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TIIVISTELMÄ
Työn tavoitteena oli selvittää tienkäyttäjien kokemaa palvelutasoa ja sen
suhdetainpokäyethinsmarehin.Tkäyftjoemuksia kartoitettiin kolmella eri kohdealueella (Siuntiossa, Ylöjärvellä ja Kart
erikseen nimetyillä tieosuuksilla tienkäyttäjätyytyväisyys-kyselyjen-tulas),
ajopaneelien avulla, ja samanaikaisesti ko. teillä suoritettiin tekniset mitta- ja
ukset. Työssä on tarkasteltu päivittäiseen liikkumiseen liittyviä tienpidon laatutekijöitä ja näistä tarkasteluun on otettu sellaisia aiempien selvitysten perusteella asiakkaiden tärkeimpinä pitämiä asioita, joiden osalta on saatavilla
myös teknisin mittarein mitattua palvelutasotietoa. Mukana tarkastelussa olivat talvihoito, päällysteiden kunto, sorateiden kunto ja kevyen liikenteen väylien kunto.
Työn perushypoteesina oli ajatus, että tienkäyttäjien kokema palvelutaso
korreloisi teknisten mittareiden kanssa, joka puolestaan mandollistaisi yksiselitteisten arvojen määrittämisen tienkäyttäjien odotustasolle ja tienkäyttäjien hyväksymälle alimmalle tasolle. Perushypoteesi ei kuitenkaan toteutunut
sellaisenaan eli korrelointi tyytyväisyyden ja mitatun laadun välillä ei ollut erityisen voimakasta, se vaihteli eri muuttujien kohdalla tai sitä ei ollut juuri
lainkaan.
Talvikunnossapidossa tienkäyttäjien arvioiman palvelutason kanssa korreloi
parhaiten tienpinnan liukkaus. Kun kitkakerroin on yli 0,35, ovat käyttäjät
jokseenkin tyytyväisiä talvihoidon tasoon, joskin erittäin tyytyväisiä ollaan
vasta, kun tiellä on talvella "täysin kesäolosuhteet". Kun kitkakerroin on alle
suurin osa tienkäyttäjistä tyytymättömiä. Muutos tyytyväisestä tyy- 0,25on
tymättömään tapahtuu välillä 0,29 - 0,25. Erittäin hyvässä talvikunnossa
olevien teiden kokonaistyytyväisyyden keskiarvot olivat tässä tutkimuksessa
(päätiet), 3,8 (muut päällystetyt) ja 2,5 (soratiet). Näitä voidaan pitää ny- 4,5
kyisellä hoitotasolla saavutettavina ideaalitilanteen odotustasoina.
Kesäkunnossapidossa tyytyväisyyttä päällystetyillä teillä kuvaa parhaiten
mitattu epätasaisuus. Tyytymättömyyden raja (tyytyväisyyden keskiarvo =
seutu- ja yhdysteillä on IRI:llä mitattuna noin 5,6, urasyvyytenä noin 132,5)
mm ja vauriosummana 150 neliötä. Nämä tulokset vastaavat myös aikaisempien tutkimusten tuloksia. Sorateillä mitattu tieto ei juuri korreloi tienkäyttäjien tyytyväisyyden kanssa. Ainoastaan epätasaisuus näkyy hieman tuloksissa. Tienkäyttäjiä tuntuu enemmän häiritsevän tien sorapintaisuus yleensä
eikä tien sen hetkinen kunto. Tutkimusaineistoon ei välttämättä saatu kaikkien muuttujien osalta riittävän heikkokuntoisia teitä, minkä johdosta korrelaatiotarkasteluun ei saatu mukaan tiestön kunnon äärilaitoja.
Kevyen liikenteen väylillä tyytyväisyyden keskiarvo oli parhaissa tapauksissa
noin 4,0, jota voidaan pitää käyttäjien väylille asettamana odotustasona.
Tyytyväisyys ja väylien kunto eivät kuitenkaan korreloineet reunapainumia
lukuun ottamatta, joten käyttäjät arvostavat selkeästi joitain sellaisia asioita,
mitä mittaukset eivät paljasta: turvallisuutta, liikennöitävyyttä tai muuta.

Kokonaisuutena odotustason ja alimman hyväksyttävän tason määrittäminen
enemmän sopimusasia tai kompromissi kuin yksiselitteinen matemaatti- on
nen lopputulos. Erityisesti lopputulokseen vaikuttavat ne "tyytymättömyysmarginaalit", jotka hyväksytään eli onko 10 % tyytymättömiä liikaa vai riittääkö, että enemmistö on tyytyväisiä. Työssä päästiin kuitenkin lähelle alkuperäistä tasojen määrittämistavoitetta ja työ on antanut hyvän pohjan asiasta
sopimiselle.
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus ja tienpidon tekniset mittarit mittaavat laatua osin eri näkökulmista - toinen mittaa subjektiivista ja toinen objektiivista
laatua. Tämän vuoksi näiden yhteensovittaminen ei ole käytännössä mahdollista ilman, että samalla menetetään arvokasta tietoa tienpidon ohjaamiseksi ja kehittämiseksi. Eli jatkossakin mittaamisessa ja tienpidon seurannassa tulee säilyttää molemmat näkökulmat laatuun.
Suosituksena olisi, että mittareita tulkittaisiin ja hyödynnettäisiin nykyistä
enemmän rinnakkain. Nämä mittaustavat täydentävät toisiaan ja ovat jopa
paikkaamassa kummallekin mittaustavalle ominaisia heikkouksia. Tämä on
on siirrytty urakkakoh- tärkeniy,utekäjyvisdeä
tulokset
ovat
sidoksissa
myös
taloudellisiin seuraataiseen mittaamiseen ja
mu ksi in.
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SAMMANFATTNING
Målsättningen med arbetet var att klarlägga hur trafikanterna upplever den
till buds och servicenivåns förhållande till de tek-servicnåomtde
niska mätarna som används för väghållning. Trafikanternas erfarenheter
kartlades inom tre olika områden (Sjundeå, Yläjärvi och Karttula), på separat
namngivna vägsträckor med hjälp av enkäter om trafikanternas belåtenhet
och körpaneler. Samtidigt utfördes tekniska mätningar på dessa vägar. I arbetet undersöktes sådana kvalitetsfaktorer i väghållningen som hänför sig till
man granskat de faktorer somdaglinvä gar.Avdesh
kunderna enligt tidigare undersökningar upplevt som de viktigaste och för
vilka det dessutom finns tillgängliga uppgifter om servicenivån som fåtts fram
med hjälp av tekniska mätare. Undersökningen omfattade vinterunderhåll,
beläggningens skick, grusvägarnas skick samt gång- och cykelvägarnas
skick.

Den grundläggande hypotesen för arbetet var tanken att servicenivån, såsom den upplevs av trafikanterna, korrelerar med de tekniska mätarna, som
i sin tur skulle möjliggöra en definition av entydiga värden för trafikanternas
och för den lägsta nivån som de godkänner. Den grund-förväntigså
läggande hypotesen som sådan höll emellertid inte sträck, d.v.s. korrelationen mellan belåtenhet och uppmätt kvalitet var inte speciellt tydlig utan varierade för de olika variablerna eller saknades nästan helt.
För vinterunderhållets del korrelerar vägytans halka bäst med den servicenivå som trafikanterna upplevt. Då friktionskoefficienten överstiger 0,35 är trafikanterna relativt nöjda med vinterunderhållets nivå, fastän extra belåtna är
de först då det vintertid råder "fullständiga sommarförhållanden" på vägen.
friktionskoefficienten ligger under 0,25 är nästan alla trafikanter missnöj- Då
da. Förändringen från belåtenhet till missnöje sker mellan 0,29 och 0,25.
Helhtsbån förvägaimycketovnrsiadeunrsökning i medeltal 4,5 (huvudvägar), 3,8 (övriga belagda vägar) och 2,5
den nuvarande servicenivån anses (grusväa).Demdltkane
vara uppnådda förväntningsnivåer i en idealsituation.
För sommarunderhållets del speglar den uppmätta ojämnheten bäst belåtenheten med belagda vägar. Mätt med IRI (International Roughness Index)
är gränsen för missnöjet (medeltal för belåtenhet = 2,5) för regionala vägar
och förbindelsevägar ungefär 5,6, med ett spårdjup på vägytan av ca 13 mm
en total skada på 150 kvadratmeter. Dessa resultat motsvarar också deoch
resultaompäidgareunsöki.Upgfternaöusvä
korrelerar inte nämnvärt med trafikanternas belåtenhet. Endast ojämnheten
kommer något till synes i resultaten. Det verkar som om trafikanterna störs
mera av att vägen är grusbelagd än av det skick den befinner sig i vid tidpunkten för mätningen. Forskningsmaterialet omfattar nödvändigtvis inte vägar i tillräckligt dåligt skick för alla variablers del och därför ingår inte de vägar i vägnätet som befinner sig i ytterst dåligt skick i korrelationsundersökningen.

För gång- och cykelvägarna var medeltalet för belåtenheten i bästa fall ungefär 4,0. Resultaten kan anses utgöra den förväntningsnivå som användarna har på dessa leder. Belåtenheten och ledernas skick korrelerade ändå
inte, med undantag av nedsjunkna vägkanter. Av detta kan slutsatsen dras
att användarna alldeles tydligt uppskattar sådana faktorer som mätningarna
inte visar: säkerhet, framkomlighet eller liknande.
Som helhet är fastställandet av förväntningsnivån och den lägsta godkända
nivån mera en överenskommelse eller en kompromiss än ett entydigt matematiskt resultat. Speciell betydelse för slutresultatet har de "missbelåtenhetsmarginaler" som godkänns, d.v.s. frågan om ett procentantal på 10 procent missnöjda är för stort eller räcker det att majoriteten är nöjd. I arbetet
nådde man ändå nästan upp till målet för att fastställa nivåerna och det har
utgjort ett gott underlag för en överenskommelse i saken.
En undersökning om trafikanternas belåtenhet och tekniska mätare för väghållningen mäter kvaliteten delvis ur skilda synpunkter - både ur en subjektiv
och ur en objektiv synpunkt. Därför är det i praktiken inte möjligt att sammanpassa dessa utan att värdefull information för styrning och utveckling av
väghållningen samtidigt går förlorad. Detta innebär att man i fortsatta mätningar och uppföljningar av väghållningen bör bibehålla båda synpunkterna
kvaliteten.
på
Rekommendationen är att undersöka mätarna och öka deras parallella användning utöver vad nu är fallet. Dessa mätningssätt kompletterar varandra
och kan t.o.m. korrigera de båda mätningssättens inneboende svagheter.
Detta är speciellt viktigt nu då man vid undersökningen av trafikanternas belåtenhet övergått till mätningar enligt entreprenad och resultaten har ekonomiska konsekvenser.
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SUMMARY
The objective of the work was to clarify how road users experience the
available service level and the relation between service level and the technical instruments used in road maintenance. The road users' experiences
were surveyed in three different target areas (Siuntio, Yläjärvi and Karttula),
onsepartlycifdosetnwih lpofnsurvey
road users satisfaction and driving panels. Technical measurements were
carried out on the roads at the same time. Road maintenance quality factors
concerning daily use of the roads were surveyed in the study, concentrating
on the factors that the clients had experienced as the most important in earlier studies and for which there is sufficient data on service level based on
technical instruments. The study included winter maintenance, as well as the
state of pavement, gravel roads and pedestrian and bicycle ways.
The basic hypothesis for the work was that the service level as experienced
by road users correlates with the technical instruments, which in its turn
would enable a definition of unambiguous values for the level that the road
users expect and for the lowest level that they accept. However, the basic
hypothesis as such did not hold, i.e., the correlation between satisfaction
and measured quality was not especially strong but varied for the different
parameters or was almost completely missing.
As to winter maintenance, the slipperiness of the road surface correlated
best with the service level experienced by the road users. When the friction
coefficient exceeds 0.35, road users are relatively satisfied with the winter
maintenance level. However, the users are not completely content until the
road shows "total summer conditions" in winter. When the friction coefficient
is below 0.25, almost all road users are dissatisfied. The change from satisfaction to dissatisfaction occurs between 0.29 and 0.25. As to total satisfaction, this study shows an average for roads very well maintained in winter of
4.5 (main roads), 3.8 (other paved roads) and 2.5 (gravel roads). At present
service level, these can be considered to be reachable expected levels for
an ideal situation.
As to summer maintenance, the measured unevenness reflects best the satisfaction measured for paved road. Measured by lRl (International Roughness Index), the dissatisfaction limit (satisfaction average = 2.5) for regional
and connecting roads is approximately 5.6 with a rut depth of approximately
13 cm and a total damaged area of 150 square metres. These results correspond to those obtained in earlier surveys. Gravel road data hardly correlates at all with road user satisfaction. Only the unevenness shows somewhat in the results. Road users seem to be more disturbed by the fact that
the road is a gravel road than by its present condition. The research material
does not necessarily include roads in sufficiently bad conditions as to all parameters, and therefore the correlation survey does not cover the roads in
the road net that are in the worst condition.

For pedestrian and bicycle ways the average satisfaction level was approximately 4.0, at the best. The results may be considered to be the level that
the users expect for the ways. However, satisfaction level and way conditions did not correlate, except as to embedded road verges. The conclusion
drawn based on this is that the users very clearly appreciate factors not
shown by the measurements: safety, trafficability, etc.
As a whole, the determination of expectation level and the lowest acceptable
level is more an agreement or compromise than an unequivocal mathematical result. The final results are especially impacted by the accepted "dissatisfaction margins", i.e. is a level of 10% dissatisfied too high, or is it enough
that the majority are content. However, the work almost reached the original
level determination objective and it has been a good base for agreement in
the matter.
A road user satisfaction survey and technical road maintenance instruments
measure quality partially from a different point of view - both from a subjective and from an objective one. ln practice, it is therefore impossible to combine these without losing valuable information for directing and developing
road maintenance. This means that in future measuring and road maintenance follow-up, both points of view on quality should be maintained.
It is recommended that measuring instruments be interpreted and exploited
in parallel to a larger extent than at present. These measuring methods
complete each other and may even correct weaknesses inherent in both
methods. This is especially important now that road user satisfaction surveys
have started to use contract-specific measuring and the results also have
economic consequences.

ESIPUHE
Tiehallinto seuraa maanteiden kuntoa ja päivittäistä liikennöitävyyttä erilaisin mittarein. Tienpitoa ohjataan pääsääntöisesti teknisten mittausten ja
perusteella. Asiakkaiden kokemuksia ja tienpidon onnistu- inveto
mista puolestaan seurataan säännöllisillä tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksilla. Päivittäisen tieliikenteen koettu palvelutaso -tutkimuksessa on
selvitynädmareivlstäyh.
Tutkimus luo edellytyksiä aiempaa tarkemmalle tienpidon kohdentamisel
Tuloksia voidaan hyödyntää etenkin tienpidon mittareita ja niiden tulkin-le.
taa kehitettäessä. Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu tienpidon tason
vaikutusta ihmisten arkipäivän liikkumiseen. Tutkimus on rajattu päivittäiseen liikkumiseen merkittävimmin vaikuttavaan tienpitoon, eli siinä tarkastellaan vain tiestön kuntoon ja päivittäiseen hoitoon liittyviä asioita.
Päivittäisen tieliikenteen koettu palvelutaso -tutkimus on osa Asiakasryh
tarpeet (ASTAR) -tutkimusohjelmaa. Työstä on pääkonsulttina vas--mien
tannut Pöyry Infra Oy, projektivastaavanaan Marko Forsblom. Lisäksi työhön ovat osallistuneet Pöyry Infra Oy:sta Vesa Männistö ja Tieliikelaitoksesta Hanna Horppila. Työtä on ohjannut projektiryhmä johon ovat osallistuneet konsulttien lisäksi seuraavat henkilöt Tiehallinnosta: Janne Lintilä
(pj.), Anne Leppänen, Anu Kruth, Tytti Viinikainen ja 011i Penttinen sekä
Tuovi Päiviö-Leppänen ASTAR -tutkimusohjelman vetäjänä.
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I TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET
1.1 Tausta ja tavoitteet
"Päivittäisen tieliikenteen koettu palvelutaso" -tutkimus liittyy "Asiakasryhmi
tarpeet" -tutkimusohjelmaan, jonka perimmäisenä tavoitteena on kehittää-en
asiakastarpeiden mittaamiseen käytettäviä menetelmiä ja selvittää eri asiakasryhmien tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia siten, että tulokset ovat
hyödynnettävissä sekä strategisessa suunnittelussa että operatiivisen toiminnan suuntaamisessa.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tienkäyttäjien odotuksiin ja kokemuk
perustuvia laatuvaatimuksia, ennalta tärkeimmiksi arvioitujen päivittäi--sun
seen liikkumiseen vaikuttavien tienpitotekijöiden osalta. Lisäksi työssä pyritään kuvaamaan, miten tienkäyttäjien kokema laatutaso voidaan esittää nykyisin käytössä olevilla tien teknistä kuntoa kuvaavilla mittareilla sekä mikä
tienkäyttäjien kokeman palvelutason suhde tienpidossa käytettävien tek-on
nisten mittareiden antamaan informaatioon. Tämän tutkimuksen keskeiset
ongelmat voidaan kiteyttää seuraavina kysymyksinä:
- Mitkä tekijät vaikuttavat tienkäyttäjien kokemaan palvelutasoon?
- Millainen on tienpidon tavoitetaso?
- Millainen tienpidon taso on vielä hyväksyttävissä?
- Millaisin menetelmin voidaan luotettavimmin todentaa tienkäyttäjien kokema palvelutaso ja heidän minimivaatimuksensa palvelutasolle?
Vaikka työssä keskitytään tienkäyttäjien kokemusten kartoittamiseen ja niiden arvottamiseen eri näkökulmista, niin kokonaisuutena työn keskeisenä
tehtävänä on nykyisin käytössä olevien eri mittareiden keskinäinen "kalibrointi". Käytännössä kalibrointi tarkoittaa sekä tilastollista analyysia näiden
kanden eri lähestymistavan suhteen ja myös asiantuntija-arviointia lähestymistapojen vertailtavuudesta.
Lisäksi työssä tarkastellaan tienpidon vaikuttavuutta vastaajien arkeen eli
mitä tienpidon laatu tarkoittaa tienkäyttäjän arjessa ja milloin tietä pidetään
huonona - kun se näyttää huonolle vai kun se vaikuttaa Ilikkumiseen. Eli
vaikutus lähinnä ajomukavuuteen, ajokäyttäytymiseen, liikenne- kohdistu
turvallisuuteen vai onko olosuhteilla käytännössä vaikutuksia lainkaan tienkäyttäjien liikkumiseen.
Työn tavoitetta voidaan vielä priorisoida siten, että työn päätavoitteena on
ja mitatun kunnon keskinäisen suhteen määriifeleminen koetunpalvs
niin, että nykyisenlaiset ristiriidat esim. tienkäyttäjätyytyväisyyden ja teknisten mittareiden tulosten tulkinnasta saadaan minimoitua tai ainakin kyetään
selittämään ja ymmärtämään mistä ristiriidat johtuvat. Käytännössä tämä
tarkoittaa minimilaatutason määrittämistä ja täten ylisuurten odotusten "puhdistamista" tienkäyttäjätyytyväisyysmittarista (uudellekin tielle tyytyväisyys
usein korkeintaan 4). Tällöin on myös mandollista suunnitella tulosten on
hyödyntämisen suuntaamista siten, että tietyt asiat vaativat tienpidollisia toimenpiteitä ja tietyt asiat enemmänkin parempaa viestintää odotusten ja ajokäyttäytymisen muokkaamiseksi vallitsevien olosuhteiden mukaisiksi.
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1.2 Työn toteutus
Työn toteutuskehys on esitetty kuvassa 1. Työssä kartoitettiin asiakkaiden
kokemuksia tiestön palvelutasosta erikseen valittavilla kohdealueilla ja tarkastettiin saatuja tuloksia suhteessa mitattuun tietoon.

Tausta-aineistot
Seurantakyselyt

Ajopaneelit

Siuntio kesä

Karttula, Siuntio ja Ylöjärvi
_______________________

rttula; talvi

2 kyselykierrosta kesällä

Ylöjärvi; tav

kyselykierrosta talveil

iikenne:kesa

Mitattu laatu

r

k:vienne

Anal yso i nti
Mitattu vs. koettu laatu
Tyytyväisyys vs. liikkumisen arki

Raportointi
• Yhteenveto
• Suositukset
Kuva 1. Työn toteutuskehys.

Työn tärkeimmät tulokset on määritelty seuraavasti:
- Tienkäyttäjien odotustason määrittäminen
- Tienkäyttäjien kokeman alimman hyväksyttävän tason määrittäminen
- Alimman hyväksyttävän tason ja odotustason määrittäminen suhteutettuna tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksiin, teknisiin mittarei
-hinjavsportekulisn
- Ehdotus näiden tulosten hyödyntämiseen
Työssä selvitetään myös aiemmin tehtyjen koettuun palvelutasoon liittyvien
tutkimusten tärkeimmät tulokset ja niiden sovellettavuus sekä tarkastellaan
käytettäviä tutkimusmenetelmiä (ajopaneelit, seurantaryhmät, kyselytutkimukset, jne.).

Päivittäisen tieliikenteen koettu palvelutaso

15

TYÖN TAUSTA JA TAVOITTEET

Työssä on hyödynnetty jo olemassa oleva, aihetta koskeva materiaali sekä
koetun asiakastyytyväisyyden että mittausten antaman tiedon osalta. Valmis
aineisto perustuu pääosin Tiehallinnon aikaisempiin tutkimuksiin ja mittauk
Olemassa olevan aineiston lisäksi työssä on kerätty uutta tietoa sekä-sun.
alueellisesti kohdennettujen seurantakyselyjen, ajopaneelien ja teknisten
mittausten avulla.
Seurantakyselyt on toteutettu pääsääntöisesti internetkyselynä, johon on
ko. kohdealueilla asuvia henkilöitä. Rekrytoinnissa onrekytoiuvasj
hyödnetlajsiunvetäli paksehtiä, lradoita, kuntien internetsivuja, kuntien sähköpostilistoja, alueiden eri kyläyhdistysten yhteystietoja sekä kotitalouksiin jaettavaa tiedotetta. Seurantakyselyä
toteutettiin kesän aikana kaksi kierrosta ja talven aikana neljä kierrosta.
Ajopaneeleja järjestettiin työn aikana yhteensä viisi kappaletta, joista yksi oli
suunnattu kevyen liikenteen käyttäjille, kaksi koskien yleisten teiden kesäkunnossapitoa ja kaksi koskien yleisten teiden talvikunnossapitoa. Ajopaneelien rekrytointi suoritettiin pitkälti samoja menetelmiä ja kanavia käyttäen kuin seurantakyselyjenkin rekrytointi. Poikkeuksena oli kevyen liikenteen ajopaneeli, johon vastaajat rekrytoitiin "lennosta" eli liikenteessä olevia
pyöräilijöitä informoitiin edessä olevasta koeosuudesta, jonka jälkeen heiltä
kerättiin arviot haastattelijan toimesta.
Teknisiä miftauksia suoritettiin samoilla tieosuuksilla, joilla toteutettiin ajopaneelit ja joita seurantakyselyissä arvioitiin. Sorateitä ja talvihoitoa koskevat
tekniset mittaukset toteutettiin mandollisimman lähellä kyselyjen ja ajopaneelien toteutusta, pääsääntöisesti aina samana päivänä. Päällysteiden
kunto mitattiin kesän 2005 aikana, joko osana Tiehallinnon normaalia kuntomittausta tai erikseen niiltä osilta, jotka eivät kuuluneet mittausohjelman
piiriin.
Sorateiltä mitattiin kesän palvelutaso (tasaisuus, kiinteys ja pölyävyys) Talla
-järestlmnpiadeuksti.Pälye thinpalveutasomittaus ja päällystevaurioinventointi sekä kevyen liikenteen väylille myös
päällystevaurioinventointi.
Työn empiiriset osiot on toteutettu erikseen talvi- ja kesäkunnossapidon
on lyhyesti määritetty työssä seuratut keskeiset muuttu- osalt.Seurv
jat. Muuttujat ovat pääosin niitä, joita Tiehallinnossa käytetään arvioitaessa
tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon.
Talvikunnossapidossa tärkeimpinä muuttujina ovat olleet:
• Liukkauden torjunta
• Tienpinnan tasaisuus (jääurien poisto)
• Irtolumen auraaminen
• Linja-autopysäkkien talvikunnossapito
• Talvikunnossapito kokonaisuutena
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Kesäkunnossapidossa päällystettyjen teiden tärkeimpinä muuttujina olivat:
• Päällysteen pitkittäinen tasaisuus (ei heittoja tai kuoppia)
• Päällysteen poikittainen tasaisuus (ei uria tai reunapainumia)
• Päällysteen eheys (ei reikiä tai halkeamia)
• Ajoratamerkintöjen näkyvyys
• Kesäkunnossapito kokonaisuutena
Kesäkunnossapidossa sorateiden tärkeimpinä muuttujina ovat olleet:
• Tienpinnan pölyäminen
• Tienpinnan tasaisuus
• Tienpinnan kiinteys
• Kesäkunnossapito kokonaisuutena
Kevyen liikenteen väylien osalta tärkeimpinä muuttujina ovat
• Päällysteen tasaisuus (ei heittoja tai kuoppia)
• Päällysteen eheys (ei reikiä tai halkeamia)
• Päällysteen sileys (pintamateriaalin hienorakenteisuus)
• Väylien puhtaus (irtosoran poistaminen)
• Kesäkunnossapito kokonaisuutena.
Selvityksen kohdealueet ns. "tielaboratoriot" on valittu yhdessä Tiehallinnon
edustajien kanssa. Kohdealueet olivat seuraavat:
- Uudenmaan tiepiiristä Siuntion kunnan Nummenkylä -Kvarnby -alueen
tiestö,
- Hämeen tiepiiristä Ylöjärven kaupungin Mutalan-alueen tiestö ja
Savo -Karjalan tiepiiristä Karttulan Pihkainmäen tiestö
Seurantakyselyillä saatu tutkimusaineisto on laajuutensa puolesta riittävä
tilastollisesti luotettavaan tarkasteluun talvi- ja kesäkunnossapidon osalta.
Talvikunnossapitoon liittyviin seurantakyselyihin saatiin yhteensä 259 kpl
ja kesäkunnossapidon seurantakyselyihin yhteensä 184 kpl vas-vastuki
tau ksia.
Ajopaneeleissa saatu aineisto jäi kokonaisuutena vähälsemmäksi ja erityisesti talven osalta tuloksia voidaan pitää vain suuntaa-antavina. Talvikunnossapitoon liittyviin ajopaneeleihin osallistui yhteensä 17 henkilöä ja kesäkunnossapidon liittyviin ajopaneeleihin yhteensä 63 henkilöä. Kevyen liikenteen ajopaneeliin osallistui 95 pyöräilijää. Kevyen liikenteen ajopaneeli onnistui varsin hyvin eli vastaajia saatiin selvästi enemmän mukaan kuin muihin ajopaneeleihin, joihin piti erikseen osallistua.
Empiirisen tutkimuksen sisältö ja kysymysasettelu vastausvaihtoehtoineen
varsinaisen "tyytyväisyysosion" osalta noudattanut Tiehallinnon tienkäyt-on
täjätyytyväisyystutkimuksissa käyttämiä tutkimusasetelmia. Tutkimuksessa
keskityttiin pääasiassa tiestön kuntoon liittyviin kysymyksiin. Tiestön osalta
käsiteltiin erikseen päätiet, muut päällystetyt tiet ja soratiet, joita kutakin varten tehtiin omat kysymyssarjat. Ajopaneeleissa ja seurantakyselyissä käytettiin mandollisimman tarkasti samoja kysymyksiä, jotta kerättyjä aineistoja oli
mandollisuus käyttää analysoinneissa "ristiin".
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Tyytyväisyyttä tiestön kunnossapitoon arvioitiin viisiportaisella asteikolla eli 1
= erittäin tyytymätön, 2 = tyytymätön, 3 = ei tyytyväinen eikä tyytymätön, 4
tyväine
ja 5 = erittäin tyytyväinen. Vastaavasti näiden eri muuttujien tärkeyttä tienkäyttäjille kartoitettiin viisiportaisella asteikolla eli 1 ei lainkaan
tärkeä, 2 = ei kovin tärkeä, 3 = jokseenkin tärkeä, 4 = melko tärkeä ja 5 =
2 ja 3 kuvissa käytetty termi "kehittämistarve" on las-eritänk.Luje
kettu tärkeyden ja tyytyväisyyden erotuksena ja se kuvaa tienkäyttäjien odotusten ja nykytilanteen välistä kuilua.
Näiden lisäksi haastattelututkimuksessa on pyritty selvittämään tien kunnossapidon vaikutuksia kohdealueen asukkaiden liikkumisen arkeen. Kysymysasettelun lähtökohtana on toisaalta ollut vertailtavuus Tiehallinnon toteuttamiin tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksiin sekä toisaalta vertailumandollisuus teknisissä mittauksissa käytettäviin muuttujiin.

1.3 Aihealueen aiemmat selvitykset
Aihealue kokonaisuutena on ollut kohtalaisen runsaan tutkimuksen kohteena
eli tienkäyttäjien kokemaa palvelutasoa on selvitetty sekä Suomessa että
muualla paljon, samoin tiestön teknisiä mittauksia suoritetaan jatkuvasti. Sen
on käsitelty yhdessä, sijantukm,oisanätmlepköuia
tehty vain vähän. Seuraavaan on koottu tiivis katsaus aihealueeseen liit-on
tyvistä aiemmista muistioista, selvityksistä ja tutkimuksista.
Tiehallinnolla on useita eri menetelmiä tienpidon laatua koskevan tiedon keräämiseksi ja laadun mittaamiseksi. Keskeisimmät tiedonkeruumenetelmät
ovat:
• erilaiset asiakastutkimukset, kuten tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus
• tekninen, mitattu tieto, kuten päällystetyn tiestön epätasaisuus
• subjektiivinen, arvioitu kuntotieto, kuten sorateiden palvelutasomittaukset ja talvihoidon laadunseuranta
• asiakaspalautejärjestelmät, ASPAL ja LI ITO
Nämä menetelmät toimivat kukin hyvin itsenäisesti ja niiden hyödyntämiseen
omat vakiintuneet käytäntönsä. Menetelmien itsenäisyys on aiheuttanuton
myös sen, että niiden tulkinta tapahtuu pääasiassa toisistaan riippumatta,
vaikka laajasti ajateltuna niiden yksi niiden lopullisista käyttötavoitteista on
yhtenevä eli tienkäyttäjän saaman palvelutason mittaaminen ja kehittäminen.
Näiden eri menetelmien "yhteensopivuutta" ja korrelointia on kuitenkin pyritty
selvittämään Tiehallinnon sisäisin selvityksin. Lisäksi Tiehallinto on joissakin
selvityksissään pyrkinyt hyödyntämään yhtäaikaisesti näitä eri menetelmiä ja
on saatavissa myös joitakin hyödyllisiä tietoja tähän työhön. Tiehallin näist
selvityksistä on tässä yhteydessä tarkasteltu seuraavia lähteitä:
-no
- "Näkyykö talvihoidon laatuerot asiakastyytyväisyydessä", 011i
Penttinen, 2003
- "Sorateiden mitattu ja koettu palvelutaso", Tuovi Päiviö-Leppänen,
203
- "Päällystettyjen teiden palvelutaso", Tuovi Päiviö-Leppänen, 20012003
- "Tienkäyttäjätyytyväisyyden vertailu maakunnittain Savo-Karjalan
tiepiirissä", Tiehallinnon selvityksiä 40/2003
- "Alemman tieverkon kunnossapidon palvelutason mittaaminen Hämeen tiepiirissä", 2003
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- "Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden tietoaineistojen kehittäminen
yhtenäistäminen". Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma, ja
projekti 3.1 (2004).
- "Tiestön kunnossapito Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa,
Pohjois-Norjassa ja Luoteis-Venäjällä 2005"
Seuraavassa on esitetty em. töiden keskeiset tulokset niiltä osin, kuin ne
koskevat mitatun laadun ja tienkäyttäjätyytyväisyyden välistä keskinäistä yhteyttä. Lisäksi "Tiestön kunnossapito Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa,
Pohjois-Norjassa ja Luoteis-Venäjällä 2005" -tutkimuksen avulla havainnollistetaan tienkäyttäjätyytyväisyyteen vaikuttavan "odotukset" -funktion merkitystä osana tyytyväisyyden mittaamista.

"Näkyykö talvihoidon laatuerot asiakastyytyväisyydessä", (5.5.2003)
Työssä on vertailtu talvihoidon mitatun laadun sekä tienkäyttäjätyytyväisyyden ja Liito-palautteiden määrää tiepiireittäin. Korrelaatioita on haettu tiepiireittäisten keskiarvojen perusteella eli näkyykö tiepiirien välinen mitattu laatuero asiakastyytyväisyydessä tai palautteiden määrässä.
Mitatun laadun parametrina on käytetty välttävien ja huonojen kelien osuutta
keleistä (mittaushavainnoista). Tästä osuudesta on käytetty termiä kotalven

alitus-% (kyseessä ei siis ole urakoitsjan toimintaan liittyvälaadun alitus).
Välttävien ja huonojen kelien rajat on määritelty hoitoluokittain seuraavasti:
• Hoitoluokat Is, I, lb (joku seuraavista ehdoista toteutuu)
kitka alle 0.25, lunta vähintään 4 cm, urat vähintään 2 cm
Hoitoluokat Il, Ill
•
Kitka alle 0.22, lunta vähintään 5 cm, urat vähintään 3 cm

Tulokset alemmalla tie verkolla
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen (talvi 2003) parametreista vain liukkaudentorjunnan taso korreloi laadun kanssa (0,61) (kuva 2). Kokonaisarvosanan ja lumenpoiston osalta korrelaatio jäi alhaiseksi (0,1 - 0,2). Myös tienkäyttäjiltä tulevassa palautteessa juuri liukkaus koetaan ongelmaksi.

Hoitoluokkien Ilja Ill alitus% ja
tien käyttäjätyytyvä isyys
16,0

-

-

2,2
U'

.—.....alitus%

14,0

z,3 >

>

enkäyttäjätyyt.

12,0

2,4

10,0

2,5

8,0

2,6

6,0

2,7

4,0

28

2,0
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Kuva 2. Alemman verkon välttävien ja huonojen kelien osuus kokonaisajasta ( ali tus-%) sekä tienkäyttäjätyytyväisyys alemman verkon Iiukkaudentorjuntaan.
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Tulokset päätieverkolla
Tienkäyttäjätyytyväisyydellä ja mitatulla laadulla on jonkinlainen korrelaatio
Parhaiten välttävien ja huonojen kelien osuuden kanssa korreloi (0,5-6).
lumenpoiston tyytyväisyysarvio.

Hoitoluokkien Is,Ija lb alitus-% ja
tien käyttäjätyytyväisyys
8,0

2,9

—..—alitus %

70

____

_____

36

Kuva 3. Päätieverkon välttävien ja huonojen kelien osuus kokonaisajasta ( alitus-

%) sekä tienkäyttäjätyytyväisyys päätie verkon liukkaudentorjuntaan.

Koko verkon tarkastelu
On yllättävää, kuinka pääteiden ja muiden teiden tienkäyttäjätyytyväisyydet
vaihtelevat piireittäin samalla tavoin. Kun piiri on asiakastyytyväisyydessä
se on samalla tavoin "hyvä" myös muilla teillä (korre- hyväpteidnosal,
laatio 0,54). Hämeestä pohjoiseen vaihtelujen samankaltaisuus on ilmeinen.
Vastataanko kyselyssä samansuuntaisesti pääteiden ja muiden teiden osalta. Vastaavaa kytkentää ei ole mitatun laadun suhteen.

4

Tienkäyttäjätyytyväisyys 2003 (päätiet, muut
tiet)
-.- muut tiet
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Pääteiden (Is ,I ,lb) ja muiden teiden (II, Ill) -

-

talvihoidon alitus-%
T KaS H SK KeS V

U

16,0 ---

0

-

L

-

Kuva 4. Tienkäyttäjätyytyväisyys pää teiden ja muiden teiden välillä sekä vastaava
mitatun laadun vaihtelu.

Tulokset osoittavat myös, että vaikka kunnon alitusprosentit ovat kohtuullisen pieniä, keskimääräinen tyytyväisyys ei nouse kovin korkealle: pääteillä
noin tasolle 3,5 - 3,6 ja alemmalla tieverkolla keskiarvo jää alle kolmen.

"Sorateiden mitattu la koettu palvelutaso" (Tuovi Päiviö-Leppänen)
Arvioinnissa käytetyistä lähteistä on tässä selvityksessä tuotu esille ne osaalueet, joissa verrataan valtakunnallisen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen
teknisesti mitatun laadun tuloksia keskenään.
ja
Laadun alituksella ei havaittu mitään selkeää yhteyttä tyytyväisyyden keskiarvoon eikä tyytymättömien osuuteen Tiepiirien välinen hajonta on melko
pientä erityisesti tyytymättömien osuuden osalta.

Kuntoarvon 3 alitus-% ja tienkäyttäjien tyytyväisyys
kuntoon, 2003
3.2

10
B
B

sorateidn

3,1
,

• Kunloaron 3 ahtukset,
Tiehallinnon mittaukset,

_.__aI<Ys sorateihin
I
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Kuva 5. Kuntoarvionja tyytyväisyyden yhteys sorateillä.

Tienkäyttäjien tyytyväisyyden ja alitusprosentin välillä näyttäisi tarkastelun
mukaan olevan positiivinen verrannollisuus: sitä korkeampi tyytyväisyys, mitä enemmän alituksia. Tämä tuskin pitää paikkaansa. Tyytyväisyyden tiepiirien välinen vertailu vaikuttaa epäluotettavalta. Tutkimuksen luotettavuutta
tulee tältä osin parantaa mm. kysymällä sorateillä ajamisen säännöllisyyttä
vastaajilta ja käyttämällä tarkasteluissa jatkossa vain sorateillä ajavien mielipiteitä.
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Tyytyväisyys sorateiden kuntoon ja soratiepituudet 2003
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Kuva 6. Tyytyväisyys ja soratiepituus tiepiireittäin v.2003.

Ainoa tyytymättömyyttä edes hieman selittävä tekijä vaikuttaa olevan sorateiden määrä (kuva 6). Tyytyväisyystutkimukseen vastaavat haluavat ilmaista tyytymättömyytensä sorateiden määrään, vaikka tutkimuksessa pyritään
kysymään mielipidettä sorateiden kunnosta. Tutkimuksen kysymyksenasettelua voidaan tältä osin hioa.

"Päällystettyjen teiden palvelutaso" (Tuovi Päiviö-Leppänen)
Päällystettyjen teiden palvelutasoa mittaavista lähteistä on tässä selvityksessä tuotu esille ne osa -alueet, joissa verrataan valtakunnallisen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen ja teknisesti mitatun laadun tuloksia keskenään.
Vuonna 2003 tyytyväisyystulokset ja pintakunnon poikkeamat korreloivat
pääteiden osalta hyvin selkeän negatiivisesti: sitä tyytyväisempiä vastaajia,
mitä vähemmän pintakunnon poikkeamia. Tulokset tukevat siis toisiaan. Turun tiepiirin suuri alitusten määrä ja alhainen tyytyväisyys erottuvat selvästi
joukosta.

Tyytyväisyys pääteiden päällysteiden kuntoon vs.
poikkeamat, 2003
pälysteidnmaupkon
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Kuva 7. Tyytyväisyys pääteiden päällys teiden kuntoon ja huonokuntoisten teiden
määrä (% tiepituudesta).

Muiden kuin pääteiden osalta sekä tyytyväisyys että pintakunnon poikkeamat ovat hyvin tasaisia kaikissa tiepiireissä. Korrelaatio on tässäkin tapauksessa selkeä ja oikeansuuntainen: sitä tyytyväisempiä vastaajia, mitä
vähemmän huonokuntoisia teitä. Lapin tiepiiri erottuu eniten muista. Lapissa
eniten huonokuntoisia teitä ja alhaisin tyytyväisyys.
on
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Tyytyväisyys muiden teiden päällysteiden kuntoon vs.
mitatut pintakunnon poikkeamat, 2003 pälysteidn
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Kuva 8. Tyytyväisyys muiden teiden pää/lysteiden kuntoon ja huonokuntoisten teiden määrä (% tiepituudesta).

Vertailu vuoden 2001 ja 2002 tuloksiin:
• Vuonna 2002 vertailu tuotti saman tuloksen. Pääteillä tyytyväisyydellä ja
pintakunnolla on selvä yhteys, ja sama pätee myös muille teille.
• Vuonna 2001 sen sijaan ei pääteillä tyytyväisyys ja huonokuntoisten teiden määrä korreloi lainkaan. Tulos on sama myös muilla kuin pääteillä.
"Tienkäyttäiätyytyväisyyden vertailu maakunnittain Savo -Karjalan tiepiirissä"
Työn tavoitteena oli selvittää, onko tienkäyttäjien tyytyväisyydessä talvihoitoon tilastollisesti merkittäviä eroja maakuntien kesken, kuten valtakunnallinen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus osoitti ja mistä erot johtuvat. Tavoitteena oli myös tehdä ehdotus toimenpiteiksi, joilla voidaan parantaa tienkäyttäjien tyytyväisyyttä ja vähentää tyytyväisyyseroja. Maaliskuussa 2003 järjestetyllä tienkäyttäjätyytyväisyyskyselyllä tutkittiin aikaisempaa enemmän vastaajien taustatietoja sekä eriteltiin tarkemmin syitä aikaisempien tutkimusten
mukaan eniten tyytymättömyyttä aiheuttaviin asioihin. Kyselyjen tueksi käytiin myös läpi mittaustietoja (poikkileikkaustiedot, keskitetty laadunmittaus) ja
(Liito-palaute) teiden talvihoidosta sekä taustatekijöitä asikplute
onnettomuudet, tieverkon ominaisuudet). Lisäksi tutkittiin, onko maa- (sä,
kuntien lehdistön kirjoituksissa teiden talvihoidosta eroja.
Sekä yksityisautoilijoiden että ammattiautoilijoiden kyselyssä nousi esiin tyytymättömyys muiden teiden talvihoitoon. Samoin asiakaspalautteesta suurin
kohdistui alemmalle tieverkolle. Mittaustiedot eivät osoita samaa suun- osa
tausta. Laadun alituksia mitattiin suhteessa eniten lb -hoitoluokan teiltä, eikä
suinkaan alemmalta tieverkolta. Hoitotoimenpiteitä tehdään alemmalla tie
vähemmän ja toimenpideajat ovat pidemmät matalampien laatu- -verkola
luokitusten vuoksi, mitä tienkäyttäjät eivät välttämättä hahmota. Alemmalla
tieverkolla palvelutaso on pääteitä heikompi, mutta mittaustiedoista ei löydy
perusteita sellaiselle suhteellisesti heikommalle hoidon tasolle alemman tieverkon osalta, mitä asiakastyytyväisyystutkimukset osoittavat. Yksityis- ja
nimeämät hoidon ongelmakohdat kohdistuvat niin ikään amtiuoljden
alemman tieverkon hoitoon. Eniten nimettiin kohtia huonon tasaisuuden ja
vuoksi.
liukadentorj
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"Väyläomaisuuden hallinnan tutkimusohjelma, projekti 3.1: Toimintalinjojen ja kuntotavoitteiden tietoaineistoien kehittäminen ja yhtenäistäminen (2004)"
Työssä kerättiin yhteen päällystettyjen teiden ylläpidon toimintalinjojen teossa tarvittavia tausta-aineistoja, jotka liittyvät eri tavoin ylläpidon ohjauksen
kehittämiseen.
Mitatun ja koetun päällysteiden kunnon osalta todettiin, että näiden kanden
tekijän välillä on jonkinlainen yhteys, mutta sen todistaminen jälkikäteen piirien tienkäyttäjätyytyväisyyden ja kunnon keskiarvon perusteella ei ole ongelmatonta. Paras yhteys havaittiin tyytyväisyyden ja tasaisuuden välillä.
Kunnon huononeminen heikentää asiakastyytyväisyyttä, mutta korrelaatiot
eivät ole kovin korkeita. Lisäksi keskiarvojen käsittely tuo esiin sen ilmiön,
että tienkäyttäjien keskimääräinen tyytyväisyys uuden veroisille päällysteille
noin 3.
onvai

"Alemman tieverkon kunnossapidon palvelutason mittaaminen Hämeen tiepiirissä"
Työssä on selvitetty, miten asiakkaiden kokemaa palvelutasoa voidaan
mandollisimman luotettavasti mitata. Työssä on verrattu koettua ja mitattua
tietoa hoidon ja ylläpidon laadusta sekä tarkasteltu niiden suhdetta toisiinsa.
Valituilla kohdealueilla tyytymättömyys on suurinta Padasjoella, jossa erityisesti Hämeenlinnantien talvikunnossapitoon ollaan tyytymättömiä eli kumulatiivinen tyytymättömyys on peräti 80,3 % (taulukko 1). Mitatun tiedon perusteella Hämeenlinnantie on kuitenkin kohdeteistä parhaiten hoidettu. Tämä
"ristiriita" tuo erittäin hyvin esille tyytyväisyyden mittaamisen peruselementit
eli tyytyväisyys ei ole sama kuin tuotettu laatu vaan tyytyväisyyden peruselementteinä ovat vastaajan odotukset ja kokemukset. Mikäli odotukset ovat
korkealla tasolla, niin kohtuullinen laatu ei riitä tyytyväisyyden saavuttamiseen vaan tuotetun laadun on oltava vähintään odotusten tasolla tai jopa
yläpuolella. Hämeenlinnantien osalta odotukset ovat muita selkeästi korkeammalla, koska tien hoitoluokkaa on pudotettu edellistalvesta. Vertaaminen
aikaisempaan parempaan tilanteeseen nostaa odotuksia tien kunnossapidon
suhteen, joka sitten purkautuu tuloksissa tyytymättömyytenä nykyiseen kunnossapidon tasoon.
Toijalassa puolestaan odotukset ovat muita alueita maltillisempia ja tällöin
heikompikin teknisesti mitattu laatu riittää odotusten täyttämiseen, joka puolestaan näkyy vähempänä tyytymättömyytenä.
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Taulukko 1. Kumulatiivinen tyytymättömyys * talvikunnossapitoon kohdeteilä.
Tyytyväi- Ei tyytyväinen Tyytymäne eikä
tyytymä- tön
_______________________________ ________ tOn
_________
Padasjoki; Hämeenlinnantie (nro 53)

18,2%

Padasjoki; Padankoskeritie (nro 14161)17,8%

1,5%

80,3%

11,1 %

71,1 %

Toijala; llomäentie (nio 13695)

42,9 %

8,2 %

49,0 %

Toijala; Lontilantie (nro 13693)

36,3 %

0,0 %

63,8 %

Tuulos; Luopioistentie (nro 3222)

31,5 %

1,9 %

66,7 %

* Kumulatiivisessa tyytymättömyydessä on laskettu yhteen tyytymättömien osuus
talvikunnossapidon tärkeimpien muuttujien eli lumen aurauksen, liukkaudentorjunnan ja jääurien tasoittamisen osalta. Ajatuksena on, että asiakas on tyytymätön, mikäli hän on tyytymätön yhdenkin tärkeän muuttujan kohdalla.

Kokonaisuutena saadut tulokset ovat mielenkiintoisia ja valaisevia, kun mietitään tyytyväisyyden ja teknisesti mitatun laadun suhdetta. Toisaalta tuloksia
voi pitää myös hämmentävinä, mikäli tyytyväisyyden mittaaminen on ajatustasolla samaistettu puhtaasti laadun mittaamiseksi. Mutta näinhän asia ei ole
eli kunnossapidon laatu on vain puolet tyytyväisyyden mittaamisesta; toinen
puoli on kunnossapidon tasoon kohdistetut odotukset.
Pohdittaessa tienkäyttäjätyytyväisyyden ja teknisen mitatun laadun keskinäistä suhdetta, niin mitattu tieto todentaa nimenomaan tienkäyttäjätyytyväisyysmittarin kokemusosiota eli nykytilanteen laatua, mutta odotusosiota ei
teknisillä mittareilla pystytä mittaamaan eli käytännössä näillä kandella mittarilla ei mitata samaa asiaa. Ko. mittaustavat voivat antaa kuitenkin samansuuntaista, voimakkaastikin korreloivia tuloksia, mikäli hoitovaatimukset osataan mitoittaa tienkäyttäjien odotusten mukaisiksi ja urakoitsija pystyy tuottamaan tällaista laatua tasaisesti. Tämä on ollut periaatteessa myös nykyisen tienhoitoluokkiin perustuvan tienpidon tavoitteena eli toimenpiteitä on
kohdisteunmältei,joaksuvtidanprem
kunnossapidon tasoa. Käytännössä tienhoitoluokituksella ei kuitenkaan pystytä täyttämään kaikkia tienkäyttäjien odotuksia, keskeisimpänä syynä tähän
taloudellisten resurssien rajallisuus.
on
Kuvassa 9 on havainnollistettu tienpitäjän omalle toiminnalleen asettaman
vaatimustason ja tienkäyftäjän kokeman palvelutason välistä suhdetta. Tienpitäjä asettaa oman vaatimustasonsa pääasiassa liikennemäärän pohjalta,
jonka perusteella kukin tie luokitellaan tienhoitoluokkiin. Vähemmän liikennöidyillä tieosuuksilla (esim. talvihoitoluokat Ill, Ilja Ib) tienpitäjän oma vaatimustaso alittaa tienkäyttäjien vaatiman palvelutason ja joissain tienpitotuotteissa tienpitäjän tarjoama palvelutaso ei yllä lainkaan tienkäyttäjän vaatimalle palvelutasolle. Ristiriita tienpitäjän vaatimustason ja tienkäyttäjän vaatiman palvelutason välillä näyttäisi eri lähteiden mukaan olevan suurimmillaan lb tienhoitoluokan teillä. Sen sijaan vilkkaimmin liikennöidyllä tieverkolla
tienpitäjän vaatimustaso ts. tienpitäjän tarjoama palvelutaso saattaa joillain
tienpitotuotteilla jopa ylittää tienkäyttäjän vaatiman palvelutason.
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Vaatimustaso

11enpit

vaatimustaso

flenkäytthj1 vaatima
patveluso

flenhoitoluokka

III

II

lb

I

Is

Kuva 9. Periaatekuva tienpitäjän ja tienkäyttäjän vaatimustasojen eroista.

"Tiestön kunnossaDito Pohjois-Suomessa, Pohjois-Ruotsissa, PohjoisNorjassa ja Luoteis-Venäjällä 2005"
Tutkimuksella haettiin tietoa tienkäyttäjien tyytyväisyydestä pohjoiseen tieverkostoon Pohjois-Suomen, Pohjois-Ruotsin, Pohjois-Norjan ja LuoteisVenäjän alueilla. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat sekä ammattimaiset että
yksityiset tienkäyttäjät, joista kesätutkimukseen vastasi 394 henkilöä ja talvitutkimukseen 519 henkilöä. Tutkimusaineiston keruu toteutettiin 11 rajanylityspaikalla ja keruumenetelmänä käytettiin informoitua kyselyä, eli haastattelija jakoi kyselylomakkeen vastaajalle ja oli mukana opastamassa vastaajaa
tarvittaessa.
Tarkasteltaessa tutkimuksen tuloksia suhteessa tähän työhön, se havainnollistaa erinomaisesti tienkäyttäjätyytyväisyyden suhdetta tien kunnossapidon
laatuun, erityisesti kun tuloksia katsotaan suhteessa vastaajien kansalaisuuteen. Kuvassa 10 on esitetty vastaajien antama maakohtainen kokonaisarvio
pohjoisen tieverkon kesäkunnossapidolle. Tuloksista on pääteltävissä, että
suomalaisten, norjalaisten ja ruotsalaisten osalta odotukset kesäkunnossapidon laatuun ovat kohtalaisen homogeenisia; tyytyväisyysarviot ovat hyvin
linjassa keskenään. Sen sijaan venäläisten antamat arviot Suomen ja Norjan
pohjoiselle tieverkolle poikkeavat huomattavasti muiden antamista arvioista.
Tämä on selitettävissä venäläisten tienkäyttäjien erilaisella odotustasolla,
joka taas perustuu heidän kokemuksiinsa Luoteis-Venäjän tiestön tasosta.
Kuvaavaa on, että venäläiset tienkäyttäjät antavat Pohjois-Suomen soratieverkolle arvosanan 4,5 eli selvästi paremman kuin suomalaiset antavat
omalle päätieverkolleen (3,4).
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TEIDEN HOITO JA YLLÄPITO KESALLA Kokonaisarvio pohjoisen tieverkon kesakunnossapidolle
vastjnkliudemkan

• Kesä 20050 Kesä 2000
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Norjalaisten arvio Ruotsista

...
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Venäläisten arvio Suomesta
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Kuva 10. Kokonaisarvio pohjoisen tieverkon kesäkunnossapidolle vastaajan kansalaisuuden mukaan jaoteltuna.

Yhteenvetoaiemmistaselvityksistä
Aiemmissa selvityksissä on koottuna monipuolinen kokonaisuus töistä, joissa on tarkasteltu koetun ja mitatun laadun keskinäistä suhdetta sekä teemaan muuten kiinteästi liittyviä töitä. Aikaisempien selvitysten perusteella
voidaan hieman pelkistäen todeta, että koettu ja mitattu laatu korreloivat
keskenään, mutta eivät niin voimakkaasti eikä niin kattavasti kuin yleisesti
odotetaan. Korrelointi vaihtelee huomattavasti tietyypeittäin, talvihoitoluokit
-tam
ja tienhoitotoimenpiteittäin.
Tämä on seurausta siitä tosiasiasta, että koettu ja mitattu laatu koostuvat
osittain samoista elementeistä. Mitattu laatu koostuu yksiselitteisesti vain
tietyn muuttujan vaihteluista, kun koettuun laatuun vaikuttaa laajemmin koko
liittyvä ympäristö, jota tienkäyttäjä sekä tietoisesti että osin setinkäyö
myös tiedostamattaan havainnoi. Tällaisia vaikuttavia tekijöitä ovat esim. tieluokka, päällystetyyppi ja tien geometria, jotka eivät suoraan liity tien kuntoon, mutta voivat osaltaan vaikuttaa myös kuntoa arvioitaessa.
Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tarkasteltaessa mitatun ja koetun laadun keskinäistä suhdetta, lähtöoletuksena ei voida pitää niiden voimakasta
korrelointia, koska ne mittaavat osin eri asioita. Mitattuun laatuun ei todennäköisesti saada koskaan sisällytettyä kaikkia niitä osatekijöitä, joita tienkäyttäjä havainnoi laatua arvioidessaan edes silloin, kun tienkäyttäjä arvioi
yhtä tienpidon osa -aluetta.
vain
Oletettua vähäisemmän korreloinnin ehkä suurin yksittäineri selittäjä liittyy
tyytyväisyyteen oleellisena kuuluvaan tienkäyttäjän odotustasoon, jota mita
laadun menetelmät eivät ota huomioon. Tämä näkyy erittäin hyvin Poh- -tun
jois-Suomessa tehdyn tutkimuksen tuloksissa, jossa venäläiset tienkäyttäjät,
joiden odotustaso on selvästi alhaisempi kuin muilla tutkimuksen vastaajilla,
antavat Suomen ja Norjan pohjoiselle tiestölle erinomaiset arvosanat, kun
omat kansalaiset arvioivat palvelutasoa tyydyttäväksi tai jopa huo-maiden
nohkoksi.

5,0
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2 TALVITUTKIMUKSEN TULOKSET
2.1 Ajopaneelit ja seurantatutkimukset
Talvihoidon laadun mittaamiseksi kerättiin tietoa seurantakyselyin, ajopanee
sekä teknisten mittarien avulla. Seurantakyselyitä oli jokaisella alueella -lem
(Karttula, Siuntio ja Ylöjärvi) 4 kappaletta. Vastauksia saatiin näissä yhteensä 259 kpl. Tällä vastausmäärällä voidaan tehdä tilastollisia johtopäätöksiä.
Lisäksi seurantakyselyillä saatiin talven erilaiset olosuhteet laajemmin mukaan tarkasteluun.
Maaliskuussa 2006 järjestettiin kaksi talvikunnossapitoon liittyvää ajopanee
(Karttuha ja Ylöjärvi). Näihin osallistui yhteensä vain 17 henkilöä eli ajo--ha
paneehin osalta tuloksia voidaan pitää ainoastaan suuntaa-antavina.
Tyytyväisyyttä talvihoitoon kysyttiin ajopaneeleissa ja seurantakyselyissä
neljäpmuta:hikdentorjua,ipntsu,irohmen
auraaminen ja talvikunnossapito kokonaisuutena. Ajopaneeleissa tiedustel
käyftäjien tyytyväisyyttä erikseen tarkoitusta varten valitulta reitiltä: Kart-tim
21 ja Ylöjärvellä 12 puolen kilometrin kohdetta. Seurantakyselyyn-tulas
valittiin kullakin alueella kolme eritasoista tietä: päätie (talvihoitoluokat Is ja
muu päällystetty tie (talvihoitoluokat lb ja Ill) ja soratie (talvihoitoluokat Il I),
ja Ill) siten, että tiet kuuluivat useimpien vastaajien päivittäin tai lähes päivittäin käyttämään tiestöön.

2.2 Talvihoidon mitattu laatu
Tutkimuksen kohdealueen teistä kerättiin mitattua laatutietoa kunkin ajopaneehin ja seurantakyselykierroksen yhteydessä. Ajopaneelia varten mitattu
laatutieto kerättiin ajopaneehin järjestämispäivänä. Seurantakyselyjen mitattu
laatutieto kerättiin siten, että kyselyyn oli mandollista vastata mittauspäivän
lisäksi edellisenä ja seuraavana päivänä. Tietojen keruusta vastasi Tiehiikelaitoksen konsultointi ja tiedot kerättiin samaan tapaan kuten talvihoidon urakoiden seurantaan käytettävään Talla-järjestelmään.
Keskeiset mitatut muuttujat olivat:
• kitkakerroin,
• irtolumen syvyys (cm) ja
tasaisuus (cm)
•
Kohdealueiden tiestön talvihoidon taso oli järjestettyjen ajopaneeleiden aikana kokonaisuudessaan Tiehahlinnon talvihoitovaatimusten mukainen eli
tehdyissä mittauksissa ei havaittu välttäviä tai huonoja kelejä. Seurantakyselyiden aikana vain 2 prosenttia tiestöstä alitti talvihoitovaatimukset ja
nämalituksejohv naisetrkjöä.
Mitatun laadun voidaan olettaa kuvaavan kohtuullisen hyvin tilannetta ajopaneehien aikana. Mandollisuus vastata seurantakyselyihin kolmen päivän
aikana tuo kuitenkin mandollisuuden, että kehi on vastaushetkellä ollut jotain
muuta kuin mitä mittaukset ovat osoittaneet.
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2.3 Tiehallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus talvi 2006
Talven 2006 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan yksityishenkilöiden
liikkumisen kannalta tärkein tiestön kuntoon ja talvihoitoon liittyvä asia on
lumen auraus pääteillä. Muita tärkeitä asioita ovat myös lumen auraus muilla
teillä, tienpinnan tasaisuus ja liukkauden torjunta pääteillä sekä liikennemerkkien ja tienviittojen näkyvyys. Kun vastaajat joutuvat valitsemaan kaksi
tärkeintä asiaa nousee tärkeimmäksi lumen auraus pääteillä ja toiseksi tärkeimmäksi liukkauden torjunta pääteillä. (Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus,
Tiehallinto 2006)
Tienkäyttäjät ovat kokonaisuudessaan tyytyväisiä pääteiden talvihoitoon.
Tyytyväisten osuus on yksityishenkilöiden osalta lisääntynyt. Pääteihin liitty vistä yksittäisistä asioista vastaajat ovat tyytyväisimpiä lumen auraukseen.
Myösliukadentorj laytväis.Tenpatisuenollaan melko tyytyväisiä. Tyytyväisyys on talveen 2005 verrattuna lisääntynyt
kaikissa kolmessa asiassa yksityishenkilöiden osalta, raskaan liikenteen tulokset ovat suunnilleen ennallaan. (Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, Tiehallinto 2006)
Kuvassa 11 on verrattu valtakunnallisen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen
pääteitä koskevia tuloksia tässä projektissa toteutettuun seurantakyselyyn
2006 osalta. Tulokset ovat jopa hämmästyttävän hyvin linjassa kes-talven
kenään. Tärkeydet ovat täysin samalla tasolla ja tyytyväisyydessä erot ovat
yhden kymmenyksen luokkaa.
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus vs. seurantakyselyt talvi 2006; Päätiet
Tärkeys • Tyytyväis's Kehittämistarve
1
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4

I Tatahoito
kokonaisuutena
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Tienpinnan tasaisuus __________________________________________________________ 3 5
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Talvihoito
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Kuva 11. Tichallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus vs. seurantakysely. Päätiet.
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Muiden teiden talvihoitoon kokonaisuudessaan tienkäyttäjät eivät ole kovin
on kuitenkin lisääntynyt jo muutaman vuoden ajantyväis.T y
tasaisesti lähes kaikissa tiepiireissä. Muiden teiden talvihoidon osalta tyytyväisimpiä yksityishenkilöt ovat lumen auraukseen ja liukkauden torjuntaan.
Tienpinnan tasaisuuteen ollaan tyytymättömiä. (Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, Tiehallinto 2006)
Verrattaessa valtakunnallisen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen muita kuin
pääteitä koskevia tuloksia tässä työssä toteutettuun seurantakyselyyn talven
osalta, poikkeavat tulokset etenkin tärkeyden osalta huomattavasti. 206
on mielenkiintoinen, varsinkin kun ottaa huomioon pääteitä koskevienTulos
tulosten samankaltaisuuden. Ero johtunee siitä, että seurantakyselyssä arvioinnin kohteena ovat tarkasti nimetyt, vastaajien arkiliikkumiseen oleellisesti
liittyvät tieosuudet. Tällöin vastausasetelma muuttuu verrattuna perinteiseen
"päätiet - muut tiet" -asetelmaan eli kysymys ei sisällä valmista arvolatausta
teiden tärkeydestä. Tyytyväisyyden osalta tulokset ovat selvästi lähempänä
valtakunnallista tienkäyttäjätyytyväisyystutkimusta; liukkauden torjunnan ja
aurauksen osalta tulokset ovat keskimäärin lähes samalla tasolla, lumen
mutta tienpinnan tasaisuuden osalta seurantakyselyn tyytyväisyystulokset
ovat selvästi valtakunnan tasoa alempana. Tähän vaikuttanee ainakin osin
että seurantakyselyissä olleet "muut tiet" olivat painottuneet talvihoito- se,
luokkaan Ill ja, että vastaajat varmasti käyttivät ko. tiestöä.
Seurantakyselyn tulos antaa myös pohdittavaa, kun tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa on nyt siirrytty urakkakohtaisiin eli nykyistä selvästi kohdiste
mpiin asiakastyytyväisyystutkimuksiin ja asiakastyytyväisyyteen sidottuihin-tu
bonuksiin. Tällöin ei ole relevanttia verrata eri alueiden tuloksia valtakunnallisiin keskiarvoihin tai edes tiepiirin keskiarvoihin, sillä alueen odotustaso
saattaa vaihdella tienpidon laadusta huolimatta. Lisäksi esiintyy alueittaista
vaihtelua eri talvihoitoluokkiin kuuluvien teiden käytössä.
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus vs. seurantakyselyt talvi 2006; Muut tiet
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Kuva 12. Tiehallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus vs. seurantakysely. Muut tiet.
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2.4 Mitatun laadun ja koetun palvelutason yhteys
Koska tutkimuksen kohteena ollut tiestö oli erittäin hyvässä talvikunnossa
ajopaneelien ja seurantakyselyiden aikana, voidaan perustellusti olettaa, että
vastaajien tyytyväisyyden tulisi olla vähintään tienkäyttäjätyytyväisyystutki
-musten
tasoa.
Kun tarkastellaan tyytyväisyyttä ja tiestöltä mitattuja tietoja, korreloi mitattu
kitka selkeästi parhaiten sekä kokonaistyytyväisyyden että tyytyvä isyyden
liukkauden torjuntaan —mielipiteen kanssa. Tähän vaikuttaa se, että toisaalta
kitkassa oli aineistossa eniten vaihtelua ja liukkaus on yleensäkin mielletty
siksi tekijäksi, jonka vaikutukset tienkäyttäjät havaitsevat. Esimerkiksi toimenpidepyyntöihin johtavat Liito-palautteet ovat useimmiten liukkaudesta
johtuvia tekijöitä.
Kuvassa 13 on esitetty keskimääräiset kitka-arvot ja keskimääräinen tyytyväisyys talvihoidon tasoon tieluokittain seurantakyselyissä. Tyytyväisyys
heikkenee, kun siirrytään päätiestöltä alemmalle tieverkolle. Vastaavasti mitattu kitka pienenee, tosin ei aivan samassa suhteessa: muulla päällystetyllä
verkolla tyytyväisyys on selkeästi heikompi kuin mitä kitkakerroin antaisi olettaa.

Keskimääräinen kitka ja tyytyväisyys
0,37

5

0,4

033

026

____

O,3.E

!
Muu päällystetty

Päätie

•

kokonaisario

Soratie

kitka

Kuva 13. Mitatun kitkan ja tyytyväisyyden keskiatvot seurantakyselyissä.

Kuvassa 14 on mallinnettu kitkakertoimen ja liukkauden saaman arvosanan
yhteyttä. Korrelaatio on positiivinen ja yllättävän korkea, r0,62. Kun kitkakerroin on alle 0,3, on keskimääräinen tyytyväisyys yleensä alle 3. Kun kitkakerroin nousee yli 0,3:n, nousee tyytyväisyys yli tason 3, yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta. Edelleen, kun kitka nousee yli 0,35, paranee tyytyväisyys vielä hieman, joskaan ei merkittävästi. Liukkauden torjuntaan ollaan siis tyytyväisiä vasta, kun tie on "kesäisessä kunnossa" (eli kitkakerroin
vähintään 0,35). Tiestön talvihoitoluokkiin peilattuna hoitoluokkien Ilja Ill kitkavaatimukset ovat tämän perusteella niin pienet, että tienkäyttäjät eivät ole
tyytyväisiä. Samansuuntaisia päätelmiä voidaan tehdä kuvasta 15, jossa on
esityväkaertoimnlu kajopnelis:vta
kun kitkakerroin on yli 0,35, on tyytyväisten määrä suurempi kuin tyytymät
-tömlen.
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Kitka ja tyytyvälsyys liukkauden torjuntaan
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kitkakerroin

Kuva 14. Mitatun kitkan ja tyytyväisyyden liukkauden torjuntaan välinen yhteys.
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kitka
Kuva 15. Tyytyväisyyden jakaumat kitkakertoimen mukaan ajopaneeleissa.

Lumen määrän vaikutusta ei voitu tutkia syvällisesti vähäisen aineiston takia,
joten tulokset ovat vain suuntaa antavia. Niissä kelitilanteissa, joissa uutta
on ollut tiellä, putoaa tyytyväisyys päätiestöllä heti tasolle 2 (tyytymä-lunta
tön). Muilla päällystetyillä teillä tason pudotus on noin yksi yksikkö 5portaisella skaalalla. Kaikkein alimmalla tiestöllä irtonaisen, juuri sataneen
määrä ei enää pudota tyytyväisyyttä - se nähdään jotenkin "luonnolli- lumen
sena", että irtolunta on silloin tällöin.
Lumipolanteesta johtuvan epätasaisuuden mieltäminen samalla tavalla kuin
oli selkeästi vaikeinta tiestön käyttäjille. Seurantakyselyissä pää- tienpäj
tiestöllä 15 % vastaajista oli tähän tyytymättömiä, vaikka mittausten mukaan
ei ole ollut lainkaan. Muulla päällystetyllä tiestöllä huonoimmatpolanet
arvosanat saatiin silloin, kun mittauksissa ei havaittu epätasaisuutta. Myöskään soratiestöllä epätasaisuuden vaikutus ei näkynyt vastauksissa loogi-
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sesti. Täten on ilmeistä, että tiestön käyttäjät ovat voineet arvioida lumesta ja

jästohuvanepisdläkmyötiesnuapäist,

jolloin ilmiötä ei voida luotettavasti tutkia tämän tutkimuksen aineistosta.
Epätasaisuudessa näkyy selvästi teiden käyttäjien negatiivinen perusasenne
alemman tieverkon talvihoitoa kohtaan. Tähän vaikuttanee myös aikaisemmissa tutkimuksissa havaittu päätieverkon ja alemman tieverkon tyytyväisyydestä annettujen arvosanojen korrelointi, joka näkyy siten, että alemmalle
tieverkolle annetaan järjestelmällisesti huonompia arvosanoja.
Ajopaneelien kohteena oleva tiestö oli kokonaisuudessaan talvihoitonormien
mukainen, mutta silti tyytyväisyys tasaisuuteen oli varsin huono kandessa
alimmassa hoitoluokassa (kuva 16). Tasaisuus koetaan kyllä tärkeäksi tekijäksi, sillä ajopaneeleissa se kohosi tärkeimmäksi yksittäiseksi tekijäksi.
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Auraus
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fln
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Kokonaisuus

Kuva 16. Keskimääräinen fyytyväisyys talvihoidon osa -alueisiin ajopaneeleissa hoitoluokittain.

Kuvasta 16 voidaan arvioida myös talvihoidon odotustasoa, sillä ajopaneeli
aikana tiestö oli erittäin hyvässä talvikunnossa. Hoitoluokassa I voidaan-en
tyytyväisyydessä päästä keskiarvoon 4,5, kun tie on hoidettu "talvella kesäkuntoon". Hoitoluokassa lb keskimääräinen mandollinen tavoitetaso on jonkin verran alle 4. Kandessa alimmassa hoitoluokassa nykyisestä hoitotasos
saadaan (aurausta lukuun ottamatta) arvosana "alle 3".
-ta

2.5 Talvikunnossapidon ajoituksen onnistuminen
Talvikunnossapidon ajoitukseen liittyvät ongelmat ja toiveet ovat vahvasti
sidoksissa kunkin tien talvihoitoluokkaan (kuva 17). Ongelmien suuruus
vaihtelee huomattavasti eri talvihoitoluokkien välillä, mutta toiveet ovat varsin
yhtenväis.Tokhdtuvaäskimealähsyinom
aamun
varhaisliikenteessä,
on
työmatkaliikenteeseen siten, että painopiste
mutta myös alkuillan paluuliikenteeseen toivotaan kiinnitettävän huomiota.
voisi olla myös toisenlainen, jos tutkimuksessa olisi ollut mukana am Tulos
joille esimerkiksi yöajan talvihoito on merkittävä tekijä.
-maftiuolj,
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Talvikunnossapidon ajoitus vastaa päätiestöllä varsin hyvin tienkäyttäjien
tarpeita. Tienkäyttäjien muutostarpeet kohdistuvat lähes yksinomaan viikonloppuihiri ja silloin ajankohtiin 06.00-08.00 sekä alkuillari 16.00-18.00 aikoihin.
Muilla teillä tarpeita on runsaammin ja ne kohdistuvat viikonloppujen lisäksi
myös arkipäiviin. Tosin tällöinkin vuorokaudenajat ovat pitkälti samat eli aamun työmatkaliikenne on tärkeimmällä sijalla ja alkuillan työmatkaliikenne
seuraavana. Aamuisin tarpeet ajoittuvat pääosin klo 6.00 jälkeisiin tunteihin,
joka avoimissa kommenteissa on yleisin mainittu ajankohta.
Seurantakysely talvi 2006; Onko ko. tiet hoidettu oikeaan aikaan oman säännöllisen
päivittäisen liikkumisen kannalta
•KyIlä on •Ei ole
0%
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alvihoilotaokka = I)
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62.5%
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Kuva 17. Talvihoidon ajoituksen onnistuminen seurantakyselyjen tiestöllä.

2.6 Talvikunnossapidon laadun vaikutukset liikkumisen arkeen
Työssä pyrittiin myös kartoittamaan sitä, kuinka tyytymättömyys tienpitoon
ilmenee suhteessa liikkumisen arkeen. Eli missä vaiheessa talvikunnossapi
laatu näkyy myös tienkäyttäjien ajokäyttäytymisessä ja mikä on tällöin-don
tyytymättömyyden aste.
Vaikutusten arvioinnissa käytettiin viisiportaista muuttujaa, joka oli johdettu
Tiehallinnon tieomaisuuden kunnon yhtenäisestä palvelutasoluokituksesta.
osalta muuttujan asteikko oli seuraava:
Talven
1. Ajaminen on ollut mukavaa ja turvallista, tiellä ei ole ollut irtolunta,
jääuria tai liukkautta.
2. Ajomukavuus on hieman heikentynyt, tiellä on ollut vähäisessä määrin irtolunta, jääuria tai liukkautta.
3. Ajomukavuus ja turvallisen ajamisen tunne on heikentynyt, joudun
hidastamaan ajonopeutta.
4. Ajaminen on epämiellyttävää ja hidasta - joudun selvästi hidastamaan ajonopeutta ja keskittymään tiellä pysymiseen.
5. Ajaminen on vaarallista ja erittäin epämiellyttävää tien huonon talvikunnossapidon vuoksi.
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Vaikuttavuustarkastelun lähtökohtana oli selvittää, mitä tyytymättömyys käytännön tasolla tarkoittaa, eli onko tienkäyttäjä tyytymätön jo silloin, kun tiellä
näkyy ensimmäiset merkit talviolosuhteista vai vasta sitten, kun talviolosuh
alkavat vaikuttaa itse ajamiseen.
-te

2.6.1 Vaikutus ajomukavuuteen ja ajamiseen
Talvikunnossapidon koetun laadun kokonaisarvio korreloi varsin voimakkaasti työssä käytetyn vaikutusmuuttujan kanssa.
Pääteillä korrelaatiokerroin on -0,57, jota havainnollistaa myös kuva 18. Ko
laskee herkästi, mikäli olosuhteet heikkenevät. Jotta pää-konaistyvä
päästään kokonaistyytyväisyydessä 4,0 arvoon tai ylitse, ei tiellä-tievrkola
saa käytännössä juurikaan näkyä merkkejä talvesta.
Muilla kuin pääteihin kuuluvilla teillä korrelaatio tyytymättömyyden ja tienpi
vaikuttavuuden välillä on vieläkin voimakkaampi (talvihoitoluokat lb-Il, r-don
-0,69 ja talvihoitoluokat Il -Ill, r = -0,66). Käytännössä kasvanut tyytymät- =
tömyys näkyy myös vastaajien liikkumisen arjessa varsin selvästi sekä ajomukavuuden heikentymisenä, ajonopeuksien alentumisena että myös vaaratilanteiden syntymisenä.
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Seurantakysely talvi 2006: Tienpidon vaikutus liikkumisen arkeen
• 1 Ajaminen on ollut mukaea ja tunellista. tiellä ei ote ollut irtolunta, jääuria tai liukkautta
•2. Aomukauon on hieman heikentynyt, tiellä on 011ut nähäisessä rnäänn irtotunta, jääuna tai liukkautta
03 Ajomukauuus ja lunollisen ajarnisen tunne on heikentynyt, jOuduO hidastamaan ajonopeutta
04. Ajaminen on epämiellyttäsäS ja hidasta - joudun sehesti hidastamaan ajonopeutta ja keskittymään tiellä pysymiseen
•5. Ajaminen on oaralljsta ja erittäin epämiettyttäää tien huonon talkunnossapidon nuoksi
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Kuva 18. Tienpidon vaikutus ajomukavuuteen ja liikkumiseen.

I

I

I

Päivittäisen tieliikenteen koettu palvelutaso

36

TALVITUTKIMUKSEN TULOKSET

2.6.2 Vaikutus ajonopeuteen
Ajonopeuksien alentuminen on sitä yleisempää mitä alemmasta talvihoitoluokasta on kyse (kuva 19). Samoin keskimääräiset ajonopeuden pudotuk
ovat hieman suurempia alemmissa talvihoitoluokissa, vaikka ajonopeu -set
siellä ovat jo valmiiksi alhaisemmat kuin päätieverkolla.
-det
Pääteillä keskimääräinen ajonopeuden alentuminen on noin 10 km/h, niissä
tapauksissa kun nopeuksia joudutaan laskemaan, kun alemmissa talvihoitoluokissa alentuminen on keskimäärin noin 15 km/h.
Ajonopeuden alentaminen on osittain yksilöllinen asia, mutta alemmissa talvihoitoluokissa selvä enemmistö joutuu alentamaan ajonopeutta sallitusta
talvisten olosuhteiden vuoksi.
Seurantakysely talvi 2006: Oletteko joutuneet alentamaan
ajonopeutta tien talvikunnossapidon laadun vuoksi
U En ole U Kyllä olen
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Kuva 19. Tienpidon vaikutus ajonopeuteen (thi = talvihoitoluokka).
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Talvihoidon vaikutuksia ajonopeuksiin on tutkittu myös Tiehallinnon tutkimuksessa "Teiden kunnossapidon yhteys liikenneturvallisuuteen", jossa oli
koottu aikaisempia selvityksiä kelien ja ajonopeuksien suhteesta:
- Talvi- ja tieliikenneprojektissa tutkittiin LAM -nopeusmittausaineiston ja
ja ihmisen tekemien kelihavaintojen toisaleämjrstln
mukanelivtsakäyeihnjopuks[Satmoine
Tutkimuksen mukaan nopeudet alentuivat melko pitävällä kelillä 193].
melko liukkaalla 3...6 km/h ja liukkaalla 4...7 km/h.
O.3km/h,
- Ruotsalaisessa tutkimuksessa (VTI, raportti 794) hukkaan kelin vaikutus
pitävään kehiin nähden arvioitiin jopa 9...16 km/h suuruiseksi.
- Norjassa tutkittiin kolmena talvena 1991-94 kehiä ja nopeuksia 25 tieosuudelta. Kelihavaintoja tehtiin tarkkailijoiden toimesta neljästi vuorokaudessa. Saastamoisen tutkimukseen verrattuna kelin vaikutukset olivat suurehkoja (taulukko 2).
Taulukko 2. Erilaisten kelien vaikutus nopeuksiin verrattuna kui vaan keliin.
Lähde; Vaa, Sakshaug, Resen-Fellie: Road salting and traffic

___________________________
Märkä tie, luminen keli
Sohjoja räntä, luminen keli
Irtolunta, luminen keli
Kovaa lunta, luminen keli
Jäätä, luminen keli
Paljaat urat, luminen keli
Liukkaat urat, luminen keli
Jää ja sade

Nopeusvaikutus
-4,2km/h
-7,1km/h
-7,9km/h
-8,1 km/h
-7,7km/h
-4,9km/h
-6,0 km/h
-11,7km/h

Kuvissa 20 ja 21 on tarkasteltu Hiidenveden liikenteen automaattisen mittausaseman arvoista laskettuja liikenteen keskinopeuksia E18-tiellä tammihelmikuussa 1998. Samaan aikaan ko. tieosuuden kelejä seurattiin tarkemmin tutkimuksen "Tehostetun kelinseurantajärjestelmän kokeilu" vuoksi. Kuvista nähdään nopeuksien voimakas vuorokaudenaikavaihtelu. Lisäksi kuvassa 20 voidaan havaita, miten lumisadealueen saapuminen perjantaina
laski nopeuksia noin 5 km/h enemmän kuin mitä yleensä nopeudet23.1
laskivat kyseiseen vuorokauden aikaan. (Teiden kunnossapidon yhteys liikenneturvallisuuteen, Tiehallinto)

x.J
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1aaja -Keskinopeus
To22.1.1998

km/h
100

Ke21.1.1998

1120.1.1998

yläraja
Pe23.1.1998

La24.1.1998

Kuva 20. Hlldenveden Lam-mittausaseman mittaamien nopeuksien keskiarvotja
95%-luottamusvälit E18 tiellä 20.1-24.1.1998.
Maanantaina 2.2. (kuva YY) alueella vaikutti erittäin voimakas lumimyrsky,
joka häiritsi liikennettä pahasti. Päivää kutsuttiin "mustaksi maanantaiksi".
Liikenteen keskinopeus tieosuudella laski hetkellisesti noin 30 km/h. (Teiden
kunnossapidon yhteys liikenneturvallisuuteen, Tiehallinto)
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Verrattaessa näitä tuloksia seurantakyselyssä saatuihin arvioihin talvikelien
vaikutuksista ajonopeuksiin, voidaan todeta suuruusluokan olevan melko
sama. Seurantakyselyn hieman suurempi keskiarvo johtuu siitä, että
keskiarvossa mukana olivat ainoastaan ne kuljettajat, jotka olivat ilmoittaneet
alentaneensa nopeutta talviolosuhteiden vuoksi. Keskiarvo pienenee
oleellisesti, mikäli se lasketaan kaikista autoilijoista olettaen, että muiden
kuin nopeuden alentamisesta ilmoittaneiden nopeus ei ole alentunut
lainkaan. Toisaalta kuvaajista näkyy selkeästi nopeusvaihtelun suuri hajonta,
hyvillä keleillä ajetaan talvellakin 95 km/h keskinopeuksilla, kun huonoilla
keleillä pudotaan jopa alle 50 km/h keskinopeuksiin.
2.6.3 Vaikutus ajamisen turvallisuuteen
Myös vaaratilanteisiln ja onnettomuuksiin joutuminen on yleisempää alemmissa talvihoitoluokissa (kuva 22). Pääteillä vaaratilanteisiin oli joutunut tal
vuoksi runsas kymmenesosa vastaajista. Pääteillä vaaratilan--violsuhtedn
teiden yhteydessä selityksinä on mainittu lähinnä huono näkyvyys lentävän
sohjon vuoksi sekä ajoittainen liukkaus liittymissä.
Pääteiden ulkopuolella vaaratilanteet ovat selvästi yleisempiä ja ne johtuivat
isommilla teillä ohitustilanteissa ajoratojen keskelle kasautuneesta lumesta,
uraisuudesta ja liukkaudesta.
Soratieverkolla (yleensä talvihoitoluokka Ill) vaaratilanteet syntyivät pääasiassa kohtaamistilanteissa, ja yleensä vastapuolena on raskaan liikenteen
kalustoa. Näissä tilanteissa yhdistyvät tien kapeus, uraisuus ja liukkaus.
Myös jalankulkijoiden kohtaaminen aiheuttaa ongelmia pienemmällä tiestöl

-lä.
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Seurantakysely talvi 2006: Vaaratilanteet ja onnettomuudet tien
talvikunnossapidon laadun vuoksi
U Ei ole fl Kyllä on, vaaratilanteita • Kyllä on, onnettomuuksia
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Kuopio -Pitkälahti (Vt 9,
talvihoitoluokka = I)

Helsinki-Turku (Vt 1 thl =
Is)

Ylöjärvi-Virrat (65, thl = I)

Karttula -Kuopio (551, thl
= Ib)

Vövilän paikallistie
thl = Ill) (187,

Vanha Kuruntie (2774, lN
= Ib)

Matilanjoentie (16164, thl
= Ill)

Nummenkylä -Kvamby
(19,
thl = Ill)

Sorvajärven paikallistie
(1425,
thl = Il)

Kuva 22. Tienpidon vaikutus vaaratilanteisiin ja onnettomuuksIIn joutumiseen.

Tyytyväisyys talvihoitoon kulkee "käsi kädessä" talvihoitoluokan kanssa, paljolti riippumatta siitä, mikä tien hoidon taso on kullakin hetkellä. Eli vaikka
mitatun tiedon perusteella ei testiosuuksilla ollut todellisia puutteita viime talvena, niin erot tyytyväisyydessä ovat selvät eri talvihoitoluokkia edustavien
teiden kohdalla. Talvihoidon mitattavista kuntotekijöistä liukkaus ja irtolumen
märalentvyäisnopeat,kuslmajohtuvepäslsuus ei vaikuta kovinkaan loogisesti tyytyväisyyden arvosanoihin, vaikka sitä
pidetään tärkeänä tekijänä.
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3 KESÄTUTKIMUKSEN TULOKSET
3.1 Ajopaneel it ja seurantakyselyt
Kesäkunnossapidon laadun mittauksessa peruslähtökohta oli sama kuin tal
laadun mittaamisessa eli koetun ja mitatun palvelutason keskinäi--vihodn
sen suhteen selvittäminen. Koettua palvelutasoa selvitettiin ajopaneelein ja
Lisäksi kevyelle liikenteelle järjestettiin oma ajopaneelinsa. seurantkyli.
Ajopaneeleja järjestettiin kaksi kappaletta: Siuntiossa kesäkuussa ja Ylöjärvellä syyskuussa. Ajopaneeleihin osallistui yhteensä 63 henkeä, joista osa
oliTehandustji.Aopaneltdusinkäyjetvistä erikseen tarkoitusta varten valitulta reitiltä. Siuntiossa kohteita oli 32 kappaletta ja kohteiden pituus vaihteli 500-3000 metrin välillä kuitenkin niin, että
puolen kilometrin pituus oli yleisin. Ylöjärvellä kaikki kohteet olivat 500 metrin
pituisia. Kohteet olivat seutu- ja yhdysteitä, joten tuloksia ei voida yleistää
valta- ja kantateille. Nämä tieluokat päätettiin jättää ajopaneelin ulkopuolelle
lähinnä siksi, että niissä todennäköisin ongelma on urasyvyys ja vaihtelevaa
urasyvyyttä sisältävän reitin valinta pieneltä alueelta tiedettiin etukäteen vaikeaksi käytännön ongelmaksi.
Kevyen liikenteen ajopaneeli järjestettiin Tampereen ja Ylöjärven välisellä
kevyen liikenteen väylästöllä. Arvioitavia kohteita oli yhteensä kuusi kappaletta ja ajopaneeliin osallistui 95 pyöräilijää.
Seurantakyselyitä järjestettiin Ylöjärven ja Siuntion lisäksi myös Karttulas
eli kaikilla kolmella alueella kaksi seurantakyselykierrosta (kesäkuu ja-sa,
50 per alue. Tällä vastaajarnäärälläsyku).Vatjiolyhensä
voidaan tehdä ajopaneeleja paremmin tilastollisia johtopäätöksiä. Seurantakyselyyn valittiin kolme eritasoista tietä: päätie, muu päällystetty tie ja soratie
tai lähes päivittäin käyttämään siten,äkulvatsjienpä
tiestöön.
Analyyseissä on yhdistetty eri paikkakunnilla tehdyt aineistot. Tällä on saatu
isompi lähtöaineisto eikä toisaalta ole tarkoituksenmukaista yrittää selittää
koettua palvelutasoa paikkakunnan perusteella, vaikka odotukset eri alueilla
poikkesivatkin.

3.2 Kesäkunnossapidon mitattu laatu
Päällystetyt tiet

3.21

Tutkimuksen kohdealueen päällystetyistä teistä kerättiin mitattua laatutietoa
kunkin ajopaneelin ja seurantakyselykierroksen yhteydessä. Ajopaneeleja ja
varten mitattu laatutieto poimittlin kuntotietorekisteristä, josseurantkyljä
tai tilattiin kohteen mittaus osudelithyknomauslv ona
erikseen. Keskeiset käytetyt kuntomuuttujat olivat:
Tasaisuus (IRI)
Urasyvyys (mm/rn)
Vauriot
Vauriosurnrna (m2 ) ja yksittäiset vauriotyypit
Näille mitattaville arvoille on Tiehallinnossa määritelty myös raja -arvot sen
3 on esitetty raja-mukanilst kunarvoedst.Tulka
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arvojen suhde mitattavan ominaisuuden "hyvyyteen" tyypillisessä tilanteessa
(nopeusrajoitus 80 km/h, KVL 1000) (VOH yhtenäinen kuntoluokitus, 2006)
Taulukko 3. Yhtenäisen kuntoluokituksen raja -arvot, KVL 1000 ja nopeusrajoitus 80.
___________

U rasyvyys
(mm/rn)
Epätasai(IRI)
suus
(mm/rn)
Vau riosumma (m2)

Erittäin
hyvä

Hyvä

Tyydyttävä

Huono

Erittäin
huono

^

7

7,1-12

12,1-16

16,1-21

>21

^

1,4

1,5-2,4 2,5-3,8

3,8-5,0

>5,0

^

5

6-40

101-140

>

41-1 00

140

Ajopaneelin ja seurantatutkirnuksen päällystetyt tiet mitattiin palvelutasomittarilla ja niille tehtiin vaurioinventointi. Tulokset tallennettiin sekä 10 metrin
että 100 metrin osuuksien keskiarvoina. Analysointi perustuu joko kohteiden
keskiarvoihin tai 100 metrin tietoihin, joka on myös tienpidon ohjauksessa
vakiintunut raportointivälin pituus.

3.2.2 Soratiet
Tutkimuksen kohdealueen sorateistä kerättiin mitattua laatutietoa samalla
periaatteella kuin edellä kuvatuilla päällystetyillä teillä. Sorateiden palvelu
tehtiin ajopaneelipäivänä ja seurantakyselyiden osalta siten,-tasomiuke
että vastaajilla oli mandollisuus vastata joko samana päivänä tai päivää ennen tai jälkeen.

Soratien palvelutaso on määritelty kolmen tekijän perusteella eli tasaisuus,
ja pölyäminen. Mittauksessa kaikki kolme tekijää arvioidaan silmä kinteys
viiteen luokkaan todetun kunnon mukaan. Lopulliseen palvelu -märiset
saatuja arvioita painotetaan seuraavalla kaavalla:
-tasolukien
*
*
Soratien kunto = 0,65 * tasaisuus + 0,25 kiinteys+ 0,10 pölyäminen
Sorateiden kunnon osalta puutteeksi tässä tutkimuksessa jäi runko- ja pinta kelirikon vaikutuksen analysointi. Tähän ei ollut käytännön mandollisuuksia,
runkokelirikkoa esiintyy yleensä vain keväällä ja pinta -kelirikon inven silä
ei tehdä keskitetysti.
-toina

3.3 Tiehallinnon tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus kesä 2005
Kesäkunnossapidon koetun laadun mittaamisessa pohjana käytettiin valtakunnallisen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen kysymysasettelua, ja mukaan lisättiin sellaisia muuttujia, joiden vertaaminen suhteessa teknisesti mitattuun dataan oli mandollista.
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaan yksityishenkilöt ovat melko tyytyväisiä yleisten teiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan kesällä 2005.
pääteiden kuntoon ja jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon ollaan melkoMyös
tyytyväisiä. Muiden teiden kuntoa pidetään keskimäärin tyydyttävänä (ei tyytyväinen eikä tyytymätön). Merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen ei ole
tapahtunut. (Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus, Tiehallinto 2005)
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Tutkituista asioista tärkeimpiä liikkumisen kannalta ovat päällysteiden kunto
ajoratamerkintöjen näkyvyys pääteillä. Lisäksi tärkeänä pidetään päällys- ja
teiden kuntoa muilla teillä ja vesakoiden raivausta tienvarsialueilla. Raskaan
liikenteen keskuudessa tärkeänä pidetään myös sorateiden kuntoa sekä keväällä että kesällä ja tiedottamista tietöistä ja liikennehäiriöistä. Kanden tärkeimmän asian joukkoon sijoittuvat useimmin päällysteiden kunto pääteillä ja
2005)
muilateä.(Tnkyjtväisukm,Tehalinto
Tutkituista asioista tyytyväisimpiä yksityishenkilöt ovat ajoratamerkintöjen
näkyvyyteen pääteillä, päällysteiden kuntoon pääteillä ja tiedottamiseen tietöistä ja liikennehäiriöistä. Tyytymättömimpiä he ovat sorateiden kuntoon
keväällä. Päällysteiden kuntoa jalankulku- ja pyöräteillä he arvioivat aiempaa
kriittisemmin, päällysteiden kuntoa muilla teillä aiempaa myönteisemmin.
Kuvassa 23 on verrattu valtakunnallisen tienkäyttäjätyytyväisyys -tutkimuksen tuloksia tässä projektissa toteutettuun seurantakyselyyn kesän 2005

talvenosalt.Keäkunpidosaltukevmansutik
ja muiden päällystettyjen teiden kohdalla tulokse.Tärydvatpein
samalla tasolla kuin valtakunnallisessa tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukses
sijaan sorateiden osalta seurantakyselyyn vastaajat pitävät niiden-sa.Sen
kuntoa tärkeämpänä kuin tienkäyttäjät keskimäärin.
Tyytyväisyyden osalta seurantakyselyn tulokset ovat varsin samansuuntaisia
päällystettyjen teiden osalta, mutta sorateiden osalta tyytyväisyys on huomattavasti alempi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Seurantakyselyä varten
tehdyissä palvelutasomittauksissa palvelutason keskiarvo oli kuitenkin parempi kuin valtakunnallinen keskiarvo. Seurantakyselyssä alemman tieverkon arvioijat ovat nimenomaan tiestön aktiivikäyttäjiä, kun valtakunnallisessa
tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksessa arvion voi antaa vaikka ei itse olisikaan alemman tieverkon aktiivikäyttäjä.
Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus vs. seurantakyselyt kesä 2005
• Tärkeys U Tyytyväsyys U Kehittämistarve

Tienkäyttäjälyytyväisyys 2005
4,5

Päällysteiden kunto pääteillä
4,2

Päällysteiden kunto muilla teillä
Sorateiden kunto kesällä
oratamerkintäjen näkyvyys pääteiliä
'Ajoratamerkintölen näkyvyys muilla teillä

3.9
4.3

•

4.0

Seurantakysely 2005
4,4

Päällysteiden kunto pääteillä
Päällysteiden kunto muilla teillä
Sorateiden kunto kesällä

4,2

•

4.1
4.3

Ajoratamerkintojen näkyvyys pääteillä
Ajoratamerkintöjen näkyvyys muilla teillä

•4,0

Kuva 23. Tiehallinnori tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus vs. seurantakysely. Kesä 2005.
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3.4 Mitatun ja koetun palvelutason välinen yhteys päällystetyillä teillä
Taulukossa 4 on esitetty mitattujen tietojen ja ajopaneelin vastausten korrelaatioita. Mitatut tiedot ovat ajopaneelin osuuksien keskiarvoja. Tuloksista
nähdään, että epätasaisuus on mitatuista tiedoista selkeästi se tekijä, jonka
tienkäyttäjät tunnistavat. Koettu epätasaisuus korreloi mitatun epätasaisuuden lisäksi jonkin verran myös muiden kuntomuuttujien kanssa. Tämä merkinnee sitä, että käyttäjät tunnistavat paljon muunlaistakin "epätasaisuutta",
joka ei näy kansainvälisellä tasaisuusindeksillä, lRl:llä, mitatussa epätasaisuudessa.
Taulukko 4. Korrelaatiot mitattujen tietojen ja tyytyväisyyden välillä.

__________
Kunto yleensä
Tasaisuus
Urat
Vauriot

Epätasaisuus
(IRl)

-0,36
-0,38
-0,24
-0,35

Urasyvyys
Vauriosumma
___________ ___________

-0,30
-0,34
-0,23
-0,30

-0,14
-0,21
-0,16
-0,15

Korrelaatiot muuttuvat satunnaisesti muutamia kymmenyksiä suuntaan tai
jos osuuden keskiarvon sijasta käytetään osuuden 100 metrin mak-toisen,
simiarvoa. Tämä viittaa siihen, että tienkäyttäjät eivät välttämättä tee tyytyväisyysarviotaan tien huonoimman kohdan mukaan vaan yrittävät tällaisessa
järjestetyssä mittaustilanteessa arvioida koko osuuden kuntoa. Myöskään
yksittäiset vauriotyypit eivät korreloi tyytyväisyydessä, niiden esiintyminen on
ilmestanui,jotnevakuisjohdnmkaestiyväsyyteen.
Seurantakyselyiden aineistoista korrelaatioiden tutkiminen ei ole mielekästä,
kutakin seurantakyselyn tietä kohden on kultakin vastaajalta vain yksisilä
tyytyväisyysarvo, ja tämän korrelointi kunnoltaan vaihtelevan osuuden kuntotietojen kanssa on sattumanvaraista.
Epätasaisuuden vaikutusta tyytyväisyyteen on mallinnettu kuvassa 24. Tuloksista nähdään, että keskimääräinen tyytyväisyys tasaisuudeltaan uutta
vastaavalla tiellä on vain noin 3,5. Tämä on varsin alhainen arvo ja onkin
oletettavaa, että siihen vaikuttaa myös muut tekijät kuin tien pinnan epätasaisuus. Tyytyväisyyden keskiarvo putoaa alle kolmen jo lRl:n tasolla 3,1.
on aika pieni eli tyytyväisyys ei ole kovin herkkäMyösuoranklmei
mitatun tasaisuuden muutokselle.
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Epätasaisuuden vaikutus tyytyväisyyteen
c5
a,

y = -O.28x + 3.86

a,

1
1

2

4

3

5

7

6

8

IRI

Kuva 24. Mitatun epätasaisuuden ja tyytyväisyyden välinen yhteys.

Vastaava yhteys mitatun urasyvyyden ja tyytyväisyyden välille on esitetty
kuvassa 25. Jälleen nähdään, että uudenveroisella tiellä tyytyväisyys on vain
tunnuslukua (minimi, maksimi tai keskiarvo)kesitao.Rpunä,mit
raja -arvoa käytetään, tyytymättömyys alkaa, kun urasyvyys on 9-17 mm. ja
Jos käytetään keskiarvoa ja tyytymättömyyden rajaa 2,5, niin tyytymättömyyden raja -arvo on noin 13 mm.

4.5

2.
C)

-.- keskiarvo

35
3
2.5

—.—minimi
-

å----

maksimi

1.5
I
0

5

10

15

20

[1I -j-

Kuva 25. Mitatun epätasaisuuden ja tyytyväisyyden välinen yhteys.

Tien pinnan eheyttä kuvaava vauriosumma vaikuttaa tyytymättömyyteen
vähiten. Keskimääräisen vauriosumman tulee olla yli 150kuntomjisa
m2, ennen kuin vastaajat ovat tyytymättömiä. Vaurioiden suhteen tilanne on
mittausmenetelmään vuonnatoisalmu ,knsirytäue
jolloin koetun ja mitatun kunnon välinen yhteys on tutkittava tarkem-206,
min uudelleen.
Päällystetyillä teillä tienkäyttäjiin vaikuttaa siis eniten epätasaisuus. AlemmaIla tieverkolla urat ja vauriot selittävät tyytyväisyyttä epätasaisuutta vähemmän.
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Tienkäyttäjien odotukset ovat todella korkeat, sillä uudellakin tiellä tyytyväisyys on keskimäärin 3,0 - 3,5. Riippuen tyytymättömyyden määrittelystä alin

Joshyväkstaoeumitndoskalhyvinerkot.
2,5, vastaa tämä seuraavia raja-valitnyäsdekiarvonjs
arvoja: IRl 5,6; vauriosumma 150 ja urasyvyys 13 mm. Kaikki nämä arvot
ovat hyvin lähellä jo vuonna 1991 tehdyn vastaavan ajopaneelin raja -arvoja.
3.5 Mitatun ja koetun palvelutason välinen yhteys sorateillä
Kun tarkastellaan korrelaatiota mitatun ja koetun laadun eri tekijöiden välillä
ajopaneeliaineistossa, saadaan suurimmaksi korrelaatioksi 0,21 (mitattu vs.
koetuasi).Mlmutjapreikoltvaieäpnm
jopa epäloogisia, samoin jos käytetään keskiarvon sijasta maksimia taitai
Tulos antaa viitteitä siitä, että tasaisuus on tienkäyttäjien eniten ar-minä.
vostama kuntotekijä, mutta sekään riippuvuus ei tässä aineistossa ole voimakas. Ajopaneeleissa keskimääräinen mitattu palvelutaso oli noin 3,5, eli
tienpitäjän kannalta riittävällä tasolla. Vastaavasti tyytyväisyys oli noin 2,5,
ja tienkäyttäjien välillä on noin yhden yksikön suuruinen ero.
elitnpäj
Seurantakyselyissä sorateille annettu keskimääräinen tyytyväisyys on noin 2
(kuva 26). elivastjo paneliostujaymäöpi
Kuitenkmaplvutsoijahemnkrpiuajonels,
joten kehittämistarve on yli 1,5 yksikköä. Tähän vaikuttaa todennäköisesti
tieverkon merkitys vastaajille, sillä ajopaneeli on "neutraalimpi" kuin seurantakysely, jossa on kyse päivittäisestä, välttämättömästä liikkumisesta.

Kuva 26. Sorateiden keskimääräinen palvelutaso seura ntakyselyissä.
Mikä vaikuttaa käyttäjien mielipiteisiin, jos mitattu kunto ei korreloi? Kyselyjen avoimista vastauksista kävi selkeästi ilmi, että tien geometriaan liittyvät
ovat tärkeitä: kapeus, mäkisyys, mutkat, näkemät, jne. kuvaavat asioi- asit
ta, jotka ovat (ehkä) tärkeämpiä kuin tien pinnan kunto. Mallinnusta vaikeuttaa myös se, että vastaajat eivät suostu antamaan juurikaan tasoa 3 parempia arvosanoja sorateille ja toisaalta sorateiden mitattu kunto harvoin vaihtelee enemmän kuin yhden yksikön (tasolla 3-4). Tällöin aineisto on varsin kapealla vaihteluvälillä ja satunnaiset vastaajien skaalaerot tuovat aineistoihin
niin paljon hajontaa, että päätelmien teko on hankalaa.
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Mikä on korkein mandollinen tyytyväisyys sorateihin? Ajopaneeleissa soratien kuntoa yleensä ei juuri lainkaan arvosteltu erittäin hyväksi (noin 2 % havainnoista), mutta tyytyväisiä on jo 15 % (kuva 27). Jos kuitenkin yritetään
korreloida mitattua tasaisuutta tyytyväisyyden kanssa, vaihtelevat tasaisuuden keskiarvot tyytyväisyyden eri luokissa välillä 3,46 - 3,60 eli käytännössä
ei juuri lainkaan.
Yksittäisistä tekijöistä parhaan arvosanan saa useimmiten pölyävyys. Toiseksi paras on kiinteys/irtoaineksen määrä ja huonoimmat arvosanat saa
tasaisuus. Testiosuuksilla näiden kohdalla ei juurikaan ollut ongelmia.
Sorateiden tasaisuutta ei pidä suoraan verrata päällystetyn tiestön saamiin
arvioihin tasaisuudesta, sillä mittaustavat poikkeavat toisistaan huomattavasti.
Sorateiden tyytyväisyysjakauma
45%

42%

40%
31%
30%
25%
20%

15%

15%

lo%

10%
5%

2%

-

0%
erittäin
tyytyväinen

tyytyväinen

ei tyytyväinen
eikä tyytymätön

tyytymätön

erittäin
tyytymätön

Kuva 27. Tyytyväisyys sorateihin ajopaneeleissa.

3.6 Tien kunnon vaikutus ajamiseen muilla päällystetyillä teillä
Tiestön palvelutasoa pyrittiin kuvaamaan myös tieornaisuuden kunnon yhtenäisen palvelutasoluokituksen mukaisilla muuttujilla. Viisiportainen palvelutasoluokitus konkretisoi hyvin kokonaistyytyväisyyttä ja valaisee omalta osaltaan tienkäyttäjän näkemysten ja tyytyväisyyden suhdetta.

Tien kunnon vaikutukset ajamiseen ovat selkeästi yhteydessä myös tienkäyttäjien antamaan kokonaisarvioon tiestä sekä tiestä mitatun vauriosum
-man
ja lRl:n kanssa.
Vauriosumman (9 m2 ) ja lRl:n (1,5 mm/rn) perusteella parhaassa kunnossa
oleva Karttula-Kuopio (551) tie saa parhaan kokonaisarvion tyytyväisyydessä ja myös vahingolliset vaikutukset ajamiseen ja turvallisuuteen ovat kokonaisuutena pienirnrnät.
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Yövilän paikallistie (vauriosumma 40 m 2 ja IRI 2,0 mm/rn) sekä Vanha Ku
25 m 2 ja IRI 2,1 mm/rn) saavat huonoimmat arviot sekä-runtie(vaosm
että koetun laadun arvioinnissa. Lisäksi haittavaikutukset ajamiseen mitaun
turvallisuuteen ovat selkeästi merkittävämmät kuin parhaaksi arvioidullaja
Kuopi-artlneä.

Seurantakysely kesä 2005; Palvelutason kuvaus
•Karttula-Kuopio (551) UYÖvilän poikallistie (11187) UVanhakuruntie (2774)
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 %
1 Tie on uudenoloinen ja ehjä, ajomukavuutta
häiritseviä tai ajonopeutta alentavia tekijöitä ei

0.0 %

ole lainkaan

0.0%

1.5%

2. Tie näyttää hyvälle eikä vaurioita ole
___________ 31.8%
26,1 %
havaittavissa, ajomukavuus ja ajonopeus on
11,9%
hyvällä tasolla
3. Tie näyttää kuluneelle, ajomukavuus on
hieman heikentynyt, mutta ajonopeus ei vielä
kärsi

50.0 %
37,0%
49,2 %

4. Tie näyttää ja tuntuu huonolle, ajomukavuus
on heikentynyt ja ajonopeutta ja ajolinjoja pitää

16.7%
21,7%

vaihdella

5. Tie on selvästi huonokuntoinen, ajonopeutta
ja -linjoja pitää jatkuvasti vaihtaa turvallisuuden
nimissä

27,1 %
0.0%
15,2%
11,9%

Kuva 28. Tien kunnon vaikutus ajomukavuuteen, muut pääl/ystetyt tiet.

100,0
%

ril!J
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Seurantakysely kesä 2006; Muut päällystetyt tiet: Onko tien

kunto vaikuttanut liikkumiseen ja turvallisuuteen
• E ole • Kyllà on

0%

20%

40%

100

80%

60%

A4onopeuden
alentmi
75,4 0/J

Karttula-Kuopio (551)
42,1 %
_________

Yövilän paikallistie
(11187)
Vanha Kuruntie (2774)

ka. = 3,1

Kokonaisario
ka. = 2.8
72,4 % Kokonaisar
ka. = 2,6

27,6 %

Auton vahingoittuminen
89,1 %

Karttula-Kuopio (551)
80,0 %

Vövilän paikallistie
(11187)
Vanha Kuruntie (2774)
Vaaratilanteet ja
onetmud
Karttula-Kuopio (551)

71,9%
1%
62,5 %

Yövilän paikallistie
(11187)
Vanha Kuruntie (2774)

48,1%

Kuva 29. Tien kunnon vaikutus turvalIisuuteen, muut päällystetyt tiet.
3.7 Tien kunnon vaikutus ajomukavuuteen ja liikkumiseen sorateiHä

Soratieverkolla viisiportainen palvelutasoluokituksen sanallinen palaute on
selkeä; kohteena olevilla sorateillä ajaminen ei ole mukavaa ja tien-varsin
käyttäjät joutuvat kiinnittämään runsaasti huomiota ajamiseen vaihtelemalla
sekä ajonopeutta että ajolinjoja (kuva 30).
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Seurantakysely kesä 2005; Palvelutason kuvaus
U Matilanjoentie (16164) U Nummenkytä -Kvarnby (11191) • Sorvajärven patkallistie (14251)
100,0
0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 %
1. Tie on uudenoloinen ja ehjä, ajomukavuutta
häiritseviä tai ajonopeutta alentavia tekijöitä ei ole
lainkaan

%

0,0 %
%0.
%0.

2. Tie näyttää hyvälle eikä vaurloita ole
havaittavissa, ajomukavuus ja ajonopeus on
hyvältaso

1,8%
1,9%
0,0 %

3. Tie näyttää kuluneelle, ajomukavuus on
hiemankty,u
ajonopeus ei vielä
kärsi

4. Tie näyttää ja tuntuu huonolle, ajomukavuus on
ja ajonopeutta ja ajolinjoja pitää heiknty

41,1%
3313%
28,1 %

vaihdella

44,6%

5. Tie on selvästi huonokuntoinen, ajonopeutta ja
-linjoaptäkuvsiharluden
nimissä

46,3 0
79 %

Kuva 30. Tien kunnon vaikutus ajomukavuuteen, sora tiet.

Kohteena olevilla sorateillä vastaajien antamat arviot soratien laadusta olivat
samankaltaisia. Vaikka mitattu palvelutaso antoi sorateiden laadulle varsin
eroavuuksia (Sorvajärventie 3,69, Nummenkylä -Kvarnby —tie 3,55 ja Matilanjoentie 3,45) olivat tienkäyttäjien koetun palvelutason kokonaistyytyväisyysarviot kaikki lähes samaa tasoa. Heikoimmaksi mitatussa palvelutasos
määritetty Matilanjoentie sai kokonaistyytyväisyydeksi tienkäyttäjiltä ar--sa
vosanan 1,9, kun molemmat muut kohdetiet saivat kokonaisarvosanan 2,0.
Pienehköt erot koetussa tyytyväisyydessä ja mitatussa palvelutasossa näkyivät myös arvioitaessa tien kunnosta johtuvia haittavaikutuksia eli niissäkään eri teiden väliset erot eivät ole kovin suuria (kuva 31).
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Seurantakysely kesä 2006; Soratiet: Onko tien kunto vaikuttanut
Ilikkumiseen ja turvallisuuteen
• Ei ole Kyllä on

0%

20%

40%

Ajonopeuden
alentaminen

_____________
Kokonaisar4o
ka. = 1,9

25,5%

Matilanjoentie (16164)
Nummenkylä -Kvarnby

I

74,5 %
KokonalsarMo
ka =2,0

27,30/

(11191)
Sorvajärven paikallistie

80%

60%

72,7 %

I Kokonaisarro

20,4 %

ka. = 2,0

(14251)

79,6 %

Auton vahingoittum men

Matilanjoentie (16164)

____________________________________________ 76,5%
co,

Nummenkylä -Kvarnby ____________________________________ 66,7 %

(11191)

33,3%

Sorvajärven paikallistie __________________________________ 60,4 %

(14251)

39,6%

Vaaratilanteet ja
uudet onetm
Matilanjoentie (16164)

65,4 %
34,6%

Nummenkylä -Kvarnby ________________________________ 58,0 %

(11191)

42,0%

Sorvajärven paikallistie ______________________________ 54,7 %

(14251)

45,3%

Kuva 31. Tien kunnon vaikutus turvallisuuteen, soratiet

3.8 Mitatun ja koetun palvelutason välinen yhteys kevyen liikenteen
väylillä
Kevyen liikenteen ajopaneeli järjestettiin Tampereen ja Ylöjärven välisellä
kevyen liikenteen väylästöllä. Arvioitavia kohteita oli kuusi kappaletta, pituudeltaan 400-600 metriä ja ajopaneeliin osallistui 95 pyöräilijää. Kukin osallistuja arvioi vain yhden osuuden.
Ajopaneelin järjestämisessä kokeiltiin menestyksellä järjestelyä, jossa väylää
käyttäviä pyöräilijöitä pyydettiin kiinnittämään huomiota väylän kuntoon ja
pysähtmnerkiosudjälenvatmkys in.Tältavoin saatiin paneeliin tehokkaasti todellisia väylästön käyttäjiä.
Ajopaneelin reitille tehtiin kevyen liikenteen väylien vaurioinventointi, josta
tulokset saatiin 10 metrin ja 100 metrin keskiarvotietoina vauriotyypeittäin.
Osuuksien 100 -metrin vauriosummat vaihtelivat välillä 0 - 82 m 2 ja keskiar-
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Kun mallinnetaan tyytyväisyyttä reunapainuman määrällä, saadaan tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden rajalle (keskimääräinen tyytyväisyys2,5) reunapainuman arvo noin 60 neliötä/100 metriä.
Ajopaneelissa tärkeimmäksi koetun epätasaisuuden tutkiminen vaatisi ehdottomasti väyliltä mitattua tasaisuutta. Konsultin havaintojen ja myös ruotsalaisten tutkimusten mukaan mittaus tulisi suorittaa ehdottomasti polkupyörän selästä.
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4 YHTEENVETO
Työn tavoitteena oli asiakkaiden kokemusten kartoittaminen tiestön palvelutasosta erikseen valittavilla kohdealueilla ja tarkastella saatuja tuloksia suhteessa mitattuun tietoon. Tavoitteena on määrittää tienpidon tärkeimpien
muuttujien osalta tienkäyttäjien odotustaso ja tienkäyttäjien näkemys aIim
hyväksyttävästä tasosta sekä näiden suhde tienkäyttäjätyytyväisyys--mast
tutkimuksiin, teknisiin mittareihin ja viisiportaiseen kuntoluokitukseen
Edellä mainittujen tasojen määrittelyssä ensimmäinen peruskysymys on,
minkäsuhteaorilytehdän.T kömritelyun jan suhteen erikseen vai tarkastellaanko kokonaisuutta. Toisaalta kokonaisuuden pitäisi olla osiensa summa, mutta kuten aiemminkin on todettu, nykyisillä käytössä olevilla mittareilla ei pystytä aukottomasti selittämään koko
Eli konkretisoituna; onko tie hyväksyttävässä kunnossa,-naistyvä .
mikäli jokainen osamuuttuja on tyydyttävällä tasolla, mutta kokonaisuuteen
ei olla tyytyväisiä. Tätä ristiriitaa on havainnollistettu ns. kumulatiivisella tyytymättömyydellä, jonka mukaan on (teoriassa) mandollista, että vaikka jokaiseen osamuuttujaan enemmistö on tyytyväisiä, niin kokonaisuutena kuitenkin kaikki ovat tyytymättömiä. Tässä työssä tasojen määrittelyä on lähestytty
niiden muuttujien kautta, joille löytyy vastine mitatun palvelutason muuttujista.
Työn tärkeimpien tulosten tuottaminen yksiselitteisessä muodossa osoittautui varsin vaativaksi tehtäväksi. Seuraavassa keskeisiä tuloksia on johdettu
sekä aikaisemman tietämyksen ja tutkimuksen, että nyt toteutetun empiirisen
antaman tiedon pohjalta.
datn
Tienkäyttäjien odotustason määrittäminen
Tienkäyttäjien odotustason määrittämisessä mandollisia lähestymistapoja on
tai ainakin kaksi, riippuen siitä määritelläänkö odotustaso koetun useampi
vai mitatun palvelutason muuttujien suureita käyttäen.
Yksinkertaisin ja myös käytetyin ratkaisu odotustason määrittämiseen on

asinkymeoasiktyväuimsta.Tehlnoikäyt-

täjätyytyväisyystutkimuksessa ja tämän työn seurantakyselyn yhteydessä
odotustasoa on kartoitettu kysymällä eri tienpitoon liittyvien osatekijöiden
tärkeyttä vastaajalle. Odotustason määrittäminen kyselytutkimuksen avulla
perusteltua, mutta siihen liittyy myös tiettyjä ongelmia. Ensinnäkin, kysy-on
mällä määriteltävään odotustasoon sisältyy lähes aina "epärealistisia" toiveita, joiden toteuttamiseen ei käytännössä ole mandollisuuksia rajallisten resurssien vuoksi. Tämän vuoksi kuilut odotetun ja toteutuneen palvelutason
välillä osoittavat lähes aina kehittämistarvetta, vaikka palvelutasoon oltaisiin
tyytyväisiä. Pääsääntö onkin, että tärkeimmissä palvelutasoon liittyvissä kysymyksissä ei juurikaan päästä tilanteeseen, jossa kehittämistarvetta ei
esiinny eli peruskysymys kuuluu tuleeko odotustaso hyväksyä sellaisenaan
vai voidaanko siitä puhdistaa "ylimääräiset" odotukset pois. Mitään sääntöä
yleistä suositusta asiaan ei löydy, vaan kyse on lähinnä sopimusasiasta, tai
johon liittyy aina spekulaatio puhdistustoimenpiteen oikeellisuudesta ja oikeutuksesta.
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Toinen keskeinen ongelma on se, että tienkäyttäjä ei välttämättä ymmärrä
odotustensa vaikutuksia tarpeeksi laajasti, esim. suolauksen vastustaja ei
todennäköisesti peilaa odotuksiaan liikenneturvallisuusvaikutusten kautta,
vaan arvioi pääasiassa, ainakin palautteen perusteella, suolan vaikutusta
auton likaantumiseen ja ruostumiseen.

Kolmas odotustasoon keskeisesti vaikuttava tekijä on vastaajan tausta: hänen tiestölle muodostamansa referenssitaso sekä tienkäyttötilanne. Yksilö
kehittää itselleen referenssitason omaan kokemukseensa perustuen. Referenssitaso rakentuu sekä omasta arjesta että erilaisista kokemuksista. Esimerkiksi henkilöllä, joka on edellisellä kesälomallaan ajanut Saksan moottoriteitä 180 km/h, on erilainen odotustaso pääteiden kunnossapidosta kuin
henkilöllä, joka on ikänsä ajanut traktoria soratieverkolla.
Odotustason määrittämistä hankaloittaa lisäksi se tosiasia, että kysytyllä
odotustasolla on tapana "karata" edellä, eli kun tienpitotoimin tiestöä parannetaan, nousevat tällöin myös odotukset. Toisaalta odotustasoon voidaan
myös vaikuttaa eli tiedottaminen ja erityisesti hyvin hoidettu perusteluviestin
ovat avainasemassa kun ylisuuria odotuksia pyritään saamaan realisti- -tä
simmiksi. Odotustason hyväksyminen sellaisena kuin tienkäyttäjä sen ilmaisee, olisi varmasti helpoin menetelmä odotustason määrittämiseksi, mutta
tällöin mittaustapaan sisältyy em. ongelmat ja joudutaan tilanteeseen, jossa
tienkäyttäjien odotukset ovat jatkuvasti korkeammat kuin mihin yhteiskunnalla on varaa.
Toinen ratkaisu odotustason selvittämiseen on koetun ja mitatun palvelutason tarkastelu rinnakkain tyytyväisyyden näkökulmasta katsottuna. Eli tällöin
oletuksena on se, että kun tarpeeksi suuri määrä tienkäyttäjistä ilmaisee tyytyväisyytensä, niin tie vastaa heidän odotuksiaan tienpitoon ja tällöin odotustaso on määritettävissä. tdeaalitilanteessa tämä toimii siten, että selvitetään
millaisilla mitatun palvelutason arvoilla enemmistö tai sovitun suuruinen
enemmistö (esim. 75 %)tienkäyttäjistä on vielä tyytyväisiä tiestöön tai sovitun suuruinen vähemmistö (esim. 25 %) ei ole vielä ilmaissut tyytymättömyyttään tienpitoon. Tämä kuitenkin edellyttää mitatun ja koetun palvelutason korrelointia keskenään, joka taas toteutuu vain osittain talvihoidossa,
päällystetyllä tieverkolla ja kevyen liikenteen väylillä, mutta vain vähäisessä
määrin soratieverkolla. Esimerkinomaisesti kitkan osalta odotustasoksi voidaan määritellä kitka ^ 0,35 (kuva 33). Tällöin selvä enemmistö vastaajista
tyytyväisiä kitkaan ja enää pieni vähemmistö (n. 10 %) tyytymättömiä. on
Kun kitka on ^ 0,35, muodostuu tyytyväisyyden keskiarvoksi 3,81, jota voidaan pitää tällöin tienkäyttäjien odotusarvona (mikäli hyväksytään 11 % tyytymättömien osuus).
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Tyytyväiss liukkauden torjuntaan kitkake rtoimen mukaan
Seurantakyselyt
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Del kumpaakaan
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20%
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-

• tyytymätön
•er.tyytymätön

__

< 025

025-0.29

0.30-034

>=0.35

kitka kerroin

Kuva 33. Tyytyväisyyden jakaumat kitkakertoimen mukaan seurantakyselyssä.

Kokonaisuutena odotustason määrittäminen on enemmän sopimusasia tai
komprisunatem lopus.Vidanjop ,etälhs
jokaiselle muuttujalle löytyy erilainen tulos riippuen tiestön kokonaislaadusta,
geometriasta, ruuhkatilanteesta, käyttötarkoituksesta jne. Samoin lopputulokseen vaikuttaa ne "tyytymättömyysmarginaalit", jotka hyväksytään.
Tässä työssä odotustason määrittämistä on lähestytty tarkastelemalla koettua ja mitattua palvelutasoa rinnakkain siten, että työssä etukäteen tärkeiksi
arvioitujen muuttujien osalta haarukoidaan niitä mitatun palvelutason arvoja,
joilla tyytymättömien osuus putoaa alle 10 %:iin kaikista vastaajista. Samalla
vastaavan tarkastelun avulla arvioidaan suuntaa-antavasti, mitä mitatun laadun aleneminen vaikuttaa tyytyväisyyteen I tyytymättömyyteen. Suuntaaantavuus tulee tässä hyväksyä, koska yksikään mitatuista palvelutasomuuttujista ei korreloi riittävän voimakkaasti koetun tyytyväisyyden kanssa.
Tienkäyttäjien kokeman alimman hyvä ksyttä vän tason määrittäminen

Tienkäyttäjien kokeman alimman hyväksyttävän tason määrittäminen poikkeaa odotustason määrittelystä lähinnä siinä suhteessa, että sen suora ky
on vaikeaa tai ainakaan sitä ei ole aikaisemmin suoraan kysytty.-symine
Tämän vuoksi alin hyväksyttävä taso on johdettava tienkäyttäjätyytyväisyys
tai tienpidon vaikutustiedoista.
-tuloksia,m plveutaso
Mikäli alinta hyväksyttävää tasoa lähestytään puhtaasti koetun palvelutason
näkökulmasta, kyseessä on lähinnä sopimus tai näkemys siitä, kuinka paljon
tyytymättömyyttä on liian paljon. Asiaa voidaan lähestyä joko määrittelemällä
jokin keskiarvo tai prosenttisosuus tyytymättömien osuudelle.
Toisena mandollisuutena on tarkastella rinnakkain koettua ja mitattua palvelutasoa. Tällöin lopputulos saadaan selvitettyä samalla periaatteella kuin em.
ja tyytyväisten odteupalvs.Täöinktarelymätöien
keskinäistä suhdetta, jolloin voidaan määritellä raja -arvoksi esim. se piste,
on suurempi kuin tyytyväisten osuus tai jokinjosatymäöienosu
muu sopiva suhde tyytyväisten ja tyytymättömien osuuksista.
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Määritettäessä alinta hyväksyttävää tasoa viisiportaisen kuntoluokituksen
pohjalta rakennetun vaikutusmuuttujan suhteen, alin hyväksyttävä taso saadaan johdettua, kun päätetään millaiset vaikutukset ovat vielä hyväksyttävissä ja kuinka suurelle osuudelle tienkäyftäjistä.
Tässä työssä alimman hyväksyttävän tason määrittäminen on toteutettu tarkastelemalla kokonaistyytyväisyyden ja vaikutusmuuttujan (kts. luvun 2.6
on pidettymäritel)suhda.Amnyväkst lauonrj
sellaista kokonaistyytyväisyyttä, jossa tienkäyttäjät joutuvat muuttamaan ajotapaansa ja ajomukavuus ja turvallisuus alkavat heikentyä tienpidon laadun
vuoksi. Vaikutusmuuttujan hyväksyttäväksi rajaksi on sovittu 3, jossa ajomukavuus on jo hieman heikentynyt, mutta tien kunto ei vielä aiheuta muutoksia
ajamiseen. Eli alimman hyväksyttävän laadun raja menee siinä, missä tienkäyttäjän ajomukavuus ja turvallisen ajamisen tunne on huomattavasti alentunut ja ajonopeutta ja —linjoja joutuu aktiivisesti muuttamaan. Tämän mukaisesti alin hyväksyttävä kokonaistyytyväisyyden raja on laskettu vielä vaikutuksiltaan hyväksyttävän laatutason (3) ja liian huonon laatutason (4) ko
painotettu keskiarvo. Lisäksi alinta hyväksyttyä koko -konaistyvä e
tarkasteltu
suhteessa teknisiin mittauksiin.
on
-naistyvä
Alimman hyväksyttävän tason määrittäminen ei ole mitenkään yksiselitteinen
tehtävä ja siihen sisältyy runsaasti spekulaatiota, kuten edellä on todettu.
Nyt tehty määrittely antaa kuitenkin suuntaa ja mittakaavaa, kun koettua ja
mitaul veranksä.

4.1 Talvikunnossapito
Myös tässä tutkimuksessa tien pinnan liukkaus korreloi parhaiten tienkäyttäjien arvioiman palvelutason kanssa. Kun kitkakerroin on yli 0,35, ovat käyttäjät jokseenkin tyytyväisiä talvihoidon tasoon, joskin erittäin tyytyväisiä ollaan
vasta, kun tiellä on talvella "täysin kesäolosuhteet". Kun kitkakerroin on alle
suurin osa tienkäyttäjistä tyytymättömiä. Muutos tyytyväisestä tyy- 0,25on
tymättömään tapahtuu välillä 0,29 - 0,25.

Jos päätiestöllä on vähänkään irtolunta, ovat käyttäjät heti tyytymättömiä
(tyytyväisyys = 2). Muulla päällystetyllä tiestöllä irtolumi pudottaa tyytyväisyyttä yhden yksikön; käytännössä tyytymättömälle tasolle (tyytyväisyys =
Alimmissa hoitoluokissa irtolumi ei enää juurikaan pudota tyytyväisyyttä, 2).
tyytyväisyyden taso on jo muutenkin matala.
silä
Erittäin hyvässä talvikunnossa olevien teiden kokonaistyytyväisyyden keskiarvot olivat tässä tutkimuksessa 4,5 (päätiet), 3,8 (muut päällystetyt) ja 2,5
Näitä voidaan pitää nykyisellä hoitotasolla saavutettavina ideaaliti- (soratie).
lanteen odotustasoina.
Talvikunnossapidon alin hyväksyttävä kokonaistyytyväisyyden taso on edellä
määritetyn mukaisesti laskettuna pääteillä 3,5 (talvihoitoluokat Is ja I), muilla
päällystetyillä teillä 2,6 (talvihoitoluokka Ib) ja alemmalla tieverkolla (talvihoitoluokat Ilja III) 2,4.
Teknisesti mitatuista mu uttujista talvikunnossapidon kokonaistyytyväisyyden
kansprhiteolvak rinstälöeuavrot:päeil
muilla päällystetyillä teillä 0,24 ja alimmalla tieverkolla 0,22.

0,3
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4.2 Kesäkunnossapito
Päällystetyillä teillä mitattu epätasaisuus kuvaa parhaiten tyytyväisyyttä. Tyytymättömyyden raja (tyytyväisyyden keskiarvo = 2,5) seutu- ja yhdysteillä on
mitattuna noin 5,6, urasyvyytenä noin 13 mm ja vauriosummana 150lR:ä
neliötä.Nmuoksvat myöiksepntum loksia.
Myös reiät, halkeamat ja painumat aiheuttavat epätasaisuutta ja vaikuttavat
tyytyväisyyteen, mutta näihin ei saatu tukea tämän tutkimuksen aineistoista.
Muut kuntotekijät eivät vaikuta yhtä paljon tyytyväisyyteen kuin epätasaisuus. Tämä saattaa johtua myös tutkimusaineistosta, johon on erittäin vaikeaa saada pahasti urautunutta tai pinnaltaan riittävästi vaurioitunutta tietä.
Koska tässä aineistossa ei ollut vilkasliikenteisiä, urautuneita teitä, eivät
tulokset kerro mitään normaalisti koetusta vesiliirtoa aiheuttavasta urasta.
Alemmalla tieverkolla ura (tai poikittainen epätasaisuus) on myös tienkäyttäjille vaikeasti käsitettävä asia.
Tyytyväisyys sorateihin on varsin huono. Tyytymättömiä on selkeästi enemmän kuin tyytyväisiä ja nykyisten hoitovaatimusten mukaan hoidetuilta sorateiltä (palvelutason keskiarvo 3,3 - 3,5) vain runsas 15 % antaa arvosanan
hyvä tai erittäin hyvä. Odotustaso on siten tuota palvelutasoa selkeästi korkeampi ja nykytaso on jo alle hyväksyttävät tason.
Sorateillä mitattu tieto ei juuri korreloi arvioidun tyytyväisyyden kanssa. Ainoastaan epätasaisuus näkyy jonkun verran tuloksissa. Tienkäyttäjiä tuntuu
enemmän häiritsevän tien sorapintaisuus yleensä eikä tien sen hetkinen
kunto. Tienkäyttäjät kiinnittävät tiestön kuntoa jopa enemmän huomiota muihin tekijöihin, kuten tien historiaan, geometriaan ja kapeuteen. Tutkimuksen
ulkopuolelle jäivät myös pinta- ja runkokelirikko, joiden vaikutus tyytyväisyyteen kannattaa tutkia erikseen.
Kevyen liikenteen väylillä tyytyväisyyden keskiarvo oli parhaissa tapauksissa
noin 4,0, jota voidaan pitää käyttäjien väylille asettamana odotustasona.
Tyytyväisyys ja väylien kunto eivät kuitenkaan korreloineet reunapainumia
lukuun ottamatta, joten käyttäjät arvostavat selkeästi joitain sellaisia asioita,
mitä mittaukset eivät paljasta: turvallisuutta, liikennöitävyyttä tai muuta.
Reunapainuma kuvaa mitatuista tekijöistä parhaiten epätasaisuutta ja arvio
tyytymättömyyden raja -arvoksi on sille noin 60 m 2/lOOm. Muita epätasaisuutta aiheuttavia vaurioita oli väylillä ilmeisesti niin satunnaisesti, että niitä
voitiin väistellä eivätkä ne vaikuttaneet näin ollen tyytyväisyyteen.
Kesäkunnossapidon alin hyväksyttävä kokonaistyytyväisyyden taso on edellä määritetyn mukaisesti laskettuna muilla päällystetyillä teillä 2,8 ja sorateil

-lä2,5.
Teknisesti mitatuista muuttujista kesäkunnossapidon kokonaistyytyväisyy
kanssa parhaiten korreloiva lRl saa tällöin arvoksi muilla päällystetyillä -den
teillä 5,6 mm/rn.
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5 TOIMENPIDESUOSITUKSET
Asiakaslähtöisen toiminnan peruslähtökohtana pidetään usein ajattelutapaa,
jonka mukaan "asiakas on aina oikeassa". Tätä perusajatusta ei juuri kyseenalaisteta silloinkaan, kun eri indikaattorit antavat ristiriitaisia signaaleja.
Kyseessä on pitkälle eräänlainen subjektiivinen totuus, eli asiakas on oikeassa silloinkin, kun hän on väärässä. Tämä tekee asiakkuustiedon hyödyntämisestä haasteellisen, varsinkin kun asiakkaat harvoin ovat yksimielisiä eri
palvelujen merkittävyyden ja laadun suhteen.

Tien kunnossapidon tekninen laatumittaus sinällään on objektiivisempi lähestymistapa, tosin tekniseen laatumittaukseenkin sisältyy erilaisia epävarmuustekijöitä. Tällaisia epävarmuustekijöitä ovat mm. mittausten ajoittaminen ja virhemarginaalien olemassa olo sekä mittarin validiteetti eli mittareilla
ei pystytä kattamaan kaikkia niitä tekijöitä, joita tienkäyttäjä käyttää arvioidessaan tienpidon laatua. Myös tulosten tulkinta vaihtelee eri tienkäyttäjien
tienkäyttäjäryhmien kesken.
tai
Tienpidon asiakastyytyväisyyden yksiselitteinen mittaaminen ja tulkinta on
varsin haastavaksi tehtäväksi, Ihanteellinen täskinyöotau
tilanne olisi löytää yksi hyvä lähestymistapa, joka antaisi luotettavan ja kaiken kattavan selityksen tienpidon laadun määrittämiseksi siten, että se palvelisi yhtä aikaa kaikkia osapuolia. Tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus ja tienpidon tekniset mittarit mittaavat laatua osin eri näkökulmista - toinen mittaa
subjektiivista ja toinen objektiivista laatua. Tämän vuoksi näiden yhteensovittammen, eikä näin ollen myöskään korvattavuus toisillaan ole käytännössä
mandollista ilman, että samalla menetetään arvokasta tietoa tienpidon oh
ja kehittämiseksi. Molemmilla mittaustavoilla on oma tehtävänsä,-jamisek
joihin ne on alun perin kehitetty ja olisi oikeastaan "onnellinen sattuma", jos
nämeritauksolivtmaks.
Seuraavassa on tiivistetysti kerätty niitä huomioita ja ajatuksia, joita tämän
työn yhteydessä on noussut esille sekä suoraan empiirisen tutkimuksen tuloksina että niiden ympärillä käydyn runsaan keskustelun perusteella.

Tien p/don asiakastyytyväisyyden seurannan kehittäminen
Tienpidon asiakastyytyväisyyttä seurataan nyt pääasiassa tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksella, jossa pääasiassa frekvenssijakaumien ja keskilukujen
ja tyytyväisyyttä, ja erityisesti nii-avulsertnikäyjeodtusia
den kehittymistä. Tutkimus on pitkälti kvantitatiivinen mittari, joka mittaa tyytyväisyyttä tai tyytymättömyyttä, mutta ei juuri etsi selityksiä lukujen takana
oleville ilmiöille ja muutoksille. Se ei myöskään tuota uusia ideoita toiminnan
kehittämiseen. Tutkimus palvelisi kokonaisuutta paremmin, mikäli sen avulla
päästäisiin suorittamaan korjaustoimenpiteitä eli se vastaisi kysymyksiin:
"Miksi asia koetaan huonoksi?" ja "Millaisia vaikutuksia mandollisilla puutteil
liikkumiseen?".
-laon
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Tässä työssä on pyritty mittaamisen lisäksi löytämään selityksiä tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tuottamille tuloksille ja lisäarvoa näiden tulosten tulkinnalle. Eli millaisia tuloksia voidaan ylipäänsä odottaa tai toisaalta milloin
tienpidon taso alittaa hyväksyttävyyden rajat. Työssä on löydetty joitakin lukuja eri tasoille, mutta erityisesti työ on osoittanut, että tienpidon laadun seuraaminen vaatii eri mittareiden lukemista ja tulkintaa rinnakkain. Yksittäisten
mittareiden tai mittausmenetelmien tuloksien tulkinta ei anna riittävää kokonaiskuvaa tutkittavasta ilmiöstä, tulosten perusteella tehtävät johtopäätökset
irtoavat helposti syy-seuraus —suhteista ja päätelmät voivat olla kokonaan
vääränlaisia. Myös yksittäisten kuntomuuttujien tarkkojen raja -arvojen esittäminen voi johtaa harhaan, jos näitä raja -arvoja käytetään sellaisenaan ilman tulkintaa.
Nykyisellään teknisten mittausten tulokset ja tienkäyttäjätyytyväisyystutkimukset raportoidaan erillisinä, ja usein niiden hyödyntäjätkin ovat täysin eri
henkilöitä tai peräti eri yksiköitä. Tämän työn pohjalta ymmärretään toivottavasti paremmin molempien mittaustapojen erityispiirteet, sekä heikkoudet
että vahvuudet, ja osataan paremmin tarkastella tuloksia rinnakkain.
Omana huomiona haluaisimme vielä nostaa esiin ajatuksen nykyistä perusteellisemmasta keskittymisestä tyytymättömyyteen. Nykyisin asiakastyytyväisyyden seurannan keskeisin mittari on kokonaistyytyväisyyden keskiarvo,
jonka perusteella tehdään johtopäätökset asiakastyytyväisyyden kehittymisestä. Siinä ei sinänsä ole mitään väärää, kunhan tapauskohtaisesti selvitetään mistä keskiarvo koostuu. Pahimmillaan keskiarvo johdattaa jopa harhaan eli teoriassa on mandollista (joskin melko harvinaista), että keskiarvo
nousee vaikka tyytyväisten suhteellinen osuus laskee. Eli sen sijaan, että
pyritään maksimoimaan tyytyväisyyttä, pyritäänkin minimoimaan tyytymättömyyttä. Asiaa voidaan tarkastella sekä tyytyväisten ja tyytymättömien suhteen avulla, pelkästään tyytymättömien suhteellisen osuuden perusteella tai
työsäkielnumatvsyäömdenavul.Trkstpa
olisi ehkä lähempänä yleisiä yhteiskunnallisia tavoitteita kuten alueellista ja
se, että kaikki ovat soialt -rv.Ihanetulosim n
kohtuullisen tyytyväisiä kuin se, että puolet tienkäyttäjistä on erittäin tyytyväisiä ja puolet erittäin tyytymättömiä - keskiarvolla ilmaistuna lopputulos on
on aivan eri tasolla.
sam,utyäöms

Tien pidon teknisten mittareiden ja tienpidon koetun laadun tutkimuksen kehittäminen
Kuten edellä on todettu, on molemmilla mittaustavoilla oma tehtävänsä. Tärkein kehittämiseen liittyvä huomio on se, että molemmilla mittaustavoilla on
selkäthiouna,ekätpidykumansieltäm
niitä asioita, joihin mittareita ei ole alun perin kehitetty.
Seuraavassa on koottu yksittäisiä huomiota mittareiden kehittämiseksi:
A. Mitattu laatu
- Kevyen liikenteen tärkein koettuun palvelutasoon vaikuttava
tekijä on epätasaisuus, joka nykyisessä vaurioinventoinnissa
näkyy lähinnä vain reunapainumina. Näin ollen on tarpeellista
mitata jatkossa myös epätasaisuutta, mandollisuuksien mukaan polkupyörään asennetulla laitteella.

Päivittäisen tieliikenteen koettu palvelutaso

61

TOIMENPIDESUOSITUKSET

- Vauriosumma ei korreloi tyytyväisyyden kanssa. Toive onkin,
että automaattinen vaurioinventointi tuottaisi tarkempaa vauriotietoa. Mittari tulisi myös kalibroida vastaamaan asiakkaiden tärkeinä pitämiä asioita.
- Epätasaisuuden mittari IRI kuvaa tiettyjen aallonpituuksien
yhteisvaikutusta eikä näin ollen huomioi esimerkiksi karkeu
vaikutusta tyytyväisyyteen. Se ei myöskään huomioi yk--den
sittäisiä epätasaisuuksia (heittoja), joita taas tienkäyttäjä pitää
tien huonona laatuna.
- Pintakelirikon parempi huomioon ottaminen mittauksessa.
- Talvihoidon mittaukseen tulisi saada mukaan myös toimenpiteiden ajallinen kohdistuvuus eli kuinka hyvin tienpitotoimenpi teet ja niiden kysyntä kohtaavat
- Talvihoidossa olisi käyttöä myös täsmätiedolle eli millaisia arvoja tekniset mittarit antavat erityiskohteille kuten esim.
risteysalueille, rampeille ja jyrkemmille mäkiosuuksille.
- Kokonaisuutena mittareiden kehittäminen aidosti asiakkaan
näkökulmat huomioon ottaviksi

B. Koettu laatu
Seurantakyselyt oli toteutettu mandollisimman pitkälle valtakunnallisen tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen mukaisina ja
nihvast ernikaut.Vs poimtetomasti ja saatu aineisto oli kaikin puolin kunnossa. Suurin työ
vastaajien rekrytoinnissa ja motivoinnissa useille eri olikn
vastauskierroksille. I nternetin kautta toteutettua tutkimusta voi
tämän työn perusteella suositella laajemminkin käytettäväksi.
Seurantakyselyn osana toteutettu vaikuttavuuden arviointi oli
niin ikään toimiva ja antoi lisäinformaatiota mitatun ja koetun
laadun vaikuttavuudesta alien liikkumisessa.
Ajopaneelien tekniset järjestelyt ovat helppoja, mutta osallistujien rekrytointi erittäin työlästä. Ajopaneelit ovat kuitenkin hyödyllisiä erityisesti asiantuntijoille itselleen, niiden avulla näkökulma arvioitaviin seikkoihin avartuu selvästi. Erityisesti yksityiskohtien arvioinnin ja kokonaisuuden välinen yhteys hahmottuu ajopaneeleissa hyvin.
- Ajopaneeleissa suuren joukkion hallinnointi on melko haastavaa. Kesällä toteutettuun ajopaneeliin osallistui yli 30 henkilöä, ja tällöin valoisalla ja hyvällä säällä järjestelyt vielä olivat
toimivat. Talvella jo 9 henkilön autojonon hallinta oli vaikeaa ja
henkilön autojono ei olisi ollut enää turvallisesti hallittavis-30
sa pimeyden, teiden kapeuden ja liukkauden vuoksi.
- Kevyen liikenteen ajopaneelissa testattu osallistujien rekrytointi "lennosta" onnistui hyvin ja sitä voi suositella myös jatkossa käytettäväksi.
- Rekrytoinnissa sekä kyselyistä ja ajopaneelista muistuttami
hyödynnetty ryhmätekstiviestipalvelu osoittautui tehok- -sea
kaaksi, nopeaksi ja erittäin kustannusystävälliseksi lähestymistavaksi. Runsaan sadan henkilön muistuttamiseen meni
aikaa joitakin minuutteja ja kustannukset olivat alle 10 euroa.
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Koetun palvelutason ja mitatun palvelutason tutkiminen
Tiehallinnon kehittämistyössä on esitetty ajatuksia, että tulevaisuudessa voitaisiin siirtyä esim. palvelusopimusten seurannassa yhden mittarin käyttöön.
Näin ei kuitenkaan asia ole tämän, eikä myöskään aiempien asiaan liittyvien
tutkimusten ja selvitysten perusteella. Eli jatkossakin mittaamisessa tulee
säilyttää molemmat näkökulmat laatuun.
Suosituksena kuitenkin olisi, että näitä mittareita tulkittaisiin ja hyödynnettäi
nykyistä enemmän rinnakkain. Vaikka korrelointi ei olekaan voimakasta,-sun
täydentävät nämä mittaustavat toisiaan ja ovat jopa paikkaamassa kummallekin mittaustavalle ominaisia heikkouksia. Tämä on tärkeää etenkin nyt, kun
tienkäyttäjätyytyväisyydessä on siirrytty urakkakohtaiseen mittaamiseen ja
tuloksevaid myöstaloudeinrmks.Rina hyödyntämistä edistäisi mm. mittausten aikataulujen yhteensovittaminen.
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LUTE 1.

KOKONAISARVIOT TIEVERKOLLE

Seurantakysely talvi 2006; PAATIET: Kokonalsarvio
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Seurantakysely kesä 2005; Päätiet: Kokonaisarvio
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..

-

-
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-
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7.8%
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147.1 %
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2,U'Yo

Kokonaisarc,qo
ka.2,8
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KAIKKI

flII

j30'9 '7,1

.
.

Kesäkunnossapito - Muut päällystetyt tiet

Seurantakysety kesä 2005; Soratiet: Kokonaisarvio
• Erittäin tyytymätön 0 Tyytymätön DEj tyytyinen elkS fyytynaton•Tyytynainen •Eritteintyyty'ceinen
40,0 0/

20,0%

0,0%

60,0 %
448%

Sorvajärven paikallistie

. -

(14251)

.

8,b %

-

____________
IiOflOiSar010
ka.- 2,0

If4'tt'
32,1

110.85

Matilanjoentie (16164)

%

141,1 %

_______________
Kokonaisarc,io
ko. = 1,9

%

Nummenkylä-Kvarnby
(11191)

7,1%

KAIKKI

Kesä kunnossapito

35,7 ^
133.9%

123.2%

37,6%
I32.4 %

— t..c 'cc,

-

Soratiet

80,0 %

I24,f'lo

Kokonaarcco

a.-

Kokonaisarc,,o
ka.= 20

100,0

%
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LuTE 2. KESÄTUTKIMUS 2005 -HAASTATTELULOMAKE

VP

TIE HALL INTO

PAIVITTAISEN TIELIIKENTEEN PALVELUTASO
KESÄLLÄ 2005
HYVÄ VASTAAJA
Tiehallinto vastaa yleisistä teistä luoden edellytykset turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Tiehallinnon
toiminnan lähtökohtana on liikenneolojen tasapuolinen kehittäminen ottaen huomioon eri tienkäyttäjäryhmien tarpeet. Toiminnan onnistumista seurataan jatkuvasti sekä palautteiden muodossa että valtakunnallisilla ja paikallisilla asiakastyytyväisyystutkimuksilla.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää eri tienkäyttäjäryhmien näkemyksiä päivittäin käytettyjen teiden palvelutasosta tärkeimpien palvelutasotekijöiden osalta. Lisäksi tutkimuksella pyritään selvittämään
tienkäyttäjien tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä erilaisilla tieverkon osilla. Tutkimuksen tuloksia käytetään pohjatietona suunniteltaessa tienpidon painotuksia tulevaisuudessa.
Tämän tutkimuksen kohderyhmä on valittu alueellisesti kattamaan Siuntiossa Kvarnbyssa, Lohjalla
Nummenkylässä ja Vihdissä sekä näiden lähiympäristössä sijaitsevat kotitaloudet. Erityisesti työssä arvioidaan Yövilän paikallistien (tienro 11187), Nummenkylä - Kvarnby - tien (tienro 11191) sekä Helsinki
Turku - tien (Valtatie 1) laatua. Työssä arvioidaan erikseen alueen päällystettyjä teitä ja soratieverkkoa.
Arvioitavat tiet on esitetty oheisessa kartassa.

Jotta tutkimus onnistuisi, toivoisimme Sinulta hetken aikaa kyselyn täyttämiseksi.
Toivoisimme teidän vastaavaan kyselyyn 5-9.9.2005 välisenä aikana.
Kaikkien vastanneiden kesken arvomme palkintoja.

Kiitokset palautteestanne ja hyvää syksyn alkua!

Janne Lintilä
Projektipäällikkö
Tiehallinto
Hämeen tiepiiri

Päivittäisentieliikenteen koettu palvelutaso
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1. Arvioi tienpidon laatua alla nimetyillä ja karttaan merkityillä tieosuuksilla. Arvioi erikseen eri
tekijöiden tärkeyttä itsellesi ja omaa tyytyväisyyttäsi niihin tämän kesän osalta.

Merkitse ympyröimällä kohtaan A miten tärkeitä
seuraavat ominaisuudet ovat sinulle
ja kohtaan B tyytyväisyytesi näiden

A. Tärkeys

1 = Ei lainkaan tärkeä

B. Tyytyväisyys
1 = Erittäin tyytymätön

ominaisuuksien nykyisestä tasosta.

2 = Ei kovin tärkeä
3 = Jokseenkin tärkeä

2 = Tyytymätön
3 = En tyytyväinen
enkä tyytymätön

4 = Tärkeä

4 = Tyytyväinen

5 = Erittäin tärkeä

5 = Erittäin tyytyväinen

= En osaa sanoa

= En osaa sanoa

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

ci

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

o
o
o

PAATIE (Helsinki - Turku (1), karttaan punaisella merkitty tie)
Päällysteen kunto yleensä
a. Päällysteen pitkittäinen tasaisuus (ei heittoja tai kuoppia)
b. Päällysteen poikittaineri tasaisuus (ei uria tai reunapainumia)
c. Päällysteen eheys (ei reikiä tai halkeamia)
Ajoratamerkintöjen näkyvyys

1.

2.

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

ci

o
o
ci

o

n
o
ci
ci

MUU PAALLYSTETTY TIE (Yövilän paikallistie (11187), karttaan sinisellä merkitty tie)
Päällysteen kunto yleensä
a. Päällysteen pitkittäinen tasaisuus (ei heittoja tai kuoppia)
b. Päällysteen poikittainen tasaisuus (ei uria tai reunapainumia)
c. Päällysteen eheys (ei reikiä tai halkeamia)
Ajoratamerkintöjen näkyvyys

3.

4.

1
1
1
1
1

2
2
2
2
2

3
3
3
3
3

4
4
4
4
4

5
5
5
5
5

o
o
ci

o
ci

ci

o

SORATIE (Nummenkylä - Kvarnby (11191), karttaan vihreällä merkitty tie)
5. Sorateiden kunto kesällä
a. Tienpinnan pölyäminen
b. Tienpinnan tasaisuus (ei reikiä, kuoppia tai' nimismiehen kiharoita')
c. Tienpinnan kiinteys (ei irtosoraa)

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5 o
5 ci
5 o
5 o

12345ci
1 2345ci

1
1

2345o
2345o

JALANKULKU- JA PYÖRÄTIET
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Päällysteen kunto yleensä
Kevyen liikenteen väylien tasaisuus (ei heittoja tai kuoppia)
Kevyen liikenteen väylierr pinnan sileys (hienorakenteinen pintamateriaali)
Kevyen liikenteen väylien eheys (ei reikiä tai halkeamia)
Kevyen liikenteen väylien puhtaus (irtosoran poistaminen)
Jalankulku- ja pyöräteiden määrä

5
5
5
5
5
5

ci

o
ci
ci
ci
fl

12345o
12345o
1 2345o
12345o
1 2345o
1 2345o

2. Millaisen kokonaisarvion annat seuraavien teiden kunnolle?
Erittäin
tyytymätön

Tyytymätön

Ei tyytyväinen
eikä tyytymätön

Tyytyväinen

Erittäin
tyytyväinen

•

Päätielle eli karttaan runaisella merkitty tie (65)

1

2

3

4

5

•

Muulle päällystetylle tielle (sinisellä merkitty - Vanha Kuruntie)

1

2

3

4

5

•

Soratielle (vihreällä merkitty - Sorvajärventie)

1

2

3

4

5
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3. Arvioi vielä TARKEMMIN KAYTTAMIESI TEIDEN PALVELUTASOA karttaan merkityillä tieosuuksilla.
(ympyröi vain yksi vaihtoehto)
A. Muut päällystetyt tiet (Yövilän paikallistie, karttaan sinisellä merkitty tie)
1. Tie on uudenoloinen ja ehjä, ajomukavuutta häiritseviä tai ajonopeutta alentavia tekijöitä ei ole lainkaan
2. Tie näyttää hyvälle eikä vaurloita ole havaittavissa, ajomukavuus ja ajonopeus on hyvällä tasolla
3. Tie näyttää kuluneelle, ajomukavuus on hieman heikentynyt, mutta ajonopeus ei vielä kärsi
4. Tie näyttää ja tuntuu huonolle, ajomukavuus on heikentynyt ja ajonopeutta ja ajolinjoja pitää vaihdella
5. Tie on selvästi huonokuntoinen, ajonopeutta ja -linjoja pitää jatkuvasti vaihtaa turvallisuuden nimissä

B. Soratiet (Nummenkylä - Kvarnby, karttaan vihreällä merkitty tie)
1. Tie on uudenoloinen ja ehjä, ajomukavuutta häiritseviä tai ajonopeutta alentavia tekijöitä ei ote lainkaan
2. Tie näyttää hyvälle eikä vaurioita ole havaittavissa, ajomukavuus ja ajonopeus on hyvällä tasolla
3. Tie näyttää kulu neelle, ajomukavuus on hieman heikentynyt, mutta ajonopeus ei vielä kärsi
4. Tie näyttää ja tuntuu huonolle, ajomukavuus on heikentynyt ja ajonopeutta ja ajolinjoja pitää vaihdella
5. Tie on selvästi huonokuntoinen, ajonopeutta ja -linjoja pitää jatkuvasti vaihtaa turvallisuuden nimissä

4. Arvioi vielä tarkemmin kuinka käyttämiesi teiden kunto ON VAIKUTTANUT PÄIVITTÄISEEN LIIKKUMISEEN karttaan merkityillätieosuuksilla. (ympyröi vain yksi vaihtoehto)
A. Kuinka päällystetyn tien (Yövilän paikallistie, karttaan sinisellä merkitty tie) kunto on vaikuttanut ajamiseen tämän kesän aikana?
1. Ajaminen on mukavaa ja turvallista kaikissa normaaleissa kesän keliolosuhteissa
2. Ajomukavuus on ajoittain heikentynyt tien kunnon vuoksi
3. Ajomukavuus ja turvallisen ajamisen tunne on heikentynyt, joudun väistelemään pahimpia kohtia tiessä ja
4.
5.

ajoneuvklrmianope
Ajaminen on epämiellyttävää ja hidasta - joudun jatkuvasti väistelemään pahimpia kohtia, ajoneuvovauriot
lisääntyvät
Ajaminen on vaarallista ja ajoneuvolle vahingollista tien huonon kunnon vuoksi

A.1. Mikäli Yövilän paikallistien kunto on vaikuttanut haitallisesti liikkumiseesi, niin voisitko tarkentaa vaikutuksia tämän kesän aikana:

A.1.1. Oletko joutunut alentamaan ajonopeutta tien kunnon vuoksi?
1.

2.

Enole
Kyllä olen, nopeus on alentunut keskimäärin __________ km / h.

A.1.2. Onko tien kunnosta aiheutunut autolle vahinkoa?
1.

Eiole

2.

Kyllä on, millaista vahinkoa? _____________

A.1.3. Onko tien kunnosta aiheutunut vaaratilanteita tai onnettomuuksia?
1.

2.
3.

Eiole
Kyllä on vaaratilanteita, millaisia? __________________________
Kyllä on onnettomuuksia, millaisia? _______________________

B. Kuinka soratien (Nummenkylä - Kvarnby, karttaan vihreällä merkitty tie) kunto on vaikuttanut ajamiseen
tämän kesän aikana?
1. Ajaminen on mukavaa ja turvallista kaikissa normaaleissa kesän keliolosuhteissa
2. Ajomukavuus on ajoittain heikentynyt tien kunnon vuoksi
3. Ajomukavuus ja turvallisen ajamisen tunne on heikentynyt, joudun väistelemään pahimpia kohtia tiessä ja
ajoneuvklrmianope
4. Ajaminen on epämiellyttävää ja hidasta - joudun jatkuvasti väistelemään pahimpia kohtia, ajoneuvovauriot
lisääntyvät
5. Ajaminen on vaarallista ja ajoneuvolle vahingollista tien huonon kunnon vuoksi
B.1. Mikäli Nummenkylä - Kvarnby - tien kunto on vaikuttanut haitallisesti liikkumiseesi, niin voisitko tarkentaa vaikutuksia tämän kesän aikana:

B.1.1. Oletko joutunut alentamaan ajonopeutta tien kunnon vuoksi?
1. Enole
Kyllä olen, nopeus on alentunut keskimäärin __________ kmIh.

2.

B.1.2. Onko tien kunnosta aiheutunut autolle vahinkoa?
1. Eiole
Kyllä on, millaista vahinkoa? _______________

2.

Päivittäisen tieliikenteen koettu palvelutaso
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B.1.3. Onko tien kunnosta aiheutunut vaaratilanteita tai onnettomuuksia?
1. Eiole
2. Kyllä on vaaratilanteita, millaisia? ____________________________
3. Kyllä on onnettomuuksia, millaisia? ___________________________
5. Terveiset ja kehittämisehdotukset tämän alueen tieverkosta vastaaville

6. Seuraavassa on lueteltu tienpidon kesäkunnossapidon kannalta keskeisiä tekijöitä. Ote hyvä ja arvioi
omalta kannaltasi niiden tärkeyttä poimimalla itsellesi kolme tärkeintä tekijää, joihin tulevaisuudessa pitäisi
panostaa.
Päällysteen kunnon parantaminen pääteillä
Päällysteen kunnon parantaminen muilla päällystetyillä teillä
Sorateiden kunnon parantaminen kesällä
Jalankulku- ja pyöräteiden päällysteen kunnon parantaminen
Jalankulku- ja pyöräteiden määrän lisääminen
Ajoratamerkintöjen näkyvyyden parantaminen
7. Teiden viitoituksen ja opasteiden parantaminen
8. Tienvarsien siisteyden parantaminen
9. Teiden leventäminen
10. Teiden mutkaisuuden vähentäminen
11. Levähdysalueiden lisääminen
12. Levähdysalueiden tasokkuuden parantaminen (siisteyttä ja varustelutasoa lisäämällä)
13. Sorateiden päällystäminen
14. Ohituskaistojen lisääminen
15. Hirviaitojen lisääminen
16. Heijastavien reunapaalujen lisääminen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

17. Muuttuvien nopeusrajoitusten lisääminen
18. Linja -autopysäkkien määrä
19. Linja -autopysäkkien hoito, kunto ja viihtyisyys
Kolme tärkeintä tekijää (nrot 1-19) kesän osalta ovat:

1.
2

7. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT
1. Kuinka usein käytät seuraavia kulkumuotoja kesäaikaan
• 1= Lähes päivittäin

2= Viikottain

1. Kävely (yli 200 metrin matkat)
2. Polkupyörä
3. Henkilöautolla kuljettajana
4. Henkilöautolla matkustajana
5. Linja -auto
6. Taksi
7. Kuorma -auto
8. Muu, mikä? _______________________

1
1
1
1
1
1
1
1

2. Kuinka monta kilometriä arvioit ajavasi autolla vuodessa?
kilometriä
1. Koko vuoden aikana noin
3. Sukupuoli
4. Syntymävuosi

1. Nainen

2. Mies

3= Harvemmin
2
2
2
2
2
2
2
2

4= En juuri lainkaan
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
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LillE 3. TALVITUTKIMUS 2006 -HAASTATTELULOMAKE

VP

TIE HALLINTO

PÄIVITTAISEN TIELIIKENTEEN PALVELUTASO
-TALVITUTKIMUS 2005-2006
HYVÄ VASTAAJA
Tiehallinto vastaa yleisistä teistä luoden edellytykset turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Tiehallinnon toiminnan lähtökohtana on liikenneolojen tasapuolinen kehittäminen ottaen huomioon
eri tienkäyttäjäryhmien tarpeet. Toiminnan onnistumista seurataan jatkuvasti palautteiden muodossa ja asiakastyytyväisyystutkimuksilla.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää eri tienkäyttäjäryhmien näkemyksiä päivittäin käytettyjen teiden talvikunnossapidosta. Talvikunnossapidolla tarkoitetaan pääasiassa teiden aurausta, tasoitusta ja liukkaudentorjuntaa. Lisäksi tutkimuksella selvitetään tienkäyttäjien tyytyväisyyteen vaikuttavia tekijöitä erilaisilla teillä eri aikoina. Tutkimuksen tuloksia käytetään pohjatie
suunniteltaessa tienpidon painotuksia tulevaisuudessa. Ensisijaisesti tavoitteena on tarkis--tona
taa omia kuntomittareitamme suhteessa tienkäyttäjien kokemuksiin.
Tutkimuksen kohderyhmä on valittu alueellisesti kattamaan Ylöjärven Mutalassa ja sen lähiympäristössä sijaitsevat kotitaloudet. Erityisesti työssä arvioidaan Sorvajärven paikallistien (tienro
Vanhan Kuruntien (tienro 2774) sekä Ylöjärvi-Virrat —kantatien (tienro 65) talvikunnos- 1425),
sapitoa. Arvioitavat tiet on esitetty oheisessa kartassa.
HUOM! Suoritamme ko. teiden teknisen kuntomittauksen keskiviikkona 4.1 .2006. Pyydämmekin
tai ainakin mandollisimman lähellä
teiävasmnky ielutsamnpäiv
mittauspäivää, jotta voimme luotettavammin tehdä vertailuja mitatun ja tienkäyttäjien kokemuk
perustuvan laatutason välillä.
-sun
Jotta tutkimus onnistuisi, toivoisimme Sinulta hetken aikaa kyselyn täyttämiseksi. Kaikkien vastanneiden kesken arvomme talvisia palkintoja.
Kiitokset palautteestanne ja turvallista liikkumista!

Janne Lintilä
Projekti päällikkö
Tiehallinto
Hämeen tiepiiri
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1. Miltä kulkuvälineellä pääasiassa liikuit vastauspäivänä em. karttaan merkityillä teillä?
1
2
3
9. Kävely (yli 200 metrin matkat)
1
2
3
10.Polkupyörä
2
3
1
11.
Henkilöautolla kuljettajana
3
1
2
12. Henkilöautolla matkustajana
1
2
3
Linja-autolla
matkustajana
13.
3
1
2
14.Kuorma -auto
3
1
2
15.Muu, mikä? ________________________

4
4
4
4
4
4
4

2. Arvioi talvikunnossapidon eri tekijöiden tärkeyttä itsellesi ja tyytyväisyyttäsi niihin karttaan
merkityillä tieosuuksilla.Pyvdämme sinua arvioimaan ko. teitä keskiviikon 4.1. osalta.
Merkitse kohtaan A miten tärkeitä
seuraavat ominaisuudet ovat sinulle
kohtaan B kuinkatyytyväinen olit

teiden talvikunnossapitoon. ko.

A. Tärkeys
1 = Ei lainkaan tärkeä

B. Tyytyväisyys
1 = Erittäin tyytymätön ja

2 = Ei kovin tärkeä

2
3

3 = Jokseenkin tärkeä
4 = Tärkeä
5 Erittäin tärkeä
fl

= Tyytymätön
= En tyytyväinen

enkä tyytymätön
= Tyytyväinen

4
5

= En osaa sanoa

= Erittäin tyytyväinen

fl = En osaa sanoa

Ylöjärvi-Virrat (Kantatie 65, karttaan punaisella merkitty tie)
TARKEYS

TYYTYVÄISYYS

1. Liukkauden torjunta

1 2 3 4 5fl

2. Lumen araus

1 2 3 4 5fl

123450
1 2345fl
123450
123450

1 2 3 4 5

3. Tienpinnan tasaisuus

4. Linja-autcpysäkkien talvikunnossapito

1 2 3 4 5U

Vanha Kuruntie (tienumero 2774, karttaan sinisellä merkitty tie)
5.

1
1
1
1

Liukkauden torjunta

6. Lumen auraus
7. Tienpinnan tasaisuus
8. Linja -autopysäkkien talvikunnossapito

12 345o
123450
1 2345o
123450

2 3 4 50
2 3 4 5 0
2 3 4 5Li
2 3 4 50

Sorvajärventie (tienumero 14251, karttaan vihreällä merkitty tie)
10. Lumen auraus
11. Tienpinnan tasaisuus
12. Linja -autopysäkkien talvikunnossapito

1 2 34 5 o
12 3 4 5 n
1 2 34 5 o
12 3 4 5 Li

12 34 50
12345o
12345n
12345D

13. Jokin muu merkittävä talven ajomukavuuteen / liikkumiseen
vaikuttava tekijä, mikä? _______________________________

12 3 4 5 o

12345D

9.

Liukkauden torjunta

3. Millaisen kokonaisarvion annat seuraavien teiden kunnolle arviointipäivänä la yleensä koko
talven aikana?
Erittäin
tyytymätön

Tyytymätön

Ei tyytyväinen
eikä tyytymätön

Tyytyväinen

Erittäin
tyytyväinen

• TÄNÄÄN: Ylöjärvi-Virrat-.tielle eli karttaan punaisella merkitty tie
•YLEENSA: Yläjärvi-Virrat -tielle eli karttaan punaisella merkitty tie

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

• TÄNÄÄN: Vanhalle Kurunelle eli karttaan sinisellä merkitty tie
•YLEENSA: Vanhalle Kuruntielle eli karttaan sinisellä merkitty tie

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

• TÄNÄÄN: Sorvajärventielle eli karttaan vihreällä merkitty tie
•YLEENSA:Sorvajärventielle eli karttaan vihreällä merkitty tie

1
1

2
2

3
3

4
4

5

5
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4. Arvioi vielä tarkemmin kuinka käyttämiesi teiden talvikunnossapito ON VAIKUTTANUT VAS
VANA LIIKKUMISEEN karttaan merkityillä tieosuuksilla.(ympyröi vain yksi vaihtoehto) -TAUSPI
Al. Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten ajokokemusta vastauspäivänä Ylöjärvi-Virrat -tiellä (karttaan punaisella merkitty tie)?
6. Ajaminen on ollut mukavaa ja turvallista, tiellä ei ole ollut irtolunta, jääuria tai liukkautta
7. Ajomukavuus on hieman heikentynyt, tiellä on ollut vähäisessä määrin irtolunta, jääuria tai liukkautta
8. Ajomukavuus ja turvallisen ajamisen tunne on heikentynyt, joudun hidastamaan ajonopeutta
9. Ajaminen on epämiellyttävää ja hidasta - joudun selvästi hidastamaan ajonopeutta ja keskittymään tiellä
pysymiseen
10. Ajaminen on vaarallista ja erittäin epämiellyttävää tien huonon talvikunnossapidon vuoksi
A.2. MikäliYlöjärvi-Virrat -tien talviolosuhteet on vastauspäivänä vaikuttanut haitallisesti liikkumiseesi, niin voisitko tarkentaa vaikutuksia:

A.1.1. Oletko joutunut alentamaan ajonopeutta tien talviolosuhteiden vuoksi?
En ole
3.
Kyllä olen, nopeus on alentunut keskimäärin __________ km / h.
4.
A.1.2. Onko tien talviolosuhteiden vuoksi aiheutunut vaaratilanteita tai onnettomuuksia?
4.
Eiole
Kyllä on vaaratilanteita, millaisia? _________________________________________________
5.
Kyllä on onnettomuuksia, millaisia? ____________________________________________
6.
Bl. KuinkaVanhan Kuruntien (karttaan sinisellä merkitty tie) talvikunnossapidon laatu on vaikuttanut ajamiseen vastauspäivänä?
1. Ajaminen on ollut mukavaa ja turvallista, tiellä ei ole ollut irtolunta, jääuria tai liukkautta
2. Ajomukavuus on hieman heikentynyt, tiellä on ollut vähäisessä määrin irtolunta, jääuria tai liukkautta
3. Ajomukavuus ja turvallisen ajamisen tunne on heikentynyt, joudun hidastamaan ajonopeutta
4. Ajaminen on epämiellyttävää ja hidasta - joudun selvästi hidastamaan ajonopeutta ja keskittymään tiellä
pysymiseen
5. Ajaminen on vaarallista ja erittäin epämiellyttävää tien huonon talvikunnossapidon vuoksi
6.2. MikäliVanhan Kuruntientalvikunnossapidon laatu on vastauspäivänä vaikuttanut haitallisesti liikkumiseesi,
nivostkare ius:

6.1.1. Oletko joutunut alentamaan ajoriopeutta tien talvikunnossapidon laadun vuoksi?
1.

Enole

2.

Kyllä olen, nopeus on alentunut keskimäärin __________ kmIh.

B.1.2. Onko tien talvikunnossapidon laadun vuoksi aiheutunut vaaratilanteita tai onnettomuuksia?
1. Eiole
2. Kyllä on vaaratilanteita, millaisia? _________________________________________________
3. Kyllä on onnettomuuksia, millaisia? ____________________________________________
Cl. Kuinka Sorvajärventien (karttaan vihreällä merkitty tie) talvikunnossapidon laatu on vaikuttanut ajamiseen
1.
2.
3.

4.
5.

Ajaminen on ollut mukavaa ja turvallista, tiellä ei ole ollut irtolunta, jääuria tai liukkautta
Ajomukavuus on hieman heikentynyt, tiellä on ollut vähäisessä määrin irtolunta, jääuria tai liukkautta
Ajomukavuus ja turvallisen ajamisen tunne on heikentynyt, joudun hidastamaan ajonopeutta
Ajaminen on epämiellyttävää ja hidasta - joudun selvästi hidastamaan ajonopeutta ja keskittymään tiellä
pysymiseen
Ajaminen on vaarallista ja erittäin epämiellyttävää tien huonon talvikunnossapidon vuoksi

C.2. Mikäli Sorvajärventien talvikunnossapito on vastauspäivänä vaikuttanut haitallisesti liikkumiseesi, niin:
C.1.1. Oletko joutunut alentamaan ajonopeutta tien talvikunnossapidon laadun vuoksi?
1.

2.

Enole

Kyllä olen, nopeus on alentunut keskimäärin __________ kmIh.

C.1.2. Onko tien talvikunnossapidon laadun vuoksi aiheutunut vaaratilanteita tai onnettomuuksia?
1.

Eiole

2.
3.

Kyllä on vaaratilanteita, millaisia? ____________________________________________________
Kyllä on onnettomuuksia, millaisia? ________________________________________________

vastupäin?

YtA

Päivittäisen tieliikenteen koettu palvelutaso

LI ITTEET
5. Onko ko. tiet hoidettu oikeaan aikaan oman säännöllisen (päivittäisen) liikkumisesi kannalta?
5.1. Ylöjärvi - Virrat —tiellä (karttaan punaisella merkitty tie)

1. Kyllä on
2. Ei ole

2.1. Mihin ajankohtaan ongelmat liittyvät arkisin klo ______
viikonloppuisin klo

5.2. Vanhalla Kuruntiellä (karttaan sinisellä merkitty tie)

1. Kyllä on
2. Ei ole

2.1. Mihin ajankohtaan ongelmat liittyvät arkisin klo _______
viikonloppuisin klo

5.3. Sorvajärventiellä (karttaan vihreällä merkitty tie)

1. Kyllä on
2. Ei ole

2.1. Mihin ajankohtaan ongelmat liittyvät arkisin klo ______
viikonloppuisin klo

6. Terveiset ja kehittämisehdotukset tämän alueen tieverkon talvikunnossapidosta vastaaville

7. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT
7.1. Kuinka usein käytät seuraavia kulkumuotoja talviaikaan
•

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

2= Viikoittain

1= Lähes päivittäin

Kävely (yli 200 metrin matkat)
Polkupyörä
Henkilöautolla kuljettajana
Henkilöautolla matkustajana
Linja-autolla matkustajana
Kuorma -auto
Muu, mikä? ________________________

3= Harvemmin

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2

7.2. Kuinka monta kilometriä arvioit ajavasi autolla vuodessa?
2. Koko vuoden aikana noin

7.3. Sukupuoli

kilometriä.

1. Nainen

7.4. Syntymävuosi
7.5. Vastauspäivämäärä_____. _____. 2005

2. Mies

4
3
3
3
3
3
3
3

Eri juuri lainkaan

4
4
4
4
4
4
4
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LIITTEET
LUTE 4. KEVYEN LIIKENTEEN VAYLIEN AJOPANEELI -

HAASTATTELULOMAKE
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HYVÄ VASTAAJA

Tiehallinnon Hämeen tiepilri toim Kanta -Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakuntien
alueella ja vastaa alueensa yleisistä teistä luoden edellytykset turvalliseen ja sujuvaan liikkumiseen. Hämeen tiepiirin toiminnan lähtökohtana on liikenneolojen tasapuolinen kehittäminen, ottaen huomioon eri tienkäyttäjäryhmien tarpeet. Toiminnan onnistumista seurataan jatkuvasti sekä palautteiden muodossa että valtakunnallisilla ja paikallisilla asiakastyytyväisyystutkimuksilla.
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää polkupyöräilijöiden näkemyksiä päivittäin käytettyjen kevyen liikenteen väylien kunnosta. Tutkimuksen tuloksia käytetään pohjatietona suunniteltaessa kevyen liikenteen väylien hoitoa ja ylläpitoa.
Jotta tutkimus onnistuisi, toivoisimme Sinulta hetken aikaa kyselyn täyttämiseksi.

Arvomme kaikkien vastaajien kesken mukavia syksyisiä palkintoja eli mikäli haluat osallistua
arvontaan, ilmoita myös yhteystietosi.

Kiitokset palautteestanne ja hyvää alkavaa syksyä!

Janne Lintilä
Projektipäällikkö
nto
Tiehal
Hämeen tiepiiri
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LIITTEET
Testiosuus:

1.

2.

4.

3.

5.

6.

Arvioidaan kevyen liikenteen väylän ominaisuuksien tärkeyttä päivittäisen liikkumisen kannalta sekä laatua testiosuuden osalta. Ensin arvioidaan kohdassa A eri tekijöiden tärkeyttä testihenkilön oman liikkumisen kannalta ja kohdassa B testihenkilön tyytyväisyyttä näihin tekijöihin TESTIOSUUDEN osalta.

A. Arvioi seuraavien asioiden TÄRKEYTTÄ itsellesi. (1 = Ei lainkaan tärkeä, 2 = Ei kovin tärkeä, 3
= Jokseenkin tärkeä, 4 = Tärkeä, 5 = Erittäin tärkeä)
1. Päällysteen kunto yleensä

1

2

2. Väyläntasaisuus

1

2
2
2
2
2

3.

(el heittoja tai kuoppia)

1
1
1
1

Pinnan sileys (hienorakenteinen pintamaterlaali)

4. Väylän eheys (reikiä, halkeamia)
5. Väylän puhtaus (irtosoran poistaminen)
6. Jotain muuta, mitä? _______________________

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

B. Arvioi TYYTYVÄISYYTTÄSI kevyen liikenteen väylään testiosuudella seuraavien kysymysten
pohjalta. (1 = Erittäin tyytymätön, 2 = Tyytymätön, 3 = En tyytyväinen enkä tyytymätön, 4 = Tyytyväinen, 5 = Erittäin tyytyväinen)
1.

1
1
1
1
1
1

Päällysteen kunto yleensä

2. Väylän tasaisuus (ei heittoja tai kuoppia)

3. Pinnan sileys (hienorakenteinen pintamateriaali)
4. Väylän eheys (reikiä, halkeamia)
5. Väylän puhtaus (irtosoran poistaminen)
6. Jotain muuta, mitä? _______________________

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5

C.1. ARVIOIDAAN VIELÄ TARKEMMIN TESTIOSUUDEN TASOA. (ympyröi vain yksi vaihtoehto)
1.
2.
3.
4.
5.

Osuus on uudenoloinen ja ehjä, ajomukavuutta häiritseviä tai ajonopeutta alentavia tekijöitä ei ole lainkaan
Osuus näyttää hyvälle eikä vaurioita ole havaittavissa, ajomukavuus ja ajonopeus on hyvällä tasolla
Osuus näyttää kuluneelle, ajomukavuus on hieman heikentynyt, mutta ajonopeus ei vielä kärsi
Osuus näyttää ja tuntuu huonolle, ajomukavuus on heikentynyt ja ajonopeutta ja ajolinjoja pitää vaihdella
Osuus on selvästi huonokuntoinen, ajonopeutta ja -linjoja pitää jatkuvasti vaihtaa turvallisuuden nimissä

C.2. Onko testiosuus riittävän hyvässä kunnossa normaalia käyttöä varten?
1. Kyllä

2. Ei, koska

D. VASTAAJAN TAUSTATIEDOT
1. Millä haastateltava liikkui?
1.
2.
3.
4.

Polkupyörällä
Mopolla
Rullaluistimilla
Muuten, miten

2. Sukupuoli
3. Syntymävuosi

1. Nainen

2. Mies
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