempiin ajosuuntiin. 
Varkauden suuntaan kokonaan  tai  osittain vastakkaisen ajosuunnan kaistan 
puolella ajoi ennen-tilanteessa  36,  kuukausi tärinämerkinnän jälkeen  9  ja 

 vuotta myöhemmin  23  kuljettajaa. Kuopion suuntaan vastaavat luvut olivat 
 15,  3ja  11  kuljettajaa. 

Sekä eteläisessä että pohjoisessa mittauspisteessä Varkauden suunnan  ja
-kaumat  ovat kaikilla mittauskerroilla lähes samanmuotoiset  (kuvat  22  ja  24).  

Molempien mittauspisteiden jakaumista havaitaan, että ajoneuvot siirtyivät 
kuukausi tärinämerkinnän jälkeen ajamaan selvästi lähemmäs keskiviivaa, 
kuten muutokset keskiarvoissa osoittivat. Eteläisessä mittauspisteessä siir-
tymiseen saattoi vaikuttaa  se,  että päällystetty piennar oli aikaisempaa ka-
peampi. Vuosi muutoksen jälkeen tilanne oli palannut ennen-tilanteen tasolle 
molemmissa mittauspisteissä. Eteläisen mittauspisteen jakauma  on  tosin 
hieman kauempana reunaviivasta kuin ennen-tilanteessa, mutta keskiarvo-
jen välinen  3  cm:n  ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Molemmista Kuopion suunnan kuvista havaitaan, että kuukausi tärinämer-
kinnän jälkeen tehtyjen mittausten jakaumat eroavat muodoltaan muista  ja

-kaumista:  huippu  on  selvästi muita jakaumia korkeammalla  (kuvat  23  ja  25).  
Keskihajonnat  olivatkin selvästi pienemmät kuin muilla mittauskerroilla. Ete-
läisen mittauspisteen kuvasta havaitaan, että Kuopion suunnan ajoneuvot 
siirtyivät jälkeen-tilanteissa aina vaan kauemmaksi ajosuunnan keltaisesta 
sulkuviivasta. Tämä johtui suureksi osaksi todennäköisesti siitä, että jälkeen- 
tilanteissa ajokaistan leveys oli  15 cm  ja  pientareen  leveys  7 cm  ennen- 
tilannetta suurempi. Pohjoisessa mittauspisteessä ajoneuvot siirtyivät aluksi 
lähemmäs reunaviivaa, vaikka ajokaistan  ja  pientareen leveyksissä  ei tapah-
tunut suuria muutoksia. Vuosi tärinämerkinnän jälkeen jakauma  on  sen  si-
jaan hieman kauempana reunaviivasta kuin ennen-tilanteessa. Keskiarvojen 
välinen  3  cm:n  ero oli tilastollisesti merkitsevä. Ajokaista oli jälkeen- 
tilanteessa kuitenkin juuri  3 cm  aikaisempaa leveämpi, joten keskiviivan suh-
teen ajoneuvot ajoivat samassa kohdassa kuin ennen-tilanteessa (ole-
tus:ajoneuvojen leveydet eivät muuttuneet). 
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ETELÄINEN MITAUSPISTE 
VARKAUTEEN 

Ajokaistan  leveys ennen  =  3,85 m  
jälkeen  =  3,87 m  

Päällystetyn  pietaj-een  leveys ennen  =  0,45 m  
jälkeen  =  0,26 m 

C 
a,  

-  
C 

.Z 

i__  

-  i-  '  

-05- -04- -0.3- -0.2- -0.1- 0,0- 0.1- 02- 0.3- 0.4- 0.5- 0.6- 0.7- 0.8- 0.9- 1.0- 1.1- 1.2- 1.3- 1,4- 1.5- 1.6- 1.7- 1.8- 1.9-  oaS 
 (-0.4)(-0.3)(-0.2)j-0.1) 0.0 0.1 	0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 07 0.8 0.9 1.0 1.1 	1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.9 	1.9 2.0 2.0  

Etäisyys  reunavlivasta  (m)  

Ennen  (N2590)  -  Jälkeen  1  kk  (N863)  -Jälkeen  1 v (N2535)  

Kuva  22.  Varkauden suunnan ajoneuvojen  sUainti  kaistalla eteläisessä mittauspis
-teessä. Moottoripyörät, mopot, traktont ja polkupyörät  eivät ole mukana.  

ETELAINEN MITIAUSPISTE  
I  KUOPIOON  
I  Ajokaistan  leveys ennen  =  3,73 m  

jälkeen  =  3,88 m  

Päällystetyn  pientareen  leveys ennen  =  0,20 m  
jälkeen 	0,27 m 

Is 
I 
l C 

I 
a, 
c 

l  .  

I 

1/ 

-  

-0.5- -0.4- -0.3- -0,2- -0,1- 0.0- 0,1- 0.2- 0,3- 0,4- 0.5- 0.6- 0,7- 0.8- 0,9- 1,0- 1.1- 1.2- 1,3- 1,4- 1,5- 1,8- 1,7- 1,8- 1,9-  vaS. 
(-0.41(-0,3)l-0,2)(-01) 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1,8 1.9 2.0 2.0  

Etäisyys  sulkuvilvasta  (m)  

Ennen  (N=2728)  -  Jälkeen  1  kk  (N=899)  -Jälkeen  1 v (N2934) I  

20 

18 

16 

14 

12 
0, 
0  >  

10 
0 
'0 

6 

4 

2 

0  

20 

18 

16 

14 

12 

10 
0 
co 
0, 

0 

6 

4 

2 

0  

Kuva  23.  Kuopion suunnan ajoneuvojen sjjainti kaistalla eteläisessä mittauspistees- 
sä. Moottoripyörät, mopot, traktoritja polkupyörät  eivät ole mukana. 
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POHJOINEN  MITTAUSPISTE  
VARKAUTEEN  

___________________ 	______________ 
- 	- 	- - - 	

- Ajokaistan  leveys ennen  =  3,65 m  
__________ ________ jälkeen__3,67  m  

Päällystetyn pientareen leveys ennen  =  0,18 m  
jälkeen 	0.24 m 

II 
I I,  ___ _______--__________________ 

0  
JIe  -0.5.. .04- -0.3- -0.2- '01. 0.0- 0.1- 0.2- 0.3- 0.4- 05- 0.6- 0.7- 08- 09- 1.0- 1.1- 1.2- 1.3- 1.4- 1.5- 1.6- 1.7- 1.8- 1.9-  t9h,  
.05('04)(.0.3)(-0.2)(-0.1)0.0 0.1 	0.2 0,3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1,1 	1.21.31.41.5141.71.81.92.02.0  

Etäisyys keskiviivasta  (m)  

-  Ennen (Ntt2734) -Jälkeen  1  kk  (N1005)  -Jälkeen  I V N=(2548)  

Kuva  24.  Varkauden suunnan ajoneuvojen  sUainti  kaistalla  pohjoisessa  mittauspis
-teessä.  Moottoripyö  rat,  mopot, traktoritja polkupyörät  eivät ole mukana.  

POHJOINEN  MITTAUSPISTE  
KUOPIOON  

Ajokaistan  leveys ennen  =  3,48 m  
jälkeen  =  3,51  rn  

Päällystetyn pientareen leveys ennen  =  0,25 m  
jälkeen 	0,24 m  

-  
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Etäisyys reunaviivasta  (m)  

[ 	Ennen  (N"2715)  -Jälkeen  1  kk  (N952)  -Jälkeen  1 v  (N=2J  
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Kuva  25.  Kuopion suunnan ajoneuvojen  sUainti  kaistalla  pohjoisessa  mittauspistees- 
sä.  Moottoripyö  rat,  mopot, traktoritja polkupyörät  eivät ole mukana.  
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9  KULJETTAJIEN HAASTATTELUT 

 9.1  Taustatiedot 

Autoilijoiden haastattelut tehtiin vuosi  tärinäviivan  merkitsemisen jälkeen 
 30.6-2.7. 2004  tienvarren  taukopaikalla.  Haastatelluista autoilijoista  88 %  oli 

miehiä (taulukko  45).  Noin puolet kaikista haastatelluista oli  30-50  -vuotiaita 
 ja  reilu kolmasosa tätä vanhempia.  Vain  hieman  alle  kymmenen prosenttia 
 haastateltuista  oli kolmeakymmentä ikävuotta nuorempia. Naisten joukossa 
 alle  30-vuotiaiden  osuus oli suurempi  ja  yli  50-vuotiaiden  pienempi kuin 

miesten joukossa. 

Haastatelluista noin  60 %  oli ajanut tutkimuskohteena ollutta  tieosaa  vähin-
tään kerran kuukaudessa. Ensimmäistä kertaa  tieosaa  ajavia oli noin kah-
deksan prosenttia. Lähes puolet haastatelluista naisista oli ajanut tutkimus- 
kohteesta  vain  harvoin. 

Taulukko  45.  Haastateltujen  kuijettajien  taustatiedot  jaoteltuna  sen  mukaan, kuinka 

usein oli ajanut  tutkimuskohteesta.  

Sukupuoli  ja 
 Ikäluokka  

Päivittäin 
_________  

Kerran  pari 
 viikossa 

Kerran  pari 
 kuukaudessa  

Harvemmin 
___________  

Ensi 
kerran 

Lukumäärä  ja 
 osuus 

Naiset  18-30 0,0% 25% 0% 50% 25% N=4 (30.8%) 

3050 14,3% 0,0% 14.3% 57,1% 14,3% N=7 (53.8%) 

yj  50% 500/c, 0,0% 0,0% 0,0% N=2 (15,4%) 

______ yht.  15,4% 15,4% 7,7% 46,2% 15,4% N13  

Miehet  18-30 11,1% 11,1% 55,6% 22.2% 0,0 N9 (7.6%) 

30-50 13,3% 23,3% 23,3% 31,7% 8,3% N=60 (50,8%) 

10,2% 12,2% 2O,4% 49,0% 8,2% N=49 (41,6%) 

yht.  11,8% 17,6% 24.4% 38,7% 7,6% N=119*  

Kaikki  18-30 7,7% 15,4% 38,5% 30.8% 7.7% N=13 (9,8%) 

30-50 
14,5% 21,7% 21,7% 33,3% 8,7% N69 (51,9%)  

yli  50 11,8% 13,7% 19,6%, 47,1% 7,8% N51 (38,3%) 

yht.  12.6% 17,8% 23,0% 38.5% 8,1% N=135** 

*lkätieto  puuttuu  1  tapauksesta.  
**S u k u pu olitieto  puuttuu  3  tapauksesta, joista yhdestä myös  ikätieto.  

Suuri  osa,  noin  66  %,  haastatelluista oli liikkeellä  henkilöautolla  (taulukko 

 46).  Raskaita ajoneuvoja kuljettavien osuus oli noin  12 %  ja  pakettiautoa kul-
jettavien kymmenisen prosenttia.  Haastateltuja moottoripyöräilijöitä  oli yh-
teensä kuusi kappaletta eli noin  4 %. 



78 	 Täristävä keskiviivamerkintä  valtatiellä  5  välillä Leppävirta-Humalajoki 

KULJETTAJIEN HAASTATTELUT 

Taulukko  46.  Haastateltujen  kuijettajien ajoneuvotyypitjaoteltuna  sen  mukaan kuin-
ka usein oli ajanut  tutkimuskohteesta. 

Ajoneuvotyyppi 
________________________ 

Päivit-  
täin  

Kerran  pari 
 viikossa 

Kerran  pari 
kuukaudessa  

Har-  
vemmin 

Ensi 
kerran 

Lukumäärä  ja  
osuus  (N=134) 0  

Henkilöauto  112% 15,7% 169% 48,3% 

- 

7,9% N=89 (65.9%)  

Henkiloauto  tai  pakettiauto  ja  
perakarry  tai  asuntovaunu  0,0% 11,1% 44,4% 44,4% 0,0% N=9 (6,7%)  

Kuorma -auto 20,0% 20,0% 40,0% 20,0% 0,0% N=5 (3,7%)  

Kuorma-autoja perävaunu  36,4% 18,2% 36,4% 9,1% 0,0% N11 (8,1%)  

Pakettiauto  14,3% 35,7% 21,4% 14,3% 14,3% N14 (10,4%)  

Moottoripyörä  0,0% 16,7% 33,3% 16,7% 33,3% N=6 (4,4%)  

*Ajoneuvotyyppitie to  puuttui  1  tapauksesta 

Suurin  osa  (84  %)  haastatelluista oli huomannut  täristävän  keskiviivan tutki-
muskohteena olevalla  tieosalla  tai  jossain muualla (taulukko  47).  Tietä päivit-
täin  käyttävistä  haastatelluista kaikki olivat huomanneet  täristävän  keskivii-
van. Ensimmäistä kertaa tietä  ajavista  yli puolet oli huomannut, että tiellä  on 

 täristävä keskiviiva.  Taulukosta  48  käy selvästi ilmi, että  täristävä keskiviiva 
 on  havaittu, sitä todennäköisemmin mitä useammin haastateltava  on  käyttä-

nyt tietä. Kaikkiaan kolme neljäsosaa haastatelluista oli havainnut  täristävän 
 keskiviivan tutkimuskohteena olleella  tieosalla.  

Taulukko  47.  Haastateltujen kuljettajien vastaukset kysymyksiin olivatko  he  havain- 
neet  täristävän kesk/viivan  tällä tiellä  tai  jossain muualla  (N135).  

Kyllä  Ei 

Tällä tiellä  75,6 %  24.4 %  

Jossain muualla  49,6 %  50.4 %  

Tällä tiellä  tai  jossain muualla  83.7 %  16,3 %  

Taulukko  48.  Haastateltujen  kuijettajien  vastaukset kysymykseen "Oletteko huo-
mannut, että tällä tiellä  on täristävä keskiviivamerkintä?'  Vastaukset  on 

 jaoteltu  sen  mukaan, kuinka usein oli ajanut  tutkimuskohteesta. 

Paivittäin  
(N=17)  

Kerran  pari  
viikossa(N=24) 

Kerran  pari  kuu- 
kaudessa(N31)  

Harvemmin 
(N=52) 

Ensi kerran 
(N=11) 

Kaikki 
 (N=135)  

Kyllä  100.0% 95,8% 74,2% 63.5% 54,5% 75,6%  

Ei  0,0% 4,2% 25,8% 36,5% 45.5% 24,4% 

9.2  Täristävän  keskiviivan  hyödytja  haitat 

Noin  65  % tärinäkeskiviivan tutkimuskohteessa  tai  jossain muualla  havain-
neista  koki, että  täristävästä keskiviivasta  ei ole ollut heille henkilökohtaisesti 
hyötyä (taulukko  49).  Hieman yli kolmasosa  täristävän  keskiviivan jossain 

 havainneista  haastatelluista koki, että  täristävästä keskiviivasta  oli ollut hen-
kilökohtaisesti hyötyä. Suurin  osa  näistä koki hyödyn  ilmenneen havandutta

-vana  äänenä,  kun  he  olivat ajautumassa vastakkaisen  ajosuunnan  kaistalle.  
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Taulukko  49.  Haastateltujen kuijettajien vastaukset kysymykseen "Onko täristäväs
-ta  keskivilvasta  ollut teille henkilökohtaisesti hyötyä?". Vastaukset  on 

 jaoteltu  sen  mukaan, kuinka usein haastateltu oli ajanut tutkimuskoh-
teesta. 

Paivittäin  Kerran  pari  Kerran  pari Har-  Ensi Kaikki  
(N17)  viikossa kuukaudessa vemmin  kerran  (N=113) 

__________________________ ________  (N=23) (N=27) (N=39) (N=7) _______  

Ei  35,3% 73,9% 66,7% 71,8% 57,1% 64,6% 

Kylla, 	se 	on 	havanduttanut  
ollessani ajautumassa  vastak-  52,9% 13.0% 22,2% 23,1% 14,3% 24,8% 
kaisen ajosuunnan  kaistalle _________ ____________ _____________ _______ ________ _______  

Kyllä,  muu  11,8% 13,0% 11,1% 5,1% 28,6% 10,6%  

Yksi raskasta ajoneuvoa ammatikseen  kuijettava  haastateltu piti selvänä 
 hyötynä  sitä, että  täristys  tuntuu myös  lumikerroksen  läpi silloin, kun varsi-

nainen  keskiviiva  ei ole näkyvissä. Sama pätee tietysti myös  täristävään 
reunaviivaan.  Muita ilmenneitä  hyötyjä  olivat muun muassa  se,  että  ohitetta-
essa  autolla pyöräilijää, osaavat pyöräilijät keskiviivan äänen kuullessaan 
vetäytyä tien sivuun  ja  se,  että vedettäessä autoa leveämpää  peräkärryä, 

 kuulee missä  peräkärry  kulkee. 

Yli  90 % tärinäkeskiviivan tutkimuskohteessa tai  jossain muualla  havainneis
-ta  haastatelluista kertoi, että  täristävästä keskiviivasta  ei ole ollut heille hen-

kilökohtaisesti haittaa (taulukko  50).  Yhteensä  vain  hieman reilu kandeksan 
prosenttia kaikista  haastelluista  ilmoitti  täristävästä keskiviivasta  olleen heille 
henkilökohtaisesti haittaa. Tutkimuskohteena ollutta  tieosaa  päivittäin käyt-
tävät kokivat muita selvästi useammin  täristävästä keskiviivasta  olleen heille 
henkilökohtaista haittaa. Kuitenkin ne henkilöt, jotka kertoivat  täristävästä 
keskiviivasta  aiheutuneen heille haittaa, eivät pääsääntöisesti olleet  kovin 

 vahvoja mielipiteissään. 

Taulukko  50.  Haastateltujen kuljettajien vastaukset kysymykseen "Onko täristäväs
-tä  keskiviivasta  ollut teille henkilökohtaisesti haittaa?". Vastaukset  on 

 jaoteltu  sen  mukaan, kuinka usein haasta te/tu oli ajanut tutkimuskoh-
teesta. 

Päivittäin Kerran  pari  Kerran  pari  Harvemmin Ensi ker- Kaikki  
(N=17)  viikossa kuukaudessa  (N=39) ran (N=7) (N=113) 

(N=23) (N=27)  

Ei  76.5% 95,7% 100,0% 89.7% 100.0% 92,0%  

Kyllä,  luulin, että  on 
sattunut rengasrikko  0.0% 4,3% 0,0% 5,1% 0,0% 2.7%  

Kyllä,  ääni säikäytti  11,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1.8%  

Kyllä,  ääni ärsyttää  5,9% 0,0% 0,0% 5,1% 0,0% 2,7%  
ohittaessa __________ ___________ _____________ ___________ _________ ___________  

Kyllä,  ääni häiritsee 
kotona/kotipihalla  5,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,9% 
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Yli neljä viidesosaa täristävän keskiviivan havainneista haastatelluista piti  
sen  synnyttämää  ääntä  ja  tärinää sopivana (taulukko  51).  Hieman yli kym-
menen prosenttia haastatelluista koki, että syntyvä ääni/täristys  on  liian 
heikko  ja  seitsemän prosenttia ei osannut ilmaista mielipidettä suuntaan eikä 
toiseen. 

Taulukko  51.  Haastateltujen kuljettajien vastaukset kysymykseen "Onko  täris-
tys/ääni  mielestänne ..... (N1 13).  

Liian heikko  105%  

Sopiva  81,6%  

Liian voimakas  0,9%  

Ei osaa sanoa  7,0% 

Vain  yksi haastateltu (-  0,9 %)  kommentoi syntyvää ääntä liian voimakkaak-
si  tai  koki  sen  häiritsevän kotipihalla.  On  huomioitava, että haastatelluista 
selvä pääosa oli  vain läpikulkumatkalla.  Paikkakuntalaisista selvästi useampi 
saattaa kokea äänen häiriönä. Yksi haastateltu kertoi asuvansa tutkimuskoh

-teen  välittömässä läheisyydessä (kuuloetäisyydellä)  ja  koki täristävän keski-
viivan aiheuttavan meluhaittaa yöaikaan, kun raskaat ajoneuvot satunnai-
sesti ajautuvat viivan päälle.  

9.3 Täristävän  keskiviivan vaikutus ajotapaan 

Kaikkiaan noin  86 %  niistä haastatelluista jotka olivat joskus ajaneet tavan-
neet täristävän keskiviivan, oli sitä mieltä, että  se  ei ollut vaikuttanut heidän 
ajotapaansa  (taulukko  52).  Eniten täristävä keskiviiva oli vaikuttanut ensi 
kertaa tutkimuskohteena ollutta tietä ajaneiden ajotapaan. Tähän  on  kuiten-
kin suhtauduttava hieman kriittisesti  sillä  haastateltujen ensikertalaisten 
määrä  (7 kpl)  oli pieni.  Vain  kaksi haastateltavaa kertoi välttävänsä ohitta-
mista täristävän keskiviivan vuoksi. Näin siis lähes kaikki henkilöt jotka ker -
toivat täristävän keskiviivan vaikuttaneen ajotapaansa, kertoivat ajavansa 
lähempänä reunaviivaa kuin ennen. Saadut tulokset vaihtelivat hieman odot-
tamattomasti  sen  mukaan kuinka usein haastateltava ajoi tutkimuskohteena 
ollutta tieosaa. 

Taulukko  52.  Haastateltujen  kuijettajien  vastaukset kysymykseen "Onko  täristävä 
keskiviiva  vaikuttanut  ajotapaanne?  Vastaukset  on  jaoteltu  sen  mu-
kaan, kuinka usein haastateltu oli ajanut  tutkimuskohteesta.  

Päivittäin Kerran  pari  Kerran  pari  Harvemmin Ensi Kaikki  
(N=17)  viikossa kuukaudessa  (N=39)  kerran  (N=113) 

(N =23) (N = 27) ___________  (N=7) _______  

Ei  82,4% 87,0% 88,9% 87,2% 71,4% 85,8%  

Kyllä, vältän  ohittamista  0.0% 4,3% 3,7% 0,0% 0,0% 1,8%  

Kyllä. 	ajan 	lahempana  
17,6% 8,7% 7.4% 12,8% 28,6% 12,4% 

reunaviivaa  kuin ennen _________ ___________ _____________ ___________ _________ ________ 



Täristävä keskiviivamerkintä  valtatiellä  5  välillä Leppävirta—Humalajoki 	81  
KULJETTAJIEN HAASTATTELUT  

9.4  Haastateltujen mielipiteitä  liikenneturvallisuusvaikutuksiin 
 liittyen 

Taulukon  53  perusteella näyttäisi siltä, että täristävään keskivilvaan suhtau-
dutaan suopeammin,  jos  sellaisesta  on  aiempaa kokemusta. Täristävän 
keskiviivan havainneista noin  84  %  piti sitä liikenneturvallisuutta parantava-
na. Niistä haastatelluista jotka eivät olleet havainneet täristävää keskiviivaa 
kyseisellä tiellä, enää noin  70  %  piti täristävää keskiviivaa liikenneturvalli-
suutta parantavana. Yli  30-vuotiaat haastatellut olivat erityisen varmoja siitä, 
että täristävä keskiviiva parantaa liikenneturvallisuutta.  Alle  30-vuotiaista 

 vain  noin puolet arveli täristävän keskiviivan parantavan liikenneturvallisuut-
ta.  On  kuitenkin huomattava, että pelkästään niistä henkilöistä joille täristä-
västä keskiviivasta ei ole koskaan ollut henkilökohtaista hyötyä noin  77  % 

 piti täristävää keskiviivaa liikenneturvallisuutta parantavana. 

Taulukko  53.  Haastateltujen  kuijettajien  vastaukset kysymykseen  "Parantaako täri.s-
tävä kesk/viiva  mielestänne liikenneturvallisuutta?". Vastaukset  on 

 jaoteltu  sen  mukaan, onko haastateltava havainnut täristä  vän kesk/
-viivan  tutkimuskohteessa.  

Ei  Kyllä  Ehka  Ei osaa sanoa  

On  havainnut  (N=102) 1,0% 84,3% 11,8% 2,9%  

Ei ole havainnut  (N=32) 30% 69,7% 21,2% 3,0%  

Kaikki  (N=134)* 1,5% 80,7% 141% 3,0% 

*  Mielipide puuttuu  1  tapauksesta.  

Täristävää reunaviivaa  pidettiin liikenneturvallisuutta parantavana noin  90  % 
 vastauksista (taulukko  54).  Yksi vastaaja kaikista 134:stä ei pitänyt täristä - 

vää  reunaviivaa  liikenneturvallisuutta parantavana. Suhtautuminen oli melko 
yhdenmukaista haastatellun vuosittaisesta ajomäärästä riippumatta. Täristä - 
vän  reunaviivan  positiivisiin liikenneturvallisuusvaikutuksiin uskottiin hieman 
vakaammin kuin täristävän keskiviivan tuomaan liikenneturvallisuusparan-
nukseen. 

Taulukko  54.  Haastateltujen kuljettajien vastaukset kysymykseen  "Parantaako  tä-
ristä  vä  reuna viiva mielestänne  liikennetu,vallisuutta?".  Vastaukset  on 

 jaoteltu haastateltujen vuotuisten  ajokilometrien  mukaan.  

________________________  Ei  Kyllä  Ehkä Ei osaa sanoa  

alle  5000 km (N3) 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 

5000-15000 km (N=21) 0,0% 90,5% 4,8% 4,8% 

15000-25000 km (N=44) 0.0% 88,6% 9,1% 2,3%  

yli  25000 km (N66) 1,5% 90,9% 7,6% 0,0%  

Kaikki  (N=134)* 0,7% 90,3% 7,5% 1,5% 

*  Mielipide puuttui  1  tapauksesta.  
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Seuraavaan  on  koottu haastateltujen kuljettajien vapaamuotoisia komment-
teja täristävästä keski-  ja  reunaviivasta.  Suluissa kommentoijien lukumäärä. 

• Reunaviiva  saisi täristää vielä kovempaa - sitähän ei ole tarkoitus ylittää, 
ainakaan kovassa vauhdissa. 

• Täristävä  keski- ja/tai reunaviiva tarjoaa vaarattoman muistutuksen siitä, 
että ajaessa ei voi tehdä mitään muuta. 

• Täristävät  viivat tuntuvat  lumen  alta, kun niitä ei muuten näy. 

•  Pyöräilijän osaavat vetäytyä sivuun etukäteen, kun  auto  lähtee ohitta-
maan  (2).  

•  Erityisesti  custom -mallisella moottoripyörällä ajaessa täristävä keskiviiva 
tuottaa vaikeuksia. Poikittaisurat  on  parempi toteutusvaihtoehto kuin ko-
ho  u mat.  

• Tekstiviestiä lähettäessä  tietää olevansa ajautumassa kaistalta. 

• 	Keskiviivalla "roikkujat" toivottavasti vähenevät  (2).  

• Täristävien viivojen  tarkoituksesta tiedotettava selkeästi, että autoilijat 
tietävät mistä  on  kyse. 

•  Kuljettaja kuulee milloin hänen autoaan lähdetään ohittamaan. 
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Täristävän keskiviivamerkinnän  vaikutuksia liikennevirtaan  ja  kuijettajien  ajo- 
käyttäytymiseen valtatiellä  5  Leppåvirran  ja  Humalajoen  välillä selvitettiin 
ennen-jälkeen -maastomittauksilla. Ennen-tilanteen mittaukset tehtiin heinä-
kuun alussa vuonna  2003,  pari  kuukautta ennen tieosuuden uudelleenpääl-
lystämistä  ja  tärinämerkinnän jyräämistä.  Jälkeen-mittauksia oli kaksi, en-
simmäinen noin kuukausi täristävän keskiviivamerkinnän valmistumisen jäl-
keen  ja  toinen noin vuosi ennen-mittausten jälkeen. Mittauksia tehtiin kaikilla 
kierroksilla kahtena päivänä, torstaina  ja  perjantaina, mutta kuukausi jälkeen 
-tilanteessa perjantaina satoi vettä, joten  sen  päivän tuloksia ei käsitelty. 

Tutkimusmenetelminä  käytettiin rekisteritunnustutkimusta, pistemittauksia 
 (LAM),  videokuvausta  sekä etäisyysmittausta lasertutkalla. Rekisteritunnus-

tutkimuksessa liikennettä videokuvattiin kolmessa poikkileikkauksessa  ja  ai-
neistosta laskettiin matkanopeudet  ja  ohitusmäärät  koko  tutkimusvälille  sekä 
erikseen eteläiselle  ja  pohjoiselle osuudelle.  LAM -pisteen tietojen perusteella 
tarkasteltiin pistenopeuksia  ja  jonossa ajamista. Videokuvauksen avulla sel-
vitettiin kuljettajien ajokäyttäytymistä reilut  700 m  pituisella suoralla tieosuu-
della, jossa ohittaminen oli sallittu molempiin ajosuuntiin. Tarkoituksena oli 
arvioida sitä, onko täristävä keskiviivamerkintä vähentänyt keskiviivalla aja-
mista. Lasertutkan avulla mitattiin kandessa poikkileikkauksessa ajoneuvo-
jen sivuttaissijaintia kaistalla. Lisäksi vuosi jälkeen -tilanteessa tehtiin  kuljet

-tajahaastattelu,  jossa kysyttiin tienkäyttäjien mielipiteitä  ja  kokemuksia täris-
tävistä tiemerkinnöistä. 

Tutkittavan tieosuuden pituus oli noin  20 km  ja  nopeusrajoitus oli  80 km/h tai 
100 km/h.  Eteläisellä tutkimusosuudella, jonka pituus oli noin  8 km,  nopeus-
rajoitus oli pääasiassa  100 km/h  (noin  85  %  matkasta). Pohjoisesta osuu-
desta, joka oli noin  12 km  pituinen, hieman  alle  puolet oli  100 km/h  rajoitus-
alueella (noin  48  %).  LAM -pisteen kohdalla nopeusrajoitus oli  100 km/h. Tien 

 KVL  oli vuosina  2003-2004  noin  6000  ajon/vrk.  Mittausten aikana liikenne- 
määrä oli kaikilla mittauskerroilla torstaina  alle  400  ajon/h  molempiin ajo- 
suuntiin. Perjantaina liikennemäärät olivat hieman suuremmat, mutta pää-
asiassa  alle  500  ajon/h. 

Rekisteritunnustutkimuksen  tulosten perusteella täristävä keskiviivamerkintä 
ei ole vaikuttanut matkanopeuksiin kummassakaan ajosuunnassa.  Koko tut

-kimusvälin  keskimääräinen matkanopeus oli Kuopion suuntaan ennen- 
tilanteessa  88,1 km/h,  kuukausi jälkeen -tilanteessa  87,9 km/h  ja  vuosi jäl-
keen -tilanteessa  87,5 km/h.  Varkauden suuntaan vastaavat luvut olivat  87,6 
km/h, 88,7 km/h  ja  88,3 km/h.  Regressioanalyysi matkanopeuden  riippuvai-
suudesta liikennemäärästä osoitti, että tärinämerkintä ei ole vaikuttanut  mat

-kanopeuksiin. Matkanopeuskeskiarvoissa  havaitut erot johtuivat siten liiken-
nemääräeroista. Täristävä keskiviivamerkintä ei vaikuttanut myöskään  mat

-kanopeuksien keskihajontaan. 
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LAM -pisteen aineistojen perusteella täristävä keskiviivamerkintä ei ole vai-
kuttanut mittauspoikkileikkauksessa keskimääräiseen pistenopeuteen,  piste

-nopeuksien keskihajontaan  eikä jonossa ajavien osuuteen kummassakaan 
ajosuunnassa. 

Täristävällä keskiviivamerkinnällä  ei ollut tulosten perusteella vaikutusta lii-
kennevirran ohitustiheyteen kummassakaan ajosuunnassa. Kuopion suun-
taan ajaneet kevyet ajoneuvot tekivät  koko  tutkimusvälillä  ennen-tilanteessa 
keskimäärin  0,57  aktiivista ohitusta/ajoneuvo. Kuukausi tärinämerkinnän 
valmistumisen jälkeen ohituksia tehtiin keskimäärin  0,55  akt.ohit./ajon  ja 

 vuotta myöhemmin  0,69  akt.ohit./ajon.  Varkauden suunnan kevyillä ajoneu-
voiMa vastaavat luvut olivat  0,63  akt.ohit./ajon,  0,57  akt.ohit./ajon  ja  0,52 

 akt.ohit./ajon. Regressioanalyysin  tulokset osoittivat, että erot keskimääräi-
sissä ohitusmäärissä johtuivat liikennemääräeroista. 

Suoralla tieosuudella kuljettajien ajokäyttäytymistä taitloineesta videokuva-
uksesta havaittiin, että keskiviivalla ajaminen  on  vähentynyt tutkimuskoh-
teessa täristävän keskiviivan merkitsemisen jälkeen molemmissa ajosuun

-nissa.  Keskiviivalla ajaneiden  osuudet ovat vähentyneet sekä niiden joukos-
sa, jotka selvästi kurkkivat ohitusmandollisuutta edellä ajaneen takaa, että 
niiden joukossa, joiden keskiviivalla ajamiseen ei ollut havaittavissa mitään 
ulkopuolista syytä. Kuopion suunnan ajoneuvoista ohitusmandollisuutta 
kurkkineiden osuus  on  vähentynyt ennen-tilanteen perjantain  0,67  %:sta 

 vuosi jälkeen -tilanteen perjantain  0,15  %:iin.  Varkauden suuntaan muutos 
oli hieman pienempi:  0,50  %:sta  0,30  %:iin.  Ilman havaittavaa syytä keskivii

-valla  ajaneiden  osuudet olivat molemmissa ajosuunnissa pienentyneet noin 
puoleen entisestä (Kuopion suunta:  0,32  % -  0,15  %,  Varkauden suunta: 

 0,35  % -  0,15  %). 

Keskiviivalla  ajamiseen käytetty aika  on  vähentynyt täristävän keskiviiva-
merkinnän valmistumisen jälkeen niissä tilanteissa, joissa keskiviivalla aja-
miseen ei ollut havaittavissa mitään ulkopuolista syytä. Kuopion suunnalla 
muutos  on 2,1 s  -  1,6 s  ja  Varkauden suunnalla  4,3 s  -*  1,6 s.  Niissä tilan-
teissa, joissa kuljettaja kurkki ohitusmandollisuutta edellä ajavan takaa, ei 
keskiviivalla ajoajassa ollut havaittavissa pysyvää muutosta. 

Keskiviivalla ajaneiden  lukumäärät olivat kaikissa tilanteissa melko pienet. 
Tulosten voidaan kuitenkin sanoa viittaavan siihen suuntaan, että tärinämer-
kintä  on  vähentänyt kaikkea keskivilvalla ajamista sekä pienentänyt viivan 
päällä ajoaikaa niissä tilanteissa, joissa keskiviivalla ajoon ei ollut havaitta-
vissa mitään ulkopuolista syytä. 

Videokuvausaineistosta  tarkasteltiin myös suoralla tieosuudella ohittaneiden 
kuijettajien kaistanvaihtoaikoja. Ohituksen alussa vastakkaisen ajosuunnan 
kaistalle siirtymiseen käytettyyn aikaan tärinämerkinnällä ei näyttänyt olevan 
yksiselitteistä vaikutusta. Kuopion suuntaan ohittaneiden kuljettajien omalle 
kaistalle paluu tapahtui tärinämerkinnän valmistumisen jälkeen hieman  (0,1-
0,3 s)  aikaisempaa nopeammin, mutta Varkauden suuntaan vaikutus ei ollut 
yhtä selvä. 
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Ajoneuvojen sivuttaissijaintimittausten perusteella tärinäviivalla ei näytä ole-
van pysyvää vaikutusta siihen,  millä  etäisyydellä keskiviivasta kuljettajat aja-
vat. Kuukausi tärinämerkinnän valmistumisen jälkeen havaittiin  kyllä  muu-
toksia, Varkauden suuntaan ajettiin aikaisempaa lähempänä  ja  Kuopion 
suuntaan aikaisempaa kauempana keskiviivasta, mutta vuotta myöhemmin 
tilanne oli lähes kaikissa tapauksissa ennallaan. Alkuvaiheen muutoksiin 
saattoi vaikuttaa ajokaistojen  ja  päällystettyjen pientareiden leveyksissä  ta-
pahtuneet muutokset sekä  se,  että kuukausi jälkeen -mittauksissa havainto-
jen lukumäärät olivat huomattavasti pienemmät kuin muissa mittauksissa. 

Vuosi tärinämerkinnän valmistumisen jälkeen Varkauden suunnan ajoneuvot 
ajoivat pohjoisessa mittauspisteessä  1 cm  lähempänä keskiviivaa kuin en-
nen-tilanteessa, mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Eteläisessä pis-
teessä mitattiin ajoneuvojen etäisyyttä tien oikeasta reunaviivasta  ja  se  oli 
kasvanut  3 cm  (ero ei merkitsevä). Ajokaista oli jälkeen-tilanteessa  2 cm  ai-
kaisempaa leveämpi, joten etäisyys keskiviivaan oli pienentynyt saman ver-
ran kuin pohjoisessa mittauspisteessä, eli  1  cm:n  (oletus: ajoneuvojen  le

-veydet  eivät muuttuneet). 

Kuopion suunnan ajoneuvot ajoivat pohjoisessa mittauspisteessä vuosi jäl-
keen-tilanteessa  3 cm  kauempana oikeasta reunavilvasta kuin aikaisemmin. 
Ero oli tilastollisesti merkitsevä. Ajokaista oli jälkeen-tilanteessa  3 cm  le-
veämpi kuin ennen-tilanteessa, joten keskiviivaan nähden ajoneuvot ajoivat 
täsmälleen samassa kohdassa kuin aikaisemminkin (oletus: ajoneuvojen  le

-veydet  eivät muuttuneet). Eteläisessä mittauspisteessä Kuopion suunnan 
ajoneuvot olivat  sen  sijaan siirtyneet  14 cm  kauemmaksi keskiviivasta (ero 
merkitsevä). Ajokaistan leveys oli jälkeen-tilanteessa  15 cm  suurempi kuin 
aikaisemmin, joten  on  todennäköistä, että muutos johtuu tästä, eikä  tä

-rinäviivasta.  Ajoneuvojen etäisyys kaistan oikeaan reunaviivaan oli lähes 
sama kuin ennen-tilanteessa (oletus: ajoneuvojen leveydet eivät muuttu-
neet). 

Varkauden suunnan ajoneuvojen sivuttaissijaintien keskihajonta oli molem-
missa mittauspisteissä pienentynyt kuukausi täristävän keskiviivamerkinnän 
valmistumisen jälkeen  ja  keskihajonta  oli samalla tasolla vielä vuotta myö-
hemminkin (pohjoinen  piste: 0,31 m  -  0,28 m  -  0,28 m,  eteläinen  piste: 
0,32 m  -  0,28 m  -+  0,28 m).  Kuopion suunnan ajoneuvojen sivuttaissijain-
tien keskihajonta pieneni myös aluksi, mutta vuosi jälkeen -tilanteessa keski- 
hajonta oli taas ennen-tilanteen lukemissa (pohjoinen  piste: 0,28 m  -i  0,25 
m -p 0,29 m,  eteläinen  piste: 0,30 m  -.  0,27 m -p 0,31 m).  

Mielipiteitä  ja  kokemuksia täristävistä tiemerkinnöistä kysyttiin  135  kuljettajal
-ta.  Niistä kuljettajista, jotka olivat havainneet täristävän keskiviivamerkinnän 

tutkimuskohteessa  tai  jossakin muualla  (N113),  hieman yli kolmasosa vas-
tasi, että merkinnästä oli ollut henkilökohtaista hyötyä. Suurin  osa  koki hyö-
dyn ilmenneen havanduttavana äänenä, kun oli ollut ajautumassa vastakkai-
sen ajosuunnan kaistalle. Muina hyötyinä mainittiin  mm. se,  että ohitettaessa 
autolla pyöräilijää tämä osaa keskiviivan äänen kuullessaan varautua ohitus- 
tilanteeseen  ja  vedettäessä autoa leveämpää peräkärryä, tietää missä perä-
kärry kulkee. Yksi raskasta ajoneuvoa ammatikseen kuljettava haastateltu 
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piti selvänä hyötynä sitä, että täristys tuntuu myös lumikerroksen läpi silloin, 
kun keskiviiva ei ole näkyvissä. 

Täristävän keskiviivamerkinnän tutkimuskohteessa  tai  jossakin muualla  ha
-vainneista  haastatelluista  92  %  vastasi, että tärinämerkinnästä ei ole ollut 

heille henkilökohtaisesti haittaa  ja  86  %  oli sitä mieltä, että  se  ei ole vaikutta-
nut heidän ajotapaansa. Ohittamista sanoi välttävänsä  2  %  haastatelluista  (2 

 kuljettajaa)  ja  12  %  sanoi ajavansa lähempänä reunaviivaa. Ohitusmäärissä 
 tai  ajoneuvojen sivuttaissijainnissa kaistalla ei kuitenkaan tässä tutkimuk-

sessa havaittu muutoksia. 

Yli  80  % täristävän keskiviivamerkinnän havainneista  haastatelluista piti 
merkinnän tuottamaa ääntä  ja  täristystä  sopivan voimakkaana. Joka kym-
menes oli sitä mieltä, että ääni  ja  täristys  on  lIian  heikko. Yhden tien vieressä 
asuneen haastatellun mielestä tärinäviivan tuottama ääni  on  liian voimakas, 

 sillä  se  häiritsee kotipihalla. 

Kaikista haastatelluista  81  %  oli sitä mieltä, että täristävä keskiviivamerkintä 
parantaa liikenneturvallisuutta. Turvallisuuden lisääntymiseen uskottiin use-
ammin niiden joukossa, jotka olivat havainneet täristävän keskivlivamerkin-
nän  (84  %),  kuin niiden joukossa, joilla ei ollut merkinnästä kokemuksia  (70 

 %). Täristävän reunaviivan  positiivisiin liikenneturvallisuusvaikutuksiin uskot-
tiin hieman yleisemmin:  90  %  kaikista haastatelluista oli sitä mieltä, että reu-
naviivan tärinämerkintä parantaa liikenneturvallisuutta. 
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Liikennevirran ohitustiheyden  riippuvaisuus liikennemäärästä 	Lute 2  
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Mustatut  pisteet eivät ole mukana  regressioanalyysissä.  
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Mustat  ut  pisteet eivät ole mukana regressioanalyysissä.  
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MATKANOPEUDEN  RIIPPUVAISUUS LIIKENNEMÄÄRÄSTÄ 
ETELÄINEN  JA  POHJOINEN OSUUS 

REGRESSIOANALYYSIEN  TULOKSET 

Eteläinen osuus 

Matkanopeuden  V  riippuvaisuus  liikennemäärästä  Q  Malli:  V  =  a  + b*Q .  

Vakiotermi Kulmakerroin 
Tutkimussuunta  ja  R 2  Q 

-ajankohta  a 	95  % luotta-  p-arvo  95  % luotta-  
b 	 p-arvo  

musväli musväli 

Ennen 1  95,6 93,8-97,5 0,0000 -0,0137 -0,0195- 0,0000 0,25 160-468  
________ ___________ _______ _______  (-0,0079)  _______ _______  

Kuopioon Kuukausi  90,3 87.6-92,9 0.0000 0,0057 -0,0066- 0,3479 0.33 132-304 
(P1-P2)  jälkeen 2  __________ _______ _______  0,0180  _______ _______  

Vuosi  
93,2 91,6-94.8 0,0000 -0,0073 

-0,0121- 
0,0035 0.12 160-580  

________  jälkeen  __________ _______ _______  (-0,0025)  _______ _______ 

Ennen 3  89,6 88,0-91,2 0,0000 -0,0016 
-0.0073-  

0,5772 0,00 136-464  
________ __________ _______ _______  0,0041  _______ _______ 

Varkau - 
Kuukausi  -0,0259- 

teen 
jälkeen  92,2 88,6-95,8 

__________ 
0,0000 

_______ 
-0,0077 
_______  0,0102  0.3854 

_______ 
0.03 116-312  

_______  (P2-Pi)  
Vuosi  

92.3 90,5-94.2 0,0000 -0,0100 -0,0170- 0.0063 0,10 120-384  
________ ________ jälkeen4  ________ __________ _______ _______  (-0,0029)  _______ _______ 

1 Aikajakso  to  klo  11.45-12.00  ei mukana poikkeuksellisen alhaisen  matkanopeuden  vuoksi.  
2 Aikajakso  klo  11 .30-11.45  ei mukana poikkeuksellisen alhaisen  matkanopeuden  vuoksi.  
3 Aikajaksot  to  klo  11.45-12.00  ei mukana poikkeuksellisen  aihaisen matkanopeuden  vuoksi.  
4 Aikajaksot  to  klo  11.00-11.15  ja pe  10.30-10.45  puuttuvat. 

Pohjoinen osuus 

Matkanopeuden  V  riippuvaisuus  liikennemäärästä  0  .  Malli:  V 	a  + b*Q .  

Vakiotermi Kulmakerroin 
Tutkimussuunta  ja  R 2  0 

-ajankohta  % luotta- 
 a 	 p-arvo  95  % luotta-  

b p-arvo  musväli musvali  

Ennen  88.8 87,1-90,4 0,0000 -0.0090 -0,0 147- 0,0024 0,13 128-424  
________ __________ _______ _______  (-0,0033)  _______ _______  

Kuopioon Kuukausi  87,9 85,2-90,6 0,0000 -0,0087 
-0,0220- 0,1902 0.07 120-300 

(P2-P3)  jälkeen 11  __________ _______ _______  0.0046  _______ _______  

Vuosi  88,4 87,3-89,5 0,0000 -0,0090 
-0,0125- 

0,0000 0.27 128-524  
________ jälkeen 21  ___________ _______ _______  (-0.0054)  _______ _______  

Ennen  86.9 85,6-88,3 0.0000 -0,0008 
-0,0056- 

0,7243 0,00 156-444  
_________ ___________ _______ _______  0.0039  _______ _______ 

Varkau - 
Kuukausi  -0,0115- 

teen 87.3 85.0-89.6 0,0000 -0,0001 0.9918 0,00 116-332  
jälkeen  __________ _______ _______  0.0113  _______ _______  (P3-P2)  
Vuosi  

87,9 86,7-89,1 0,0000 -0.0023 
-0,0068- 0,3144 0,01 108-396  ________  jälkeen  ___________ _______ _______  0,0022  _______ _______ 

' 1Aikajaksot  klo  11.15-11.45  eivät mukana poikkeuksellisen alhaisen  matkanopeuden  vuoksi,  aikajakso 
 klo  11.00-11.15  puuttuu.  

21Aikajaksotto  klo  11.00-11.15  ja pe  10.30-10.45  puuttuvat.  
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Lute 2 (3/3) 	 Täristävä keskiviivamerkintä  valtatiellä  5  välillä Leppävirta-Humalajoki  
LOTTEET  

LIIKENNEVIRRAN OHITUSTIHEYDEN  RIIPPUVAISUUS LIIKENNEMÄARÄSTÄ 
ETELÄINEN  JA  POHJOINEN OSUUS 

REGRESSIOANALYYSIEN  TULOKSET 

Eteläinen osuus 

Liikennevirran ohitustiheyden  Oy riippuvaisuus  liikennemäärästä  0. 
 Malli: OV  =  a  + b*Q 2 .  

Vakiotermi Kuimakerroin 
Tutkimussuunta  ja  

-ajankohta  95% a 	 p-arvo  b 	 p-arvo  
R2  (ajon/h) 

________ _________ iuottarnusväii luottamusväii _________ _______  

Ennen  1,79 -1,37-4,95 0,2624 0,000073 0,000045- 0,0000 0,29 160-468  
________ __________ ________  0,000 102  ______ 

Kuopi-  Kuukausi  0,000014- 2,04 -1,15-5,22 0.2016 0.000077 0,0180 0.18 132-304  
oon  jälkeen  __________ ________  0.000140  _______  

Vuosi  jäI-  
2,25 -0,49-4,99 0.1055 0,000080 0,000059- 0,0000 0,45 160-580  ________  keen  __________ ________  0,000101  _______  

Ennen  6,38 3,47-9,30 0,0000 0,000020 
-0,000012- 

0.2085 0.02 136-464  
_________ ___________ _________  0,000052  _______ 

Varkaut  
Kuukausi  0,000013- een  2,16 -0,62-4,94 0,1229 0,000074 0,0198 0,17 116-312  
jälkeen  __________ ________  0,000136  _______  

Vuosi jäi-  -0,000015- 
5,50 2,50-8.50 0,0005 0,000024 0,2288 0,02 120-384  

________  keen  __________ ________  0,000064  _______  

Pohjoinen osuus 

Liikennevirran ohitustiheyden  Oy riippuvaisuus  liikennemäärästä  0. 
 Malli: OV  a  + b*Q2 .  

Vakiotermi Kulmakerroin 
Tutkimussuunta  ja  0 

-ajankohta  95% a 	 p-arvo  b 	 p-arvo  
R2  (ajonIh) 

________ _________ luottamusväh luottamusväli _________ _______  

Ennen  1,80 -1,48-5,08 0,2766 0,000063 
0,000027- 0.0009 0,15 128-424  ________ _________ ________  0,000100  ______ 

Kuopi-  Kuukausi  0.000031- 
0,48 -2.96-3,92 0,7781 0,000108 0,0077 0,23 120-300  oon  jälkeen  _________ ________  0,000185  ______  

Vuosi jäi-  0,000023- 
4,37 1,56-7,19 0,0028 0,000049 0.0003 0,18 128-524  

_______  keen  _________ ________  0,000074  _______  

0,000022- 
Ennen  ________ 3.03 -0.04-6,10 __________ 0,0530 0,000056 _________  0,000090  0.0015 0.14 156-444  

_______ 
Varkaut  

een  Kuukausi  
-0,67 -4.08-2,74 0,6913 0,000135 

0,000062- 
0,0007 0,33 116-332  

jälkeen  __________ _________  0,000208  _______  

Vuosi  jal-  3,04 0,96-5,11 0,0047 0,000035 
0,000007- 

0,0140 0,08 108-396  ________  keen  __________ _________  0,000062  _______ 
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