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TIIVISTELMÄ  

Tutkimuksen päätavoitteena oli tuottaa tietoa kelitiedottamisen kehittämisek-
si selvittämällä, miten kuljettajat kokevat erilaiset  sää-  ja  keliolosuhteet  ja  mi-
ten heidän käsityksensä vastaavat Liikennesääennusteita, oliko kuljettajilla 
käytössään ajokeliln liittyvää tietoa  ja  olivatko  he  tehneet  sen  pohjalta muu-
toksia käyttäytymiseensä  tai  matkasuunnitelmiinsa.  

Tutkimusaineisto kerättiin huoltoasemilla tehdyillä haastatteluilla  (24  %)  ja 
 tienvarsihaastatteluilla  (76  %).  Vastauksia saatiin yhteensä hieman yli  300 

 kuljettajalta.  Haastatteluista  180  tehtiin huonolla ajokelillä. Nopeustiedot saa-
tiin tienvarsihaastatteluiden osalta. 

Tutkimusajankohtina Liikennesääennuste  oli  61  %  ajasta huono  tai  erittäin 
huono. Vastaajista noin  75  %  arvioi ajokelin olleen haastatteluajankohtana 
huono  tai  erittäin huono. Yleisimmin ajokeliä huonontavaksi tekijäksi mainit-
tiin lumisade. 

Kuljettajien arviot tienpinnan liukkaudesta eivät vastanneet tiesääasematie-
toja. Noin puolet arvioi tienpinnan olevan erittäin liukas  tai  liukas  ja  puolet 
melko pitävä  tai  pitävä riippumatta siitä, oliko tienpinta tiesääaseman mu-
kaan liukas vai pitävä. 

Kuljettajista  62  %  oli saanut  tai  etsinyt ajokeliin liittyvää tietoa ennen matkaa 
tai/ja  matkan  aikana. Yleisimmin sitä oli saatu radiosta  ja  TV:stä. Toisaalta 
internetin osuus oli huomattavasti suurempi kuin aikaisemmissa tutkimuksis-
sa. Jatkossa kelitietoa toivottiin saatavan perinteisten tietolähteiden lisäksi 
myös mobiilien palveluiden kautta. Keli-  ja  säätietoa  olivat hankkineet muita 
todennäköisemmin kokemattomat, pidemmän  matkan  ennen haastattelua 
ajaneet  ja  harvemmin tehtävällä matkalla olevat. Kuljettajat arvioivat, että 
heidän saamansa ajokeliin liittyvä tieto vastasi hyvin heidän omaa 
kokemusta ajokelistä. 

Yleisesti näytti siltä, että ne, jotka olivat hakeneet  tai  saaneet ajokeliin liitty-
vää tietoa pitivät keliä huonompana, tienpintaa liukkaampana  ja  onnetto-
muusriskiä  suurempana kuin ne, joilla ei ollut käytössään ajokeliin liittyvää 
tietoa. Osassa tutkimuspaikoista ajokelistä tietoa saaneet ajoivat myös hil-
jempaa kuin muut kuljettajat. 

Joka viides vastaaja kertoi muuttaneensa  tai  harkinneensa muuttavansa  ky-
seisen  matkan  matkasuunnitelmia  sään  tai  kelin  takia joko ennen  matkalle 

 lähtöä  tai  matkan  aikana. Useimmin mainittu muutos oli lisäajan varaaminen 
matkaan. 



Kelitiedotuksen  sanottiin yleisimmin vaikuttavan etäisyyden kasvattamiseen 
edellä ajavaan, tarkkaavaisuuden kohdistamiseen tienpintaan, ohitusten 
välttämiseen  ja  ajonopeuden  vähentämiseen. Tehokkaimmin toimintaan vai-
kuttaviksi tiedoiksi ku Ijettajat arvioivat pääteitä koskevat  ja  maaku ntakohtai

-set  karttakuvana esitettävät  varoitukset sekä sanalliset kuvaukset kelistä. 
Myös yksilöidymmät  ja  kohdistetummat  tiedot, kuten tieto kunnossapidosta 
saivat kannatusta. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to produce information for developing the in-
formation on road weather conditions. This was done by determining how 
drivers experience different road weather conditions and how their impres-
sions relate to the Road Weather Information Service forecasts, whether the 
drivers had received information on the road weather conditions and whether 
they had made any changes in their behaviour or travel plans based on this 
information. 

The material for this study was gathered via interviews at service stations 
(24  %)  and on the roadside (76  %). ln  total, slightly over 300 drivers an-
swered. 180 of the interviews were carried out in poor or hazardous road 
weather conditions. Information on the speed of the drivers was available for 
the roadside interviews. 

The forecast class by the Road Weather Information Service was poor or 
hazardous during 61  %  of the time the interviews took place. About 75  %  of 
respondents rated the road weather conditions to be poor or hazardous. 
Snowfall was most often mentioned as a factor affecting the current road 
weather conditions. 

The drivers' estimations of the road surface skidding level did not corre-
spond to the information from the road weather stations. About half of the 
drivers rated the road surface as very slippery or slippery and about half as 
non-skidding or mostly non-skidding. The opinions of the drivers did not de-
pend on whether the road surface was skidding or non-skidding according to 
the road weather station. 

62  %  of drivers had received or looked for information on weather and road 
conditions before the start of their trip and/or during the trip. The most com-
mon sources of information were radio and TV. The share of information re-
ceived via the Internet was notably higher than in previous studies.  ln  the 
future, the drivers wished to receive information also through mobile services 
in addition to the traditional information sources. The information on road 
weather conditions corresponded well to the drivers' own experiences. Driv-
ers that were less experienced, had driven for a long time before the inter -
view and were on a trip they did not do frequently, were more likely to have 
acquired information on weather and road conditions than other drivers. 

In general, those who had looked for or received information on the current 
weather and road conditions rated the conditions worse, the road surface 
more slippery and the accident risk higher than those that had not received 
this information,  ln  some of the survey locations those drivers that had re-
ceived information on road weather conditions drove more slowly than other 
drivers.  



Every fifth respondent stated that they had changed or considered changing 
the travel plans for their current trip because of the road weather conditions 
either before the trip or during the trip. The change mentioned most often 
was allocating more time to the trip. 

The road weather condition information was most often stated to lead to in-
creasing the distance to the preceding vehicle, focusing attention to the road 
surface, avoiding overtaking and lowering travel speed. As the information 
affecting behaviour the most efficiently the drivers estimated warnings affect-
ing main roads shown on a map on province level as well as verbal descrip-
tions of the weather and road conditions. Also individual and focused infor-
mation,  e.g.  information on road maintenance, was supported.  
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I 	JOHDANTO  

Ajokelin huonontuessa  talvella kuljettaja joutuu arvioimaan ajo-olosuhteita  ja 
 niiden merkitystä ajamiselle. Ongelmana  on  toisaalta  kelin  tunnistaminen: 

kuljettajan  on  joissain olosuhteissa vaikea havaita huonoa keliä, esimerkiksi 
jäistä tienpintaa. Toisaalta kuljettajan  on  arvioitava kelitiedon perusteella, 
miten hänen  on  muutettava käyttäytymistään.  

J0  kymmenen vuoden ajan Tiehallinto, Ilmatieteen laitos, Liikenneturva, Lii-
kennevakuutuskeskus  ja  Yleisradio ovat tuottaneet yhteistyössä liikenteen 
tiedotuspalvelua "Liikennesää", jossa tienkäyttäjille välitetään ajosäätä  ja  ke-
liä  koskevia ennusteita. Palvelussa kootaan  ja  yhdistetään tiedot kelistä, 
kunnossapidosta sekä säästä  ja sen  kehityksestä  ja  ennustetaan näiden tie-
tojen perusteella ajokelin kehittyminen seuraavan vuorokauden aikana. Lii-
kennesääennuste  on  maakuntakohtainen  ja  se  koskee pääteitä. Lapissa en-
nustetaan tarpeen  tullen  kunnittain  alueen laajuuden vuoksi. Ennuste päivi-
tetään neljä kertaa vuorokaudessa. 

Liikennesäänpalvelun  erityisenä tavoitteena  on  pyrkiä varoittamaan tienkäyt-
täjiä  talven  vaarallisimmista  päivistä, jolloin onnettomuuksia tapahtuu moni-
kertainen määrä keskimääräiseen päivittäiseen onnettomuusmäärään ver-
rattuna. Liikennesää välitetään tienkäyttäjille osana  television  ja radion  sää

-tiedotuksia  sekä internetissä  ja  teksti-TV:ssä. Liikennesäässä  kelin  kerrotaan 
olevan joko normaali, huono  tai  erittäin huono. 

Liikennesääpalvelun ajokeliluokituksessa  "normaali" tarkoittaa tilanteita, jol-
loin ei sada  tai  tuiskuta  lunta  mainittavasti eikä ole odotettavissa  kelin  huo-
nontumista.  Maan eteläosissa pääteiden ajourat ovat paljaat, Pohjois- 
Suomessa normaalia voi olla polanteinenkin  tie.  Liikennesään keliluokitus  on 

 "huono" jatkuvan  tai  runsaan lumisateen aikana, tuiskulumen heikentäessä 
näkyvyyttä selkeästi  tai  lämpötilan muutosten aiheuttaessa liukkautta. Keli- 
luokitus "erittäin huono" sisältää tilanteet, joissa  on  odotettavissa jäätävää 
sadetta, jonka aiheuttamaa liukkautta ei ehditä torjua  tai  niin runsasta lumi-
sadetta, että näkyvyys heikkenee merkittävästi  tai  teitä ei ehditä aurata riittä-
västi. Liikennesääpalvelua varten luodut kolmiportaiset keliluokkakriteerit 
ovat pysyneet lähestulkoon samoina  koko  palvelun ajan. Sääkartoilla ajoke-
liä kuvataan siten, että huonoa ajokeliä merkitään keltaisella  ja  erittäin huo-
noa ajokeliä punaisella värillä. 

Tiehallinnon  Internet-sivuilla  on  ollut  1990-luvun lopulta lähtien käytettävissä 
ns. kuuden  tunnin  keliennustepalvelu.  Kyseinen palvelu ennustaa pääteiden 
keliolosuhteet  ja  varoittaa huonosta ajokelistä. Ennusteen tekemisestä vas-
taavat Tiehallinnon liikennepäivystäjät, jotka saavat käyttöönsä urakoitsijoi-
den kelipäivystäjien ehdotukset ennusteeksi. Ilmatieteen laitos käyttää Lii-
kennesäätä laatiessaan lähtötietona Tiehallinnon kuuden  tunnin  ennustetta. 



12 	 Kuljettajien käsityksiä kelistä  ja kelitiedotuksesta - tienvarsihaastattelu 
talvikelissä  
JOHDANTO 

Vuonna  1999  (Nygård & Rämä) ja  2001  (Anttila  ym. )  tehdyissä  puhelinhaas-
tattelututkimuksissa  44-65 %  vastaajista kertoi nähneensä  Liikennesäätie-
dotuksen  televisiosta vähintään kerran päivässä. Radiosta tiedotuksen kertoi 
kuulleensa päivittäin  32-45  %  vastaajista. Lisäksi liikenteeseen liittyvästä 
informaatiosta kuljettajat ovat osoittaneet kiinnostuksensa nimenomaan 

 säähän  ja  keliin.  Säähän  ja  keliin liittyvät tiedot kiinnostavat erityisesti silloin, 
kun ollaan harvemmin  tehtävällä  pitkällä matkalla (Penttinen  1996).  Muita 
todennäköisemmin keli-  ja säätietoa  hankkivat naiset, pitkään  autoilleet 

 (vuosissa), vähän ajavat  (km),  pitkällä matkalla olevat  ja  sellaiset, jotka ar-
vioivat  kelin  erittäin huonoksi (Penttinen  1996,  Kilpeläinen  ja Summala  
2002).  

Tutkimusten mukaan  kuijettajilla  on  sekä vaikeuksia tunnistaa liukkaus että 
ottaa pidon aleneminen riittävästi huomioon. Täysin oikein  kelin  pystyy arvi-
oimaan  vain  kolmannes kuljettajista. Mitä  liukkaampi  keli  on,  sitä useammin 

 kuijettajat  arvioivat liukkauden väärin. Esimerkiksi liukkaalla yli puolet autoili-
joista arvioi  kelin pitäväksi  tai  melko  pitäväksi.  Lisäksi vaikka  osa  kuljettajista 
tunnistaa  kelin liukkaaksi,  se  ei aina vaikuta heidän  ajonopeuteensa.  Muun 
muassa paljon ajavat  ja  nuoret kuljettajat kertovat muita harvemmin huono-
jen  kelien  vaikuttavan heidän  nopeusvalintaan. (Rajalin  2003.)  Heinjoen 

 (1994)  tutkimuksessa haastatelluista autoilijoista hieman yli  25  %  arvioi tien- 
pinnan  liukkauden  2-3  luokkaa  mittauksilla  todettua  pitävämmäksi. 

Asennetutkimuksilla  on  pyritty nimeämään tekijöitä  tai  asiakokonaisuuksia, 
jotka tulisi ottaa huomioon, kun ihmisen käyttäytymistä pyritään selittämään 

 tai  muuttamaan. Tällaisia asiakokonaisuuksia ovat  uskomukset  ja  arvio siitä, 
mihin lopputulokseen käyttäytyminen johtaa; arvio siitä, miten muiden mie-
lestä pitäisi toimia; oman asenteen  ja  subjektiivisen  normin  merkityksen suh-
teuttaminen sekä  se,  miten aikoo toimia  (intentiot) (Ajzen & Fishbein  1980, 
Forward 1994,  Åberg ym.  1997)  (Kuva  1).  Teorian  mukaisesti kuljettajan 
käyttäytymistä huonolla kelillä ajamiseen selittäisi paitsi oma arvio valintojen 

 ja riskin  suhteesta, myös  uskomukset  muiden tienkäyttäjien ajatuksista, esi-
merkiksi  se, ajaako  muiden mielestä liian lujaa vai hiljaa.  
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Henkilön käsitys siitä, 
että käyttäytyminen 
johtaa tiettyihin Asenne 
seurauksiin  ja  hänen käyttäytymiseen 
arvionsa näistä 
seura  uksista 

Oman  asenteen  ja  
_______________________ Käyttäy - 

Henkilön käsitys siitä, suhteellinen 

miten tietyt yksilöt  tai 
ryhmät ajattelevat, 
että hänen pitäisi  tai  

Subjektiivinen 
ei pitäisi käyttäytyä  ja  
hänen  motivaationsa  normi 

toimia heidän  
mielipiteidensä  
mukaan.  

Kuva  1: Kaavakuva  käyttäytymistä selittävistä asenteista  ja  subjektiivisista nor-
meista (Ajzen & Fishbein  1980).  

Käyttäytymistä voidaan ennustaa kysymällä kuljettajan aikomuksia. Aiko-
muksia  on  kuitenkin kysyttävä yksityiskohtaisesti määritellyssä tilanteessa, 
esimerkiksi tieympäristö  ja  tilanne pitää määritellä ("mitä nopeutta ajaisit  80 
km/h  nopeusrajoitusalueella  huonossa kelissä?"). Kelitiedotuksen tavoittee-
na  on  muuttaa kuljettajan käyttäytymistä siten, että liikenteen turvallisuus pa-
ranee. Tavoitteena  on  esimerkiksi alentaa ajonopeuksia  ja  pidentää ajoetäi-
syyksiä huonon  kelin  aikana. Liikennetiedotuksen suunnittelun näkökulmasta 

 on  merkityksellistä tuntea mandollisimman hyvin kuljettajan mitattavan käyt-
täytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Esimerkiksi kuinka tarkasti kuljetta-
jat osaavat arvioida heikentyneiden olosuhteiden, kuten pidon pienenemisen 
vaikutusta onnettomuusriskiin? Toisaalta missä määrin kuijettajat tuntevat 
painetta ajaa kovempaa nopeutta kuin mitä itse haluaisivat ajaa? 

Subjektiivisen  normin  käsite perustelee yleisemminkin joukkotiedotuksen 
merkityksellisyyttä. Tavoitteena  on  vaikuttaa, ei pelkästään yksilöihin vaan 
yhteisöön eli kaikkien tienkäyttäjien käsityksiin  ja  siten tehdä tavoiteltu käyt-
täytyminen myös sosiaalisesti suotavaksi. Tämä työ kohdistui joiltain osin 
myös käyttäytymisen taustalla olevien tekijöiden selvittämiseen. Yksityiskoh-
tainen kelitiedotuksen sisällön  tai  viestien suunnittelu ei kuitenkaan kuulunut 
työn piiriin. 

Liikennesääpalvelun tunnettavuutta  ja  osuvuutta  on  tutkittu aiempina vuosi-
na puhelinhaastatteluilla  ja  jälkeenpäin tehdyillä asiantuntija-arvioilla (esi-
merkiksi Anttila ym.  2001,  Kilpeläinen  ja  Summala  2002,  Nygård ja  Rämä 

 1999  ja  2000,  Schirokoff  ja  Aittoniemi  2005).  Tässä tutkimuksessa seura-
taan, miten tilanne  on  kehittynyt  ja  toisaalta tarkennetaan joitain aiempien 
tutkimusten kysymyksiä. 
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1.1 	Tavoitteet 

Tutkimuksen yleisenä tavoitteena oli tuottaa tietoa  kelitiedottamisen  kehittä-
miseksi siten, että tiedotus palvelisi  tienkäyttäjiä  mandollisimman hyvin, vai-
kuttaisi mandollisimman tehokkaasti kuljettajien käyttäytymiseen  ja  siten pa-
rantaisi liikenneturvallisuutta huonoissa olosuhteissa.  

Yksityiskohtaisempina  tavoitteina oli selvittää:  
-  miten autoilijat kokevat erilaiset  sää-  ja  keliolosuhteet,  joita kohtaavat 

ajomatkan aikana  
-  miten autoilijoiden käsitykset olosuhteista vastaavat  kelitiedotuksen 

 sisältöä  
-  ovatko kuljettajat saaneet  tai  etsineet  ajokeliin  liittyvää tietoa ennen 

matkaa  tai  matkan  aikana  
-  ovatko  kuijettajat  tehneet  sää- tai  kelitiedon  perusteella muutoksia 

 ajokäyttäytymiseen  tai  matkasuunnitelmiin.  

Tavoitteena oli saada myös tarkempaa tietoa kuljettajien käsitysten,  kelitie-
dotuksen  ja  käyttäytymisen yhteydestä.  
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2 	MENETELMÄ  JA  AINEISTO  

2.1 	Haastattelun  tiedonkeruumenetelmä  

Kuljettajien käsityksiä ajokelistä  ja  säästä haluttiin tutkia mandollisimman lä-
heisessä yhteydessä kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin toisin sanoen silloin, 
kun autoilija oli juuri ajanut kyseisissä olosuhteissa  ja  kokemukset niistä oli-
vat mandollisimman tuoreina hänen muistissaan. 

Tutkimusaineistoa  kerättiin kandella tavalla.  Osa  aineistosta kerättiin huolto- 
asemilla tehdyillä haastatteluilla  ja osa  tienvarsihaastatteluilla.  Tutkimuksen 
tavoitteiden mukaisesti haastattelut pyrittiin ajoittamaan huonolle kelille. Tal-
vikautena  2007-2008  Etelä-Suomessa oli kuitenkin melko vähän huonoa 
keliä  ja  tämän vuoksi aineistot jäivät suunniteltua pienemmiksi. Haastattelu- 
päivät määräytyivät sääennusteiden  ja  vallitsevan  kelin  perusteella. 

Huoltoasemilla  vastaajat olivat tauolla olevia kuljettajia. Kaikilta huoltoase-
malle kahville  tai  syömään jääneiltä henkilöiltä kysyttiin halukkuutta vastata 
kyselyyn,  jos  he  saapuivat paikalle tutkimuspaikan ohi menevää päätieltä. 
Poikkeuksena olivat kuitenkin lämpimän ruuan ääressä lounastavat ryhmät. 
Keskimäärin joka viides kysytty kieltäytyi vastaamasta kyselyyn. Yleisimpiä 
syitä kieltäytymiselle olivat kiire  ja  lomakkeen pituus. Jonkin verran oli myös 
sellaisia, jotka ilmoittivat  jo  vastanneensa  kyselyyn aiemmin. 

Tienvarsihaastattelut  tehtiin poliisin kanssa yhteistyössä siten, että yksi polii-
si mittasi ajoneuvojen nopeuksia  ja  jonkin  matkan  päässä tästä poliisipartio 
pysäytti autoja haastattelua varten. Tutkamittaus tehtiin huomaamattomasti 

 ja  sellaisessa paikassa, joka ei näkynyt pysäytyspaikkaan, jotta mittaus ei 
olisi vaikuttanut autoilijoiden nopeuksiin  ja  siten tutkimustuloksiin. Haastatte-
lulomake annettiin kullekin kuljettajalle autoon täytettäväksi,  sillä  huonoissa 
sääoloissa haastattelijan oli vaikea kirjata vastauksia lomakkeelle. Haastat-
telija seisoi auton vieressä  ja  ohjeisti  vastaajaa tarvittaessa. Tutkamittauksen 

 tulos  kirjattiin kyseisen kuljettajan täyttämälle vastauslomakkeelle. Poliisin 
kanssa järjestetty tienvarsihaastattelu mandollisti vastaajien mitatun ajono-
peuden  ja  haastatteluvastausten  vertailun. 

Tavoitteena oli, että poliisi valitsi pysäytettävät ajoneuvot liikennevirrasta sa-
tunnaisesti. Käytännössä kuitenkin ilmeni, että jonon ensimmäisiä  tai  yksin 
ajavia ajoneuvoja oli helpompi pysäyttää kuin taaempana ajavia. Tutkimuk-
sen kannalta tästä ei arvioitu olevan haittaa,  sillä  näiden ajoneuvojen  kuljet

-tajilla  oli mandollisuus valita ajonopeutensa itsenäisesti. 

Tienvarsihaastatteluja  ei tehty kaikista huonoimmissa keleissä, jotta liikenne- 
turvallisuus  ja  haastattelijoiden  turvallisuus ei vaarantunut. Autoilijoiden osal-
listuminen haastatteluun perustui vapaaehtoisuuteen. Muutamassa tapauk-
sessa poliisi puuttui suuriin ylinopeuksiin. Myös nämä henkilöt vastasivat ky-
selyyn. 
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2.2 	Haastattelulomake 

Huoltoasemilla  tehdyissä haastatteluissa kysyttiin  ensin  vastaajan juuri te-
kemään matkaan liittyviä kysymyksiä. Vastaajaa pyydettiin muun muassa 
arvioimaan tienpinnan liukkautta, ajokeliä yleisesti  ja  vallitsevien  sää-  ja  ke-
liolojen  vaikutusta riskiin joutua onnettomuuteen. Vastaajalta kysyttiin myös 
sitä, oliko  hän  etsinyt  tai  saanut ajokeliin liittyvää tietoa ennen matkaa  tai 

 matkan  aikana. Haastattelun loppuosan kysymykset liittyivät yleisesti huo-
nolla kelillä ajamiseen. Lomakkeen lopussa kysyttiin kuljettajien taustatietoja. 
Huoltoasemahaastatteluissa käytetty  lomake  on  liitteenä  1.  

Lomakkeen alkuosan kysymykset kysyttiin henkilökohtaisella haastattelulla 
(haastattelija kirjasi vastaukset)  ja  loppukysymyksiin  jokainen haastateltava 
vastasi itsenäisesti. Tähän päädyttiin siksi, että lomakkeen loppuosan vaih-
toehdot piti nähdä itse. 

Vertailtavuuden  takia haastatteluissa käytetty  lomake  perustui osittain Kilpe-
läisen  ja  Summalan  (2002)  tekemään kyselyyn. Uusina aiheina olivat muun 
muassa kysymykset siitä, miten kelitietoa tulisi esittää  ja  väittämät  käsityksis-
tä huonolla kelillä ajamisesta. Kysymyksillä pyrittiin  mm.  selvittämään sitä, 
kokevatko autoilijat toisten autoilijoiden taholta jonkinasteista painetta ajaa 
kovempaa kuin  he  muuten ajaisivat. 

Tienvarsihaastatteluissa  käytetty  lomake  (liitteenä  2)  oli karsittu versio huol-
toasemahaastatteluissa käytetystä lomakkeesta,  sillä  oli tärkeää, että  lo-
makkeen  täyttämiseen ei  mene  tien päällä liikaa aikaa.  

2.3 	Tutkimuspaikat  

2.3.1 	Haastattelut  huoltoasemilla 

Haastattelupaikkojen  valintaan vaikutti liikenteen automaattisten mittaus- 
asemien  ja  tiesääasemien  läheisyys. Käytettävissä olevat resurssit rajasivat 
tutkimuskohteet enimmillään  parin tunnin  ajomatkan päähän pääkaupunki-
seudusta. Lisäksi,  jos  kohteet olisivat sijainneet  kovin  kaukana pääkaupun-
kiseudusta, huonojen kelien tavoittaminen olisi vaikeutunut entisestään,  sillä 

 haastattelupaikalle  olisi pitänyt lähteä ajamaan entistä epävarmemman en-
nusteen aikana. 

Pääkaupunkiseudulla olevaksi tutkimuspaikaksi valittiin Keimola (VT3, no-
peusrajoitus  100 km/h).  Pohjoisesta tultaessa noin  1,5 km  ennen Keimolan 
huoltoasemaa  on  liikenteen automaattinen mittausasema  (137)  ja  tiesää

-asema  (1063),  jossa  on  optinen kitka-anturi. Keimolassa haastatteluja tehtiin 
 vain  Helsinkiin päin ajaville, koska pohjoiseen päin ajavilla nopeusrajoitus 

muuttuu  (80 km/h  ->  100 km/h)  vasta  pari  kilometriä ennen huoltoasemaa. 



Kuijettajien  käsityksiä kelistä  ja kelitiedotuksesta - tienvarsihaastattelu 	17  
talvikelissä  
MENETELMÄ  JA  AINEISTO 

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella sijaitseviksi tutkimuspaikoiksi valittiin Utti 
(VT6, nopeusrajoitus  80 km/h)  ja  Hämeenkoski (VT12,  nopeusrajoitus  80 
km/h).  Utissa  liikenteen automaattinen mittausasema  (529)  ja  tiesääasema 

 (5019)  ovat Kouvolasta päin tultaessa runsaat  5 km  ennen huoltoasemaa. 
Utissa Kouvolaan päin ajavilla nopeusrajoitus muuttuu vasta hetki ennen 
huoltoasemaa  (100 km/h  ->  80 km/h).  Huoltoaseman kohdalla nopeusrajoi-
tus  on 70 km/h.  Myös Hämeenkoskella sijaitsevan huoltoaseman lähellä  on 

 liikenteen automaattinen mittausasema  (407)  ja  tiesääasema  (4061).  Sekä 
Utin että Hämeenkosken tutkimuspaikkoja lähellä olevilla tiesääasemilla  on 

 optinen kitka-anturi. 

Koska aiemman kokemuksen pohjalta oli syytä olettaa, että huonoja kelejä 
 on  usein vaikea "saada kiinni" (esimerkiksi Saastamoinen  1993,  Rämä ym. 

 1995,  Luoma ym.  1997),  huoltoasemille  lähdettiin yleensä  vain  päivinä, jol-
loin oli odotettavissa huonoa  tai  erittäin huonoa ajokeliä. Lisäksi arvioitiin, 
että  kelin  muutosten  ja  kunnossapitotoimenpiteiden  takia  osa  havainnoista 
olisi joka tapauksessa normaalin ajokelin ajalta.  

2.3.2 	Tienvarsihaastattelut 

Tienvarsihaastattelut  tehtiin Haimoossa tiellä  25  (KVL  4 680).  Paikkaa lähel-
lä sijaitsi sekä liikenteen automaattinen mittausasema  (129)  että ajantasaista 
tietoa tuottava tiesääasema  (1017).  Haastattelua varten ajoneuvot pysäytet

-tim  hieman tavallista pidemmälle bussipysäkille, johon mahtui samanaikai-
sesti neljä autoa.  Tie  kuuluu automaattisen nopeuden valvonnan piiriin. Lä-
hin valvontakamera oli noin kuuden kilometrin päässä haastattelupaikasta. 
Nopeusrajoitus tiellä  on 80 km/h. 

2.4 	Liikennesääennuste  ja  kuuden  tunnin  ennuste  

Haastatteluajankohdilta  hankittiin kyseisiä alueita koskevat Liikennesääen-
nusteet. Lisäksi selvitettiin Tiehallinnon Liikennekeskuksen antamat Liiken-
nesääehdotukset eli kuuden  tunnin  ennusteet. 

Talvikaudella  2007-2008  Liikennesääennuste  koski neljän edellisen talvi- 
kauden tapaan seuraavaa  24  tuntia. Edellisten vuosien tapaan Liikennesää-
ennusteet syntyivät kolmiportaisen prosessin tuloksena.  Sen  ensimmäisen 
vaiheen muodostivat teiden kunnossapidosta vastaavat urakoitsijat, toisen 
Tiehallinnon liikennekeskukset  ja kolmannen  Ilmatieteen laitos. Urakoitsijoi-
den edellytettiin antavan ennuste hoitamiensa pääteiden kelistä seuraavien 
kuuden  tunnin  aikana neljästi päivässä  tai  kerran vuorokaudessa muuttumat

-toman kelin  aikaan. Tiehallinnon liikennekeskukset kokosivat urakoitsijoiden 
ennusteet  ja  tekivät niiden pohjalta Ilmatieteen laitosta varten maakuntakoh-
taiset kuuden  tunnin  ennusteet. Ilmatieteen laitos päivitti virallisen Liiken-
nesääennusteen neljä kertaa vuorokaudessa (Taulukko  1).  
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Taulukko  1: Liikennesään  muodostamisen aikataulu. 

Urakoitsi-  Liikenne-  Tie-ja  maakunta- Ilmatieteen 
joiden keskuksen kohtaiset  laitoksen laatiman 
raportit Liikennesää-  ennusteet virallisen 

ehdotus valmiina Liikennesään 
_____________ ________________ _________________ päivitysaika  

3:30 4:30 5:00 5:00 

8:15 8:50 9:30 9:30 

13:00 14:20 14:30 15:00 

16:45 18.00 18:10 18:30  

Kuuden  tunnin  keliennuste  on  Tiehallinnon internet-sivuilla  1990-luvun lopul-
ta lähtien toteutettu palvelu, jossa tiejaksokohtaisesti ennustetaan seuraavi-
en lähituntien keliolosuhteet. Ennusteen tekemisestä vastaavat Tiehallinnon 
liikennepäivystäjät, jotka saavat käyttöönsä urakoitsijoiden keUpäivystäjien 
ehdotukset ennusteeksi. 

Kuuden  tunnin  keliennuste  toimii käytännössä kandella tasolla. Ensimmäi-
sellä tasolla ennusteessa jaotellaan ajokeli karkeasti kolmeen luokkaan; 
normaaliin, huonoon  tai  erittäin huonoon. Tämä jaottelu näkyy  jo  palvelun 
etusivulla, jossa Suomen kartta värittyy tämän kolmijaon mukaisiin väreihin. 
Toisella tasolla yksittäisiä päätiejaksoja voidaan tarkastella tarkemmin, jol-
loin  on  mandollista lukea sanallisia kuvauksia mandollisesta liukkaudesta, 
tienpinnan keliolosuhteista, sateista  tai  näkyvyydestä.  

2.5 	Liikenteen automaattisten  mittausasemien  tiedot 

Tutkimuksen käyttöön pyydettiin tutkimuspaikkoja lähellä olevien liikenteen 
automaattisten mittausasemien  (LAM)  keräämät nopeustiedot, joita verrattiin 
kuljettajien ilmoittamiin nopeuksiin.  LAM -pisteiden tiedoista laskettiin kunkin 

 15  minuutin jakson keskiarvot. Lisäksi tutkimuspäivien  LAM-pisteiden tietoja 
verrattiin sellaisten, samaa viikonpäivää edustavien päivien tietoihin, jolloin 
kyseisellä alueella oli vallinnut normaali ajokeli. 

Haimoon tutkimuspaikkaa  lähellä olevalta  LAM -pisteeltä  (129)  ei saatu tieto-
ja ajalta  13.3.—i .4.2008.,  koska  piste  oli silloin pois päältä. Toinen Haimoos

-sa  tehdyistä tienvarsihaastattelukerroista osui kyseiselle aikavälille  (30  haas-
tattel  u a).  
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2.6 	Tiesääasematiedot  

Tutkimuksen ajankohdan säästä  ja  kelistä  saatiin yksityiskohtainen mittaus- 
tieto Tiehallinnon tiesääasemilta, jotka sijaitsivat tutkimuspaikkojen lähellä. 
Tiesääasemat mittaavat muun muassa ilman lämpötilaa  ja  suhteellista kos-
teutta, kastepistelämpötilaa, tienpinnan lämpötilaa sekä  sade- ja  tuulitietoja. 

 Lisäksi  osa  tiesääasemista  on  varustettu uusilla antureilla, jotka mittaavat 
tien  pinnan  kitkaa. Haimoota lukuun ottamatta kaikkia muita tutkimuspaikko

-ja  lähellä olevalla tiesääasemalla oli tien  pinnan  kitkaa mittaava optinen kit-
ka-anturi. Optinen mittausmenetelmä poikkeaa aiemmista tavoista mitata 
kitkaa  ja  alue,  jolta  tieto mitataan,  on  hivenen suurempi kuin vanhassa antu-
rissa, eli noin  A4-kokoinen. Vielä uudellakaan anturilla ei kuitenkaan saada 
varmaa tietoa kelistä  koko  tien leveydeltä  tai  pituudelta  ja  esimerkiksi lumi-
sella tiellä anturi ilmoittaa todellista pienempiä kitka-arvoja. 

Tutkimuspaikat  ja  niitä lähellä sijaitsevat liikenteen automaattiset mittaus- 
asemat sekä tiesääasemat  on  esitetty kartalla liitteessä  3. 

2.7 	Tulosten esittäminen  ja  tilastollinen analyysi 

Haastattelun tuloksia kuvataan pääasiassa prosentti-  ja  frekvenssijakaumi-
na.  Erojen tilastollista merkitsevyyttä testattiin  x 2-testillä.  Jos  ero oli tilastolli-
sesti merkitsevä,  on  vaikutuksen kuvauksen yhteydessä suluissa ilmaistu  p- 
arvo, joka kertoo tuloksen tilastollisen varmuuden. Esimerkiksi  p-arvo  0,05 

 tarkoittaa, että väärän johtopäätöksen todennäköisyys  on 5  %,  jos  niin kut-
suttu  0-hypoteesi hylätään (Holopainen  ja  Pulkkinen,  2002).  Esimerkki tä-
män työn  0-hypoteesista  voisi olla "Miehet  ja  naiset olivat saa-
neet/hankkineet kelitietoa yhtä usein". Kun  0-hypoteesi hylätään, vaihtoeh-
toinen voimaan tuleva hypoteesi voisi olla "Naiset olivat saaneet/hankkineet 
kelitietoa useammin kuin miehet". Myös  el-merkitseviä suuntaa antavia  tu-
loksia raportoitiin joiltain  osin. 

Tiesääasematietojen (kelianturi,  sade,  näkyvyys, tuuli  ja  kitka, ks.  lute 4:  olo-
suhdeluokitus) sekä haastattelijoiden havaintojen perusteella laadittiin kar-
kea  3-portainen  luokitus kuvaamaan haastatteluhetkellä vallinneita toteutu-
neita olosuhteita. Luokittelun perusteella saadut erittäin huonon  ja  huonon 

 kelin  aineistot  yhdistettiin analyyseissä yhdeksi huonon  kelin  aineistoksi. 
Taustamuuttujien  yhteyttä vastauksiln tarkasteltiin aineistossa siltä osin, kun 

 kelin  oli arvioitu olevan huono  tai  erittäin huono ("huonon  kelin  aineisto"). 
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3 	TULOKSET  

3.1 	Vastaajat  

Haastatteluvastauksia  saatiin yhteensä  308  kuljettajalta.  "Huonon  kelin  ai-
neistoon" kuului  180  vastausta. Kaikkien vastausten jakautuminen eri tutki -
muspaikkojen  kesken  on  esitetty taulukossa  2.  

Taulukko  2: Tutkimusajankohdat  ja  niiden aikana vallinneet ennusteet sekä  vas-
tauslukumäärien  jakautuminen eri tutkimuspaikkojen kesken. 

 N =  normaali,  H =  huonoja  EH =  erittäin huono. 

Tutkimuspär  
Liikennesää- 

ennuste  
Tiehallinnon 
6h  ennuste  

Tutk imuspaik ________ ka _________  
Hämeen- 

koski  Utti Keimola Haimoo 

huoltamo huohamo huoltamo tienvarsi  
ti 4.12.2007 9:00-13:30  EH/H  H 46  ________ ________ ________ 

__________  9:00-12:30 EH H 22  _______ ________  
ma 7.1.2008 10:00-11:30 EH H  _______  13  _______  
to 24.1.2008 13:00-15:00 EH H 40  _______ _______ _______ 

__________  15:00-18:00 EH H  ______  14  _______ _______  
12:00-13:30 EH H 7  ________ 

pe  1.2.2008 14:00-16:00  EH/H  H  _______  36  _______ ________ 
ke2O.2.2008  10:00-12:00 H N  ______ ______ ______  43  
pe  7.3.2008 12:00-15:00 N N 30  ________ ________  
ti 18.3.2008 9:00-11:00 N N  _______ _______ _______  30  

ko  26.3.2008 10:00-14:30 EH EH 27  
Yhteensä3O8kpl  86 129 20 73  

Osuus kaikista  28  % [ 	42 0/ 6  %  24  %  

Naisten osuus kaikista haastatteluun vastaajista oli  koko  aineistossa  13  %  ja 
 huonon  kelin  aineistossa  10  %. Henkilöautol/a  ajavia naisia oli  koko  aineis-

tossa  19  %,  joka  on  jonkin verran vähemmän kuin naisten osuus  koko  maan 
henkilöauton kuljettajana  syntyvästä ajosuoritteesta  (noin  25  %,  Pastinen 

 1999).  

Seuraavissa kuvissa esitetään vastaajien taustatietoja  koko  aineistosta 
(harmaa pylväs)  ja  lisäksi huonon  kelin  aineistosta  (sininen/tummempi  pyl-
väs). Vastaajien ikäjakauma  on  esitetty kuvassa  2.  Nuoria,  alle  26-vuotiaita, 
oli aineistossa vähän. Vastaajien keski-ikä oli  koko  aineistossa  44,3  vuotta  ja 

 huonon  kelin  aineistossa  45,0  vuotta. Lähes kaikilla  vastaajilla  (96  %)  oli ol-
lut ajokortti yli  5  vuotta.  
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Kuva  2:  Vastaajien ikäjakauma.  

Vastaajat olivat keskimääräistä enemmän ajavia  (Kuva  3).  Alle  5 000  kilo-
metriä viimeisen  12  kuukauden aikana  ajaneita  eli hyvin vähän ajavia kuljet-
tajia oli  vain 2  %  koko  aineistosta  ja  5 000-9 999  kilometriä  ajaneitakin  vain 
7  %  (nämä ryhmät yhdistettiin  jatkoanalyysejä  varten). Huonon  kelin  aineis-
tossa eniten ajavien, yli  50 000 km  vuodessa, osuus oli erityisen suuri.  

50  % 	I] Koko  aineisto,  n  =  285  

Huono  ajokeli,  n  =  169 

40% 	- 	-  

30% 

20% 	-- 	___  

10% 

0% 	liii  

	

alle  5000 	5000-9999 10000-19999 20000-50000 	yli  50000  

Kuva  3:  Kuljettajien ajokokemus viimeisen  12  kuukauden aikana. 

Ajokokemusjakaumaan  vaikuttaa osaltaan raskaan liikenteen kuljettajien 
melko suuri osuus  (22  %)  (Kuvat  4  ja  5).  Raskaan liikenteen osuus  valtateillä 

 keskimäärin  on  noin  11  % (LVM:n tienkäyttömaksutyöryhmä ym.  2008). 
 Haastatteluun vastanneet henkilöauton kuljettajat olivat myös keskimääräis-

tä enemmän ajavia. Vähän  ajavista  (alle  10 000  km/vuosi)  puolet oli miehiä 
 ja  puolet naisia. Yli  20 000 km  vuodessa  ajavista  yli  90  %  oli miehiä. Ras-

kaan liikenteen kuljettajista selvästi henkilö-  ja  pakettiauton kuljettajia suu-
rempi  osa  oli paljon ajavia. Huonon  kelin  aineistossa oli suhteessa hieman 
enemmän kuorma-autoja kuin henkilöautoja verrattuna  koko  aineistoon.  
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I]  Henkilöauton kuijettajat  u  Kaikki  
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30%  

IIIIiIL!i  
alle  5000 	5000-9999 10000-19999 20000-49000  yli  50000  

Kuva  4:  Kaikkien vastaajien  (n=292)  ja  henkilöauton  kuijettaflen  (n= 193)  ajokoke
-mus  viimeisen  12  kuukauden aikana.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%  

	

henkilöauto 	
I 	 I  

pakettiauto 

kuorrr -auto  

ka+perävaunu  

	

linja-auto 	
Koko  aineisto,  n  =  28i 

U  Riono ajokeli,  n  =  170  ___ ______ ___ 
 I 	 I  

Kuva  5:  Ajoneuvo, jolla vastaaja ilmoitti olevansa liikenteessä. 

Suurin  osa  (86 %)  vastaajista ilmoitti ajavansa suurin piirtein saman verran 
kesällä  ja  talvella*.  Loput vastaukset jakautuivat tasaisesti "ajan enemmän 
kesällä"  ja  "ajan enemmän talvella" vaihtoehtojen välille. Enemmistöllä hen-
kilö-  tai pakettiautolla  liikenteessä olleista vastaajista  (80 %)  oli autossaan 
nastarenkaat*. Vastaajien autojen keski-ikä oli kuusi vuotta*  (Kuva  6).  Vas-
taajista  20 %  ilmoitti autonsa iäksi yli  10  vuotta. 

*  kysymystä ei kysytty poliisin kanssa tehdyissä haastatteluissa. 
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o Koko  aineisto,  n  =  228 

o  Huono  ajokeli,  n  =  151  

alle  2 	2-5 	6-lO 
	

11-15 	yH15  

Kuva  6:  Vastaajan käyttämän ajoneuvon ikä.  

Vastaajista  70  %  kertoi matkansa tarkoituksen olevan työmatka  tai  työasia 
 (työmatka  16  %, työasia  53  %),  lo  %  ilmoitti olevansa  asiointimatkalla  ja 
 20  %  muulla vapaa -ajanmatkalla.  Huonon  kelin  aineistossa hieman useampi 

 (77  %)  oli työhön  liittyvällä  matkalla. 

Vastaajista suurin  osa  (84  %)  oli ajanut yli  20  kilometriä ennen haastattelua 
 (Kuva  7).  Lähes kaikki vastaajat aikoivat ajaa saman päivän aikana vielä yli 

 20  kilometriä. Valtaosalle vastaajista heidän  haastattelupäivänä  tekemänsä 
matka oli usein tehtävä  ja  tuttu  (Kuva  8). 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%  

alle  20 km 	20-100 km 	yli  100 km  

Kuva  7:  Vastaajan ajama matka ennen haastattelua  ja  vastaajan vielä saman päi-
vän aikana ajama matka.  
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Kuva  8:  Vastausten jakautuminen kysymykseen: Kuinka usein olette ajanut tämän 
saman  matkan  viimeisen  12  kuukauden aikana? 

Suurin  osa  vastaajista  (64  %)  oli liikenteessä yksin  (Kuva  9). 25  %:lIa  vas-
taajista oli mukana yksi matkustaja.  

50%  - 	 __________________  

40%- 	-- ______________  

30%  - 	 _____________________  

20%- 	 -  

10%- 

0  % - - - ---- _________ ____ 

Bnntkus- 	1 	2 	3 	4 	yIi4 
tajia  

Kuva  9:  Vastaajan mukana olleiden matkustajien lukumäärä. 

Suurin  osa  vastaajista  (86  %)  oli töissä  tai  opiskeli .  70  %  vastaajista oli sel-
laisia, joiden perheeseen ei kuulu  alle  13-vuotiaita lapsia*. 

Liitteessä  5 on  esitetty tärkeimpien taustatekijöiden väliset tilastollisesti mer -
kitsevät  (p<0,05)  yhteydet  koko  aineistossa.  

1  *  kysymystä ei kysytty poliisin kanssa tehdyissä haastatteluissa. 
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3.2 	Kyseiseen  matkaan liittyvä ajokelitieto  

3.2.1 	Tiedon hankkiminen 

Vastaajista  62  %  oli saanut  tai  etsinyt  ajokeliin  liittyvää tietoa ennen matkaa 
 tai/ja  matkan  aikana  (Kuva  10).  Yleisimmin  ajokeliin  liittyvää tietoa raportoi - 

tim  saadun radiosta  (42  %)  ja  TV:stä  (35  %)  (Kuva  11).  Näiden lisäksi  inter- 
net  oli melko suosittu tietolähde  (14  %,  yli  20  kilometriä ennen  tutkimuspaik-
kaa  ajaneista  12  %).  Vastaajien eri  tietolähteistä saamat kelitiedot  vastasivat 
hyvin kuljettajien omia kokemuksia  (Kuva  12). 85  %  vastaajista arvioi saa-
mansa tiedon vastanneen hänen omaa  kokemustaan  hyvin  tai  erittäin hyvin 

 ja  vain 3  %  vastaajista arvioi saamansa tiedon vastanneen hänen omaa  ko-
kemustaan  huonosti  tai  erittäin huonosti.  

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%  
ennen 	matkan 	ennen  ja 	en  löytänyt  en  etsinyt  tai  

matkaa 	aikana 	aikana 	 saanut  

Kuva  10: Ajokeliin  liittyvän tiedon saaminen  tai  hankkiminen. 
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10% 	20% 	30% 	40% 	50%  0% 

radio  

tv  

internet  

teksti -tv  

natkapuhelin 

navigaattori  

auton oma 
kelivaroitus 

muu  

Kuva  11:  Tietoa hakeneiden ja/tai saaneiden käyttämät tietolähteet. Vastaajat saat-
toivat valita useampia vaihtoehtoja.  

70% 

60% 	 - 	-- - ___  

50% 

40% - 	 --- 	-- 

30% 	 - 	 -__________  

20%  

erittäin hyvin 	hyvin 	kohtalaisesti 	huonosti 	erittäin 
huonosti  

Kuva  12:  Vastaajan saaman kelitiedon  ja  oman kokemuksen vastaavuus. 

Yleisin tarkennus siihen, miksi vastaajan saama kelitieto  ja  oma  kokemus 
 eivät vastanneet toisiaan, oli  se,  että keli ei ollut vastaajan mielestä niin huo-

no kuin sääennusteessa annettiin ymmärtää. Moni oli siis luullut keliä tiedo-
tuksen perusteella huonommaksi. Toinen epätarkkuus oli tiedotuksen myö-
häinen ajankohta suhteessa muuttuneeseen keliin. Toisin sanoen vastaajat 
kokivat, että tiedote säästä  ja  kelistä  tuli vasta siinä vaiheessa, kun keli oli  jo 

 huono  tai se  oli jopa  jo  parantu  massa.  
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3.2.2 	Tiedon vaikutus  matkapäätäksiin  

Viidesosa kuljettajista kertoi muuttaneensa  tai  harkinneensa muuttavansa 
 kyseisen  matkan  matkasuunnitelmia  sään  tai  kelin  takia joko ennen  matkalle 

 lähtöä  tai  matkan  aikana  (Kuva  13).  Huonon  kelin  aineistossa matkasuunni-
telmia muuttaneiden  tai  muutosta harkinneiden osuus oli sama kuin  koko  ai-
neistossa. Yleisin muutos oli lisäajan varaaminen matkaan  (57  % rapor-
toiduista  muutoksista). Muita yleisimpiä tehtyjä  tai  harkittuja muutoksia olivat 
lähtöajan siirto, matkareitin muutos sekä  matkan  perumisen  harkinta.  72  % 

 vastaajien matkoista oli sellaisia, joille lähtöä ei olisi voinut siirtää  tai  perua. 
Joukkoliikenteen käyttö olisi ollut vastaajien mukaan mandollista  vain 8  % 

 matkoista.  

matkan perumisen 
 harkinta  

joukkoliikenteen 
 käytön harkinta  

Iähtöajan  siirto  

hsäajan  varaus  

matkareitin  muutos  

kuijettajan  vaihdos 

muu  

0% 10% 	20% 	30% 40% 50% 60%  

_______ _______ _______ -_-. 

J  

]  

Kuva  13:  Vastaajan sään  tai  kelin  takia harkitsemat  tai  tekemät muutokset. Vastaa-
jat saattoivat valita useampia vaihtoehtoja.  

3.3 	Kelitiedotuksen  vaikutus toimintaan 

Tähän nimenomaiseen matkaan liittymättömänä kysymyksenä kuljettajilta 
kysyttiin myös sitä, miten tiedotus huonosta kelistä vaikuttaa heidän toimin-
taansa. Kuljettajat valitsivat vastausvaihtoehdoista yleisimmin pitävänsä pi-
demmän  matkan  edellä ajavaan  (Kuva  14).  Muita yleisesti valittuja toiminnan 
muutoksia olivat tarkkaavaisuuden kohdistaminen tienpintaan, ohitusten vält-
täminen  ja  ajonopeuden hiljentäminen.  Monet  kuljettajat valitsivat tarjotusta 
vastauslistasta monta vaihtoehtoa (keskimäärin neljä). 
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Kuva  14:  Vastaajan arvio siitä, miten tiedotus huonosta  kelistä  vaikuttaa hänen toi-
mintaansa. Vastaajat saattoivat valita useampia vaihtoehtoja.  

3.4 	Kelitiedottamisen  tavat  

Tarjotuista  vaihtoehdoista kelivaroitus kuuden  tunnin  karttakuvana  vaikuttaa 
vastausten mukaan eniten haastateltujen kuljettajien toimintaan  (Kuva  15). 

 Pidempiaikainen  ennuste sai hieman tätä vähemmän kannatusta. Moni kul-
jettaja halusi myös päätie-  ja  maakuntakohtaisia tilannekuvauksia,  paikallista 
tietoa liukkaudesta sekä kunnossapitotietoja. Keskimäärin vastaajat valitsivat 
annetusta listasta neljä vaihtoehtoa. Suosituin tiedotusväline kelitiedon saa-
miseen oli  radio  (Kuva  16).  Muut vaihtoehdot saivat keskenään melko sa-
man verran kannatusta. Taulukkoon  3 on  koottu autoilijoiden vastaukset ky-
symykseen: "Millainen tieto vaikuttaisi tehokkaimmin toimintaanne? (voit vali-
ta useita vaihtoehtoja). Merkitse valitsemistasi asioista myös,  millä  välineellä 

 haluaisit tiedon saada.". Suosituimpia olivat perinteiset tietolähteet,  radio  ja 
 TV,  mutta myös uudemmat kelitiedon lähteet, internet, mobiililaitteet  ja  ajo-

neuvon sisäiset päätelaitteet, saivat paljon kannatusta.  
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 kelivaroitus  karttakuvana  (24 h) 

 pääteitä  koskeva sanallinen  tilannekuvaus 

maakuntakohtainen  sanallinen  
tilannekuvaus  

paikallinen tieto  liukkaudesta  

kamera-/videokuvat  itse  valitsemilta 
päätieosuuksilta 

toimintaohje-  tai  suositus  kelivaroituksen  
lisäksi 

tiedot  kunnospitotoimista  

muu  

Kuva  15:  Vastaajan arvio  sIItä,  millainen tieto tehokkaimmin vaikuttaisi hänen toimin-
taansa. Vastaajat saattoivat valita useampia vaihtoehtoja.  
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Kuva  16:  Vastaajan arvio  sIItä,  millä  tiedotusvälineellä  hän  haluaisi  sää-ja kelitietoa 
 saada. Vastaajat saattoivat valita useampia vaihtoehtoja  ja  kustakin väli-

neestä useita  tietolajeja. 
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Taulukko  3:  Vastaajien vastaukset kysymykseen: "Millainen tieto vaikuttaisi tehok-
kaimmin toimintaanne? (voit valita useita vaihtoehtoja  ja  kustakin väli-
neestä useita tietolajeja). Merkitse valitsemistasi asioista myös,  millä 
välineellä  haluaisit tiedon saada" Yleisimmin esiintyneet yhdistelmät 
ovat keltaisella taustalla 

Mobiili-  Ajoneuvo- 
____________________  Radio TV Internet  laite  pääte ________  

kelivaroitus  karttakuvana  38* 64 42 25 32 201 
(6h)  _______ _______ _______ ______ _______ _______  

kelivaroitus  karttakuvana  24* 59 30 14 13 140 
(24h)  ______ ______ ______ ______ _______ ______ 

pääteitä  koskeva  
87 19 6 9 7 128  

sanallinen kuvaus  

maakuntakohtainen  
83 14 4 5 5 111  

sanallinen kuvaus  ________ 

paikallinen tieto  
50 11 11 

________- 

25 29 126  
liukkaudesta  

kamera-Iideokuvat  itse  
0 8 33 10 11 62  

valituilta pääosuuksilta ________ ________ _________ ________ 

toimintaohje  tai  -suositus  
29 6 8 12 8 63  

kelivaroituksen  lisäksi 

tiedot  
45 6 21 19 14 105  

kunnossa  pi  totoi  mista  

muu  0 5 1 1 2 9 

356 192 156 120 121 945  

*) Vastausvaihtoehdot "karttakuva  radiossa' oli  kysymyslomakkeessa tummennettu,  jotta niitä ei  valittaisi. 
 Mandollisesti vastaajat  tarkoittivat  tällä vaihtoehdolla  koko  maan  karttakuvaa  sanallisesti kuvattuna.  

3.5 	Haastatteluajankohtien  sää-  ja  keliolosuhteet  

3.5.1 	Liikennesääennusteet  ja  Tiehallinnon  kuuden  tunnin  en- 
fl  usteet 

Tutkimusajankohtina Liikennesääennusteessa  oli eniten erittäin huonoa ajo
-keliä. Tiehallinnon  kuuden  tunnin  ennusteessa  eniten oli huonoa  ajokeliä. 

Liikennesääennusteeseen  verrattuna  Tiehallinnon  ennusteissa oli vähem-
män erittäin huonoa  ajokeliä  ja  enemmän normaalia  (Kuva  17).  
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Kuva  17:  Liikennesääennusteiden  (tumman  harmaat pylväät)  ja  Tiehallinnon  kuuden 
 tunnin  ennusteiden (vaalean siniset / vaaleammat pylväät) jakautuminen 

tutkimusajankohtina.  

3.5.2 	Tiesääasematiedot  

Hieman yli puolet  haastatteluajankohdista  oli sellaisia, jolloin tien  pinta  oli 
 tiesääasematiedon  mukaan pitävä (kitka yli  0,45).  Noin neljäsosa vastauk-

sista kerättiin ajankohtana, jolloin  tie  oli liukas (kitka  alle  0,26)  (Kuva  18). 
Tienvarsihaastattelussa kerättyihin  vastauksiin ei voitu yhdistää  kitkatietoja, 

 sillä  Haimoon tiesääasema  ei kerää  kitkatietoja.  

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%  
liukas 	melko liukas 	melko pitävä 	pitävä  
<0,26 	026  -  0,35 	0,36  -  0,45 	>0,45  

Kuva  18:  Tiesääaseman mittaaman kitkan  jakautuminen tutkimusajankohtina. 

Lähes jokaisella  haastattelukerralla  satoi  lunta.  Sää  oli poutainen  16 % 
haastatteluajasta  (Kuva  19). Haastatteluajankohdan  sade  oli useimmiten  in-
tensiteetiltään  heikkoa  (Kuva  20).  



100%  - 	 _____________ 

:::IEJ _______  

lumisade 	 märkä räntä 	 pouta 

pouta 	heikko  (kiteinen 	kohtalainen 	runsas  (kiteinen 
olom.) 	(kiteinen olom.) 	olom.)  

Kuva  20: Tiesääaseman ilmoittama sateen  intensiteetti haastatteluajankohtina. 

Tiesääasematiedon  perusteella tehdyn  luokituksen  vastaavuus  Liikennesää-
ennusteeseen  ja  kuuden  tunnin  ennusteeseen  on  esitetty taulukossa  4.  Lii-
kennesääennusteen  ja  tiesääasematietoon  perustuvan  olosuhdeluokituksen 

 vertailu osoittaa, ettei  Liikennesäässä  ennustettu koskaan parempaa  ajoke-
liä  kuin mitä  tiesääasematiedon  perusteella arvioitiin toteutuneen,  ja  että  tie-
sääasematietoon  perustuvan  luokituksen  ollessa erittäin huono, myös  Lii-
kennesääennuste  oli joka kerta erittäin huono.  
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Taulukko  4:  Eri luokitusten vastaa vuus. 

Tiehallinnon  kuuden  tunnin  
Liukennesaa  ennuste 

erittäin erittäin .  huono normaali huono normaali Tiesaaluokitus  huono _________ _________  huono _________ _________  
erittäin huono  100% 0% 0% 26% 74% 0%  
huono  40% 60% 0% 4% 63% 32%  

normaali  9% 41% 50% 0% 39% 61%  

Tiehallinnon  kuuden  tunnin  ennuste sisälsi jonkin verran parempia ennustei-
ta kuin mitä tiesääasematiedon perusteella tehty kuvaus osoittaa - ei kuiten-
kaan koskaan normaalia keliä, kun olosuhteiden arvioitiin tiesääasematiedon 
perusteella olleen erittäin huonot. 

Tiehallinnon  ennusteet olivat melko usein yhtä keliluokkaa parempia kuin 
virallisen Liikennesään ennusteet. Tämä johtunee siitä, että Liikennesääen-
nuste koskee seuraavaa  24  tuntia, kun taas Tiehallinnon ennuste koskee 
seuraavaa kuuden  tunnin  ajanjaksoa. Myös kunnossapitotoimenpiteiden vai-
kutus korostuu enemmän Tiehallinnon ennusteissa,  sillä  virallisessa Liiken-
nesääennusteessa kunnossapitotoimia ei oteta huomioon kuin ensimmäisen 
kuuden  tunnin  osalta. 

Taulukossa  5 on  esitetty, miten tiesääasematiedon pohjalta määritellyt ajo-
kelit jakautuivat paikkakunnittain. 

Taulukko  5: Tiesääasematiedon  perusteella määritelty ajokeli tutkimuspaikkakunnit
-ta  in.  

Paikkakunta  
__________________  

Keli  _________________  __________________ 
Erittäin huono Huono  Hyvä/kohtuullinen 

Haimoo  0% 40% 60%  
Hämeenkoski  35  %  43  %  23  % 
Keimola  70% 10% 20%  
Utti  38% 19% 44% 

3.5.3 	Kuljettajien arvio kelistä 

Hieman yli puolet  (57  %)  vastaajista arvioi ajokelin olleen yleisesti haastatte-
luajankohtana huono  ja  17  %  erittäin huono  (Kuva  21).  Loput  26  %  vastaajis-
ta piti ajokeliä haastatteluajankohtina normaalina talvikelinä.  Koko  aineiston 

 ja  huonon  kelin  aineiston välinen ero  on  pieni. 

Vastaajia, jotka arviolvat  kelin  huonoksi  tai  erittäin huonoksi pyydettiin tar-
kentamaan, mikä erityisesti tekee ajokelistä nyt huonon  tai  erittäin huonon. 
Yleisin tekijä, jonka perusteella vastaajat määrittelivät ajokelin huonoksi  tai 

 erittäin huonoksi oli lumisade/lumituisku/lumipyry. Muita yleisesti mainittuja 
tekijöitä olivat lumisateesta  ja  lumen  pöllyämisestä  johtuva huono näkyvyys, 
loska/sohjo!lumi/polanne tiellä,  kova  tuuli/myrsky,  tien liukkaus, auraamat 
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tomuus, nollakeli  ja  sään lauhtuminen. Eräs autoilija määritteli haastattelu- 
ajankohdan  (24.1.2008  Hämeenkoski)  olleen  "talven kovin  myräkkä tähän 
mennessä". 

Kuva  21:  Vastaajan arvio  ajokelistä  yleisesti haastatteluhetkellä. 

Hieman yli  50  %  vastaajista arvioi, että tienpinta oli liukas  tai  erittäin liukas 
päätiellä viimeisen  10  kilometrin matkalla ennen haastattelua  (Kuva  22). 

 Noin kolmannes vastaajista arvioi tienpinnan melko pitäväksi  ja  14  % pita-
väksi.  Tien pinta  arvioitiin huonon  kelin  aineistossa useammin liukkaaksi 
kuin  koko  aineistossa.  
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Kuva  22:  Vastaajan arvio  tienpinnasta päätiellä  viimeisen  10  kilometrin matkalla. 

Lähes kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että  sää-  ja  keliolot  lisäsivät onnet-
tomuusriskiä haastatteluajankohtana  (Kuva  23).  Puolet vastaajista arvioi 

 sää-  ja  keliolojen  lisäävän onnettomuusriskiä selvästi  ja  44  %  jonkin verran. 
Huonon  kelin  aineistossa oli eniten niitä, jotka arvioivat  riskin  lisääntyneen 
selvästi.  



Kuijettajien  käsityksiä  kelistä  ja  kelitiedotuksesta - tienvarsihaastattelu 	35  
talvikelissä  
TULOKSET  

60% 

50  % 

 40% 

30% 

20% 

10% 

0%  
O  vaikutusta 	Nostaa jonkin verran 	Nostaa selvästi  

onnettorruusriskiä 	onnettornjusriskiä 

Kuva  23:  Vastaajan arvio siitä, millainen vaikutus vai/itse  villa sää-  ja kelioloilla  on 
 riskiin  joutua onnettomuuteen.  

3.6  Ajonopeus 

Huoltoasemahaastatteluissa kuijettajilta  kysyttiin heidän keskimääräistä ajo
-nopeuttaan päätiellä  viimeisen  10  kilometrin matkalla ennen huoltoasemalle 

ajoa.  Keimolassa  kuljettajat vastasivat ajaneensa keskimäärin nopeudella  86 
km/h  (rajoitus  100 km/h),  Hämeenkoskella  76 km/h  (rajoitus  80  km/h)ja Utis

-sa  78 km/h  (rajoitus huoltoaseman kohdalla  70 km/h).  Utissa  vastauksissa ei 
ollut merkittävää eroa Kouvolan  ja  Lappeenrannan suuntaan ajavien välillä, 
vaikka Kouvolaan päin  ajettaessa  nopeusrajoitus muuttuu  100  km/h:ssa  ra-
joituksesta  80 km/h  rajoitukseen  vasta hieman ennen huoltoasemaa  ja  70 
km/h  rajoitukseen  juuri ennen huoltoasemaa. Lappeenrantaan päin  ajettaes

-sa  rajoitus  on 80 km/h,  paitsi huoltoaseman kohdalla rajoitus  on 70 km/h. 
 Kuljettajilla  oli taipumus  pyöristää  itse  raportoimat ajonopeudet  voimassa 

olevaan  nopeusrajoitukseen  (noin  65  %  vastasi  nopeutensa  olleen  ko.  pai-
kan nopeusrajoitus).  

Haimoossa  poliisi mittasi  ajonopeudet tutkalla.  Keskimääräinen mitattu ajo- 
nopeus oli  85 km/h  (nopeusrajoitus  80 km/h). 

3.6.1 	Erityisesti tällä matkalla  ajonopeuteen  vaikuttaneet tekijät  

Kuljettajilta  kysyttiin myös sitä, mitkä tekijät erityisesti tällä matkalla vaikutti-
vat heidän  ajonopeuteensa.  Suurin  osa  kuljettajista  (77  %)  ilmoitti  sää-  ja ke-
liolojen  vähentäneen heidän  ajonopeuttansa  kyseisellä matkalla  (Kuva  24), 

 huonon  kelin  aineistossa sään kerrottiin  alentaneen  tätäkin useammin ajo- 
nopeutta  (81  %).  Muita yleisimpiä  ajonopeutta vähentäneitä  tekijöitä olivat 
raskaan liikenteen määrä  ja  muiden käyttämä nopeus  (48  %  koko  aineistos-
sa  ja  52  %  huonon  kelin  aineistossa). Yleisimpiä  ajonopeutta lisänneitä  teki-
jöitä olivat kiire  ja  muiden käyttämä nopeus.  Koko  aineiston  ja  huonon  kelin 

 aineiston väliset erot olivat hyvin pieniä.  
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ABS-jarruilla, luistonestojärjestelmällä  tai  ajovakauden hallintajärjestelmällä 
 ei ollut suurta merkitystä  ajonopeuden  valinnassa.  Vain  noin  4  %  vastaajista 

arvioi  ko.  laitteiden lisänneen heidän  nopeuttaan  kyseisellä matkalla.  

D  Vähensi 	a  Ei merkitystä 	•  Lisäsi  
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Sää  

Keli 

Muiden käyttämä nopeus 

Raskaan liikenteen määrä  

LUkennemäärä 

Käytössäni  oleva  ajoneu  

Matkustajat  

Väsym ys  

Kiire  

Kuva  24:  Eri tekijöiden vaikutus kuijettajan nopeuteen kyseisellä matkalla  koko  al-
neistossa. 

3.6.2 	Ajonopeuden  sopivuus vallitseviin  sää -ja  kelioloihin  

Suurin  osa  (84  %)  vastaajista arvioi ennen haastattelua käyttämänsä  ajono-
peuden  sopivaksi vallitseviin  sää-  ja  kelioloihin  (Kuva  25).  Loput vastaukset 
jakautuivat tasan oman  nopeutensa  liian korkeaksi  tai  liian  alhaiseksi  sää-  ja 

 kelioloihin  nähden  arvioineiden  kesken. Muiden nopeutta piti sopivana  67  % 
 vastaajista, mikä  on  hieman vähemmän kuin omaa nopeutta sopivana  pitä-

neiden  osuus  (Kuva  26).  Viidesosa vastaajista piti muiden nopeutta liian al-
haisena  ja  noin kymmenesosa liian korkeana vallitseviin  sää-  ja  kelioloihin 

 nähden. Huonon  kelin  aineistossa  ajonopeuksia  pidettiin liian korkeina use-
ammin kuin  koko  aineistossa.  



Kuijettajien  käsityksiä  kelistä  ja  kelitiedotuksesta - tienvarsihaastattelu 
	

37 
talvikelissä  
TULOKSET  

100% 0 Koko  aineisto,  
90%  ___________________________ 	n=301 

80  %  A  Huono  ajokeli,  

70%  ________________ 	 n=176  

Liian korkea 	Soph 	 Liian alhainen  

Kuva  25:  Vastaajan arvio käyttämästään ajonopeudesta vallitseviin  sää-  ja  kelioloi
-hin  nähden.  

100  % - 	 0 Koko  aineisto,  
90%  __________________________ 	n=294 

80% A  Huono  ajokeli,  

70°!  ___________________________ 	n=171  

Liian korkea 	Sopie 	Liian alhainen  

Kuva  26:  Vastaajan arvio muiden käyttämästä ajonopeudesta vallitsevlln  sää-ja  ke-
lioloihin  nähden.  

3.7 	Keskeisimmät riippuvuussuhteet  

3.7.1 	Kuljettajien arvio ajokelistä - olosuhteet 

Haastattelualueella  voimassa ollut  Liikennesääennuste  ja  vastaajien arvio 
vallitsevasta  kelistä  vastasivat  joiltain  osin toisiaan, vaikka arviot  erosivatkin 

 merkitsevästi toisistaan  (p<O,O1). Liikennesääennusteen  ollessa erittäin 
huono hieman yli puolet vastaajista piti  keliä  huonona  ja  vain  neljännes erit-
täin huonona (Taulukko  6).  Ennusteen ollessa huono suurin  osa  vastaajista 
oli samaa mieltä ennusteen kanssa. Kukaan ei arvioinut normaaliksi ennus-
tettua  ajokeliä  erittäin huonoksi.  
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Taulukko  6: Liikennesääennusteidenja  vastaajien arvioiden vastaavuus.  

Liikennesääennuste  
Vastaajan arvio erittäin huono normaali  
ajokelista  huono  _________ _________  
erittäin huono  26  %  16  %  0 %  
huono  55% 66% 46%  

normaali  19% 18% 54%  

Yhteensä  100% 100% 100%  

Olosuhteilla  oli vaikutusta  ajonopeuksiin. Haimoossa (tutkamitatut  nopeudet) 
kuljettajat ajoivat noin  4 km/h  hiljempaa Liikennesääennusteen  ollessa huo-
no verrattuna tilanteeseen, jolloin  Liikennesääennuste  oli normaali  (p<0,Ol). 

Tiehallinnon  kuuden  tunnin  ennuste  ja  kuijettajien  arvio  ajokelistä  vastasivat 
erittäin huonon ennusteen osalta paremmin toisiaan kuin  Liikennesääennus

-te.  Kun  Tiehallinnon  ennuste kyseessä olevalle alueelle oli erittäin huono, 
 44  %  vastaajista piti  keliä  erittäin huonona  ja  48  %  huonona (Taulukko  7). 
 Kuitenkin  kuijettajien  arviot erosivat myös kuuden  tunnin  ennusteesta  mer-

kitsevästi  (p<O,01).  Suuri  osa  kuljettajista  (61  %)  arvioi  ajokelin  huonoksi  tai 
 erittäin huonoksi vaikka  sen  ennusteen mukaan piti olla normaali. 

Taulukko  7: Tiehallinnon  kuuden  tunnin  ennusteen  ja  vastaajien arvioiden vastaa-
vuus.  

Tiehallinnon  kuuden  tunnin  ennuste 

Vastaajan arvio erittäin huono normaali  
ajokelistä  huono  ___________ ___________  
erittäin huono  44  %  21 %  3 %  
huono  48% 58% 58%  

normaali  7 %  21 0/ 39 %  

Yhteensä  100 %  100 %  100 % 

Tiehallinnon  kuuden  tunnin  ennusteella  ja  vastaajien  matkasuunnitelmilla  oli 
seuraavanlainen yhteys: mitä huonompi  keliennuste  oli, sitä useammin kul-
jettajat olivat  harkinneet  tekevänsä muutoksia  matkasuunnitelmiin.  Kun en-
nuste oli erittäin huono, muutoksia oli harkinnut  41  %,  kun ennuste oli huono 

 20  %  ja  kun ennuste oli hyvä  10  % (p<O,05). Liikennesääennusteen  perus-
teella tehdyssä tarkastelussa vastaavaa eroa ei ollut.  

Tiesääasematietoon  perustuva luokitus ei juuri poikkea edellä  käsitellyistä 
Liikennesääennusteesta  ja  Tiehallinnon  kuuden  tunnin  ennusteesta  siinä 
suhteessa, kuinka hyvin kuljettajien arvio vastasi sitä (Taulukko  8).  Mikään 
kolmesta  luokituksesta  ei vastannut  kovin  hyvin kuljettajien arviota  ajokelistä. 
Kuijettajat  arvioivat  keliä  useammin huonommaksi kuin paremmaksi  luoki-
tukseen  verrattuna.  
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Taulukko  8: Tiesääasematietoon  perustuvan olosuhdeluokituksen  ja  vastaajien ar-
vioiden vastaavuus. 

Tiesääasemiin  perustuva 
olosuhdeluokitus  

Vastaajan arvio erittäin huono normaali  
ajokelista  huono 
erittäin huono  28  %  20  %  7  %  
huono  53% 65% 54%  
normaali  19% 15% 39%  

Yhteensä  100% 100% 100%  

Arvio ajokelistä vaikutti merkitsevästi myös kuljettajien arvioon riskistä joutua 
onnettomuuteen. Kun keli arvioitiin huonoksi, onnettomuusriski koettiin suu-
remmaksi  (p<0,01).  Kuitenkin myös normaaliksi  kelin  arvioineista  jopa  80  % 

 arvioi  riskin  kohonneen  sää-  ja  keliolojen  takia jonkin verran  tai  selvästi. Ajo - 
kelin  normaaliksi arvioineista neljäsosa arvioi vallitsevan sään  ja kelin  lisää-
vän onnettomuusriskiä selvästi. 

Suuri  osa  kuijettajista  tunnisti tienpinnan liukkauden huonosti  (Kuva  27).  Ar-
viot poikkesivat merkitsevästi tiesääaseman mittaamista kitka-arvoista 

 (p<0,05).  Esimerkiksi kun tienpinta oli tiesääasemana tiedon mukaan liukas, 
 63  %  kuljettajista oli sitä mieltä, että tienpinta oli erittäin liukas  tai  liukas, 
 33  %  piti tienpintaa melko pitävänä  ja  4  % pitävänä.  Edelleen kun tienpinta 

oli pitävä,  60  %  kuljettajista arvio  sen  olevan erittäin liukas  tai  liukas,  29  % 
 melko pitävä  ja  11  %  pitävä. Ennen haastattelua ajetun  matkan  pituus vai-

kutti siihen, millaiseksi vastaajat  tienpinnan  arvioi  (p<0,01).  Lyhyen  matkan 
 ajaneet arvioivat  kelin  muita useammin pitäväksi. 

% 	{.  Erittäin liukas  •  Liukas  u  Ivlko  pitävä  0  Pitävä 

liukas 	 niko  hukas 	rrEiko  pitävä 	 pitävä  

Tiesääaseman kitkatieto  

Kuva  27:  Kuljettajien tien  pinta-arvioiden jakautuminen tiesääaseman mittaaman  kit- 
kan  suhteen. 
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Kuijettajien  arvio  sää-  ja  keliolojen  vaikutuksesta onnettomuusriskiin vaihteli 
tiesääaseman tienpintatiedon mukaan (p<O,Ol). Kun tienpinta oli tiesääase

-man  mukaan liukas, kaikki vastaajat arvioivat vallitsevien  sää-  ja  keliolojen 
 lisäävän onnettomuusriskiä jonkin verran  tai  selvästi  (Kuva  28).  

•  Nostaa selvästi  onnettonuusriskiä 	U  Nostaa jonkin verran  onnettorn.iusriskiä 

UElvaikutusta  

90 

80 

70— 

liukas 	 nlko  liukas 	rrelko  pitävä 	pitävä  
Tlesääaseman kitkatieto  

Kuva  28:  Kuljettajien onnettomuusriskiarvioiden jakautuminen tiesääaseman  mlf
-taaman kitkan  suhteen. 

Tienpinnan  erittäin liukkaaksi arvioineista  93  %  arvioi vallitsevien  sää-  ja  ke-
liolojen  lisäävän selvästi onnettomuusriskiä.  Tien  pitäväksi arvioineista  76  % 

 arvioi, että vallitsevat olot lisäävät kuitenkin jonkin verran  tai  selvästi riskiä 
joutua onnettomuuteen (p<O,O1).  

Sateen  intensiteetti vaikutti kuljettajien arvioon ajokelistä (p<O,Ol). Kun  sade 
 oli runsasta, kaikki vastaajat raportoivat ajokelin olevan erittäin huono  tai 

 huono  (Kuva  29).  
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Kuva  29:  Kuljettajien  aivio ajokelistä tiesääaseman ilmoittaman  sateen  intensiteetin 
suhteen.  

3.7.2 	Tieto  ajokelistä -  taustatekijöitä  ja kuijettajien  arvio ajo - 
kelistä  

Kul  iettaiarvhmien  välisiä eroja 

Nuoret,  alle  26-vuotiaat, näyttivät saaneen  tai  hankkineen  kelitietoa  har-
vemmin kuin vanhemmat.  Alle  26-vuotiaista  alle  puolet oli saanut  ajokeliin 

 liittyvää tietoa. Useimmin tietoa olivat saaneet  26-64-vuotiaat. Ennen mat-
kaa  kelitietoa  olivat kuitenkin hankkineet useimmin yli  64-vuotiaat.  Alle 

 20 000  kilometriä viime vuonna ajaneet olivat saaneet  kelitietoa  keskimää-
räistä enemmän  ajaneita  useammin  (p<0,05).  

Yli  100  kilometriä ennen  haastattelupaikkaa  ajaneista yli  70  %  oli saanut 
 ajokeliin  liittyvää tietoa joko  matkan  aikana  tai  ennen matkaa.  Alle  100  kilo-

metriä ajaneista vastaava osuus oli hieman yli  50  %  (p<0,05).  Vastauksista 
kävi myös ilmi, että mitä tutumpi matka  vastaajalla  oli, sitä harvemmin hänel-
lä oli  ajokeliin  liittyvää tietoa. Nyt ensimmäistä kertaa kyseisellä matkalla 
olevista lähes  80  %:lla  oli käytössään keliin liittyvää tietoa, kun lähes päivit-
täin  tehtävällä  matkalla olevista vastaava osuus oli  52  %  (p<0,06).  

Kaikki  ikäryhmät  mukaan lukien vaikutti siltä, että nuoret vastaajat olivat 
vanhempia  kriittisempiä  tiedon vastaavuuden suhteen  (p<0,01).  Esimerkiksi 

 alle  26-vuotiaista puolet oli sitä mieltä, että heidän saamansa  kelitieto  vasta-
si heidän omaa  kokemustaan  vain  kohtalaisesti  tai  huonosti. Vastaavasti yli 

 64-vuotiaista yli  90  %  oli sitä mieltä, että heidän saamansa tieto vastasi hy-
vin heidän omaa  kokemustaan kelistä. 
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Vaikutti myös siltä, että vähemmän ajavat olivat hieman muita tyytymättö-
mämpiä saamansa kelitiedon  ja  oman kokemuksensa vastaavuuteen.  Alle 

 10 000  kilometriä vuoden sisällä ajaneista noin neljäs  osa  oli sitä mieltä, että 
heidän käytössä ollut tieto vastasi koettua keliä korkeintaan kohtalaisesti 
(p<O,05). 

Tieto aiokelistä  ja  kuliettaian  arviot 

Kuljettajan arvioihin ajokelistä, tienpinnasta  ja  onnettomuusriskistä  vaikuttaa 
merkittävästi  se,  millaiset todelliset olosuhteet ovat haastattelupaikalle ajet-
taessa. Tätä tekijää pyrittiin vakioimaan tarkastelemalla kelitiedon yhteyttä 
kuljettajan arvioihin  vain  siinä osassa aineistoa, jossa olosuhteiden  ja  ajoke-
lm  arvioitiin olleen huonot  (180  vastausta). 

Näytti siltä, että ne, joilla oli ajokeliin liittyvää tietoa arvioivat  kelin  hieman 
muita useammin erittäin huonoksi  ja  vastaavasti ne, joilla ei ollut kelitietoa 
arvioivat  kelin  hieman muita useammin normaaliksi  (p<0,07).  Niistä, jotka 
olivat saaneet tietoa,  21  %  piti ajokeliä erittäin huonona, kun niistä joilla ei 
ollut ajokeliin liittyvää tietoa,  11  %  piti ajokeliä erittäin huonona. 

Tietoa hakeneet  tai  saaneet arvioivat tien  pinnan  muita useammin liukkaaksi 
 tai  erittäin liukkaaksi (p<O,O5). Noin  60  %  niistä, jotka vastasivat tien olevan 

pitävä, ei ollut saanut  tai  etsinyt tietoa ajokelistä.  Tien  erittäin liukkaaksi arvi-
oineista  65  %  oli saanut  tai  hakenut ajokeliin liittyvää tietoa. 

Ne, jotka eivät olleet etsineet  tai  saaneet tietoa ajokelistä, arvioivat muita 
harvemmin tämän hetkisten  sää-  ja  keliolojen  lisäävän selvästi onnettomuus- 
riskiä (p<0,0l).  

3.7.3 	Muita ajokeliarvioon liittyviä yhteyksiä 

Riippuvuussuhteita  tarkastellaan tässä kappaleessa  vain  siinä osassa ai-
neistoa, jossa olosuhteet oli tiesääasematietojen perusteella määritelty huo-
noksi  (n  =  180)  

Tienpinta-  ja  ajokeliai'vio  olivat yhteydessä toisiinsa (p<0,0l). Esimerkiksi 
ajokelin erittäin huonoksi arvioineista  52  %  arvioi myös tienpinnan erittäin 
liukkaaksi  tai  liukkaaksi.  Toisaalta myös  osa  (19  %) ajokelin  normaaliksi  ar

-vioineista  oli sitä mieltä, että tienpinta oli päätiellä liukas  tai  erittäin liukas. 
Normaali ajokeli ei kaikkien autoilijoiden mielestä siis tarkoita sitä, että tien- 
pinnan  pitäisi olla melko pitävä  tai  pitävä eikä vastaavasti huono ajokeli tar-
koita välttämättä sitä, että  tie  olisi erityisen liukas. 

Huonon ajokelin aineistossa kaikki naiskuljettajat pitivät  ajokeliä  huonona  tai 
 erittäin huonona. Miehistä  sen  sijaan  17  %  piti ajokeliä normaalina. (Miesten 

 ja  naisten välinen ero oli suuntaa antava,  sillä  huonon  kelin  aineistossa oli 
 vain 17  naista.) 
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Paljon ajavat kuljettajat olivat vähemmän ajavia useammin  (70 % vs.  noin 
 50 %)  sitä mieltä, että  haastatteluhetken  keli nosti selvästi  onnettomuusriskiä  

(suuntaa antava  tulos,  p<0,23). 

3.7.4 	Muutokset  matkasuunnitelmiin -  taustatekijöitä 

Muutoksia  matkasuunnitelmiin  tarkastellaan  koko haastatteluaineistossa, 
 koska muutoksia tehdään myös  jo  ennen  matkalle  lähtöä eikä  toteutuneiden 

 olosuhteiden arvioitu selittävän vastauksia merkittävästi. 

Odotetusti  iäkkäät,  yli  64-vuotiaat, joiden  on  usein helpompi siirtää  tai  varata 
 matkan  tekoon enemmän aikaa, raportoivat merkittävästi muita useammin 

 harkinneensa  tai  tehneensä muutoksia  matkasuunnitelmiinsa  kelin  tai  sään 
takia. Heistä  41 %  kertoi  harkinneensa  tai  tehneensä muutoksia, kun vas-
taava osuus  26-64-vuotiaista oli  21 %  ja  nuorista  vain 9 % (p<0,05).  

Kysymyksen "olisiko  matkalle  lähtöä voinut siirtää  tai  perua" vastauksiin vai-
kutti  se,  minkälaisella matkalla vastaaja oli  (p<0,01). Työasialla  ja  vapaa- 
ajan matkalla olevat ilmoittivat muita useammin, että  matkan  olisi voinut siir-
tää  tai  perua. Odotetusti matkalla töihin  tai  töistä olevat olisivat voineet  sur- 
tää tai  perua  matkan  muita harvemmin. 

Taustamuuttujat, joilla oli yhteyttä siihen, olisiko  matkan  voinut perua  tai  siir-
tää olivat sukupuoli  (p<0,05), haastattelupaikalle  tehdyn  matkan  pituus 

 (p<0,01), ajoneuvotyyppi (p<0,01)  ja ajokokemus  (p<0,01).  Naiset ilmoittivat 
miehiä useammin  (46 % vs 27 %),  että  kyseiselle  matkalle  lähtöä olisi voinut 
siirtää  tai  matkan  olisi voinut perua. Pitkän  matkan  ennen haastattelua aja-
neet vastasivat muita useammin, että  matkalle  lähtöä ei olisi voinut siirtää  tai 

 perua:  alle  20 km  ennen haastattelua ajaneista  46 %  ilmoitti, että  matkan  oli-
si voinut perua  tai  siirtää,  20-1 00 km  ajaneista  30 %  ja  yli  100 km  ajaneista 

 21 %.  Raskaan ajoneuvon kuljettajista yli  90 %  raportoi, ettei matkaa olisi 
voinut siirtää  tai  perua, kun kevyiden ajoneuvojen kuljettajista niin vastasi 

 vain 66 %.  

Vähän ajavat ilmoittivat muita useammin, että kyseisen  matkan  olisi voinut 
siirtää  tai  perua.  Alle  10 000 km  vuodessa  ajavista  yli  40 %  oli sitä mieltä, 
että kyseinen matka olisi ollut mandollista siirtää  tai  perua, kun yli  50 000  ki-
lometriä vuodessa  ajavista  vastaava luku oli  vain 16 %.  Eroa  selittänee  se, 

 että yli  50 000 km  vuodessa ajavat ovat yleensä  ammattikuljettajia,  jotka ei-
vät voi valita  lähtevätkö  ajamaan huonolla kelillä vai eivät.  

Matkan  tarkoitus vaikutti siihen, olisiko  matkan  voinut tehdä  joukkollikenteel
-lä (p<0,Ol).  Esimerkiksi vapaa-ajan matkalla olevat raportoivat muita use-

ammin, että matka olisi ollut mandollista tehdä myös  joukkoliikenteellä. 
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3.7.5 	Mitattuihin ajonopeuksiin  liittyviä yhteyksiä 

Kun vallitseva  Liikennesääennuste  oli huono,  ajokelistä  tietoa saaneet ajoi-
vat noin  5 km/h hiljempaa  kuin muut  (p<O,Ol).  Myös kuljettajan arvio  ajoke-
listä  näytti olevan yhteydessä (mutta ei tilastollisesti merkitsevästi)  ajonopeu

-teen;  ne, jotka arvioivat  kelin  huonoksi  tai  erittäin huonoksi, ajoivat hieman 
 hiljempaa  (noin  3 km/h)  kuin  kelin  normaaliksi arvioineet.  

Haimoossa  tien erittäin  liukkaaksi  tai liukkaaksi  arvioineet ajoivat noin  4 km/h 
hiljaisemmalla  nopeudella kuin tien  pitäväksi  tai  melko  pitäväksi  arvioineet 

 (p<0,05).  Alhaisempi nopeus voi johtua sekä kuljettajan arviosta että todelli-
sesta  kelin  vaihtelusta.  Haimoosta  ei ole käytettävissä  kitkatietoa,  mutta  ke-
lm  arvioitiin olleen melko suuren osan ajasta normaali  (60 %).  Haastattelu- 
ajankohdan huono keli aiheutui pääosin heikosta lumisateesta.  Poudalla 
Haimoossa  haastatellut kuljettajat ajoivat noin  2 km/h kovemmalla  nopeudel-
la kuin lumisateella  (p<0,05). 

3.7.6 	Tällä matkalla ajonopeuteen vaikuttaneiden tekijöiden 
yhteyksiä  

Sää  

Kysymyksen "miten  sää  vaikutti  ajonopeuteenne  erityisesti tällä matkalla" 
vastauksiin vaikutti merkitsevästi  se,  millaiseksi vastaaja oli arvioinut  haas-
tatteluhetken ajokelin, tienpinnan  ja  onnettomuusriskin  (p<0,01).  Ne, jotka 
olivat  arviolneet tienpinnan pitäväksi,  vastasivat muita useammin, ettei  sää 

 ollut vaikuttanut heidän  ajonopeuden  valintaansa tällä matkalla. Noin  90 % 
 niistä, jotka olivat arvioineet  ajokelin  erittäin huonoksi  ja  onnettomuusriskin 
 selvästi  kasvaneeksi,  kertoi sään vaikuttaneen heidän  ajonopeuttaan vähen-

tävästi.  Tulos  heijastaa paitsi kuljettajien arviota  ajokelistä  myös ajo- 
olosuhteiden vaihtelua. 

Ne, joilla oli käytössään  säähän  ja  keliin liittyvää tietoa raportoivat muita 
useammin sään vähentäneen heidän  ajonopeuttaan  kyseisellä matkalla 

 (p<0,05).  Vähän ajavat raportoivat hieman muita useammin sään vähentä-
neen heidän  ajonopeuttaan  kyseisellä matkalla  (p<0,05).  

Keli 

Kysymyksen "miten keli vaikutti  ajonopeuteenne  erityisesti tällä matkalla" 
vastauksiin vaikutti edellisen kysymyksen tavoin merkitsevästi  se,  millaiseksi 
vastaaja oli arvioinut  haastatteluhetken ajokelin, tienpinnan  ja  onnettomuus- 
riskin  (p<0,01).  Samoin edellisen kysymyksen tavoin ne, jotka olivat saaneet 

 tai  hakeneet  ajokeliin  liittyvää tietoa kertoivat muita useammin  kelin  vähen-
täneen heidän  nopeuttaan  kyseisellä matkalla  (p<0,05).  Voi olla, että  sää  ja 

 keli tarkoittavat osalle vastaajista samaa asiaa.  
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Ki  re  

Kiire näytti lisänneen lyhyemmän  matkan  haastattelupaikkaan ajaneiden  no-
peutta useammin kuin pidemmän  matkan  ajaneiden  (p<0,05).  Ne, jotka oli-
vat arvioineet ajokelin normaaliksi raportoivat muita useammin kiireen lisän-
neen heidän ajonopeuttaan  (p<0,05).  

Liike  n  nemää  rä  

Kysymyksen "miten liikennemäärä vaikutti ajonopeuteenne erityisesti tällä 
matkalla" vastauksiin näytti vaikuttavan  se,  kuinka pitkän  matkan  vastaaja oli 
haastattelupaikkaan mennessä ajanut  (p<0,01).  Yli  100  kilometriä ennen 
haastattelua ajaneista lähes puolet kertoi liikennemäärän vähentäneen hei-
dän nopeuttaan, kun vastaava arvo  alle  100  kilometriä ajaneilla oli noin 

 20%.  

Raskaan liikenteen kuljettajista hieman  alle  puolet  (48  %)  ilmoitti liikenne- 
määrän vähentäneen heidän nopeuttansa. Kevyiden ajoneuvojen kuljettajis-
ta vastaava osuus oli  29  % (p<O,O5).  Kevyiden ajoneuvojen kuljettajista  5  % 

 kertoi liikennemäärän lisänneen heidän nopeuttaan. 

Raskaan liikenteen määrä 

Hieman  alle  puolet kevyiden ajoneuvojen kuljettajista arvioi raskaan liiken-
teen vähentäneen heidän ajonopeuttaan kyseisellä matkalla. Kolme prosent-
tia raportoi raskaan liikenteen lisänneen heidän nopeuttaan  (p<0,05).  

Muiden käyttämä nopeus 

Haastattelupaikalle  yli  100 km  ajaneista muita suurempi  osa  vastasi muiden 
käyttämän nopeuden vähentäneen heidän nopeuttaan  (p<0,05).  Paljon aja-
vat vastasivat muita useammin muiden käyttämän nopeuden vähentäneen 
heidän nopeuttaan  (p<0,06).  

Mitä useammin vastaaja oli tehnyt kyseessä olevan  matkan,  sitä useammin 
 hän  vastasi muiden käyttämän nopeuden vähentäneen hänen nopeuttaan 
 (p<0,05).  

Raskaan ajoneuvon kuljettajista  78  %  kertoi muiden käyttämän nopeuden 
vähentäneen heidän nopeuttaan kyseisellä matkalla. Kevyiden ajoneuvojen 
kuljettajista vastaava osuus oli  43  % (p<0,Ol). 

Käytössäni  oleva ajoneuvo 

Raskaiden ajoneuvojen kuljettajista muita suurempi osuus vastasi ajoneuvon 
vähentäneen heidän nopeuttaan  (p<0,01).  
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3.8 	Liikenteen automaattisten  mittausasemien  tiedot  

Kuijettajien  itse raportoimat/tutkamitatut nopeudet  ja  samanhetkiset  LAM - 
pisteistä mitatut  15  minuutin Jakson keskiarvot käyttäytyivät hyvin samalla 
tavalla kuljettajien keliarvion suhteen  (Kuva  30).  Itse raportoitujen/mitattujen 
nopeuksien keskiarvot olivat  2-3 km/h  matalampia  kuin samanhetkiset  LAM - 
pisteiden  15  minuutin jakson keskiarvot. 

suunta 	—Oma aMo 	- 

________________- 	 86,0  

____________ 	_____ 	-  76,0  

- 	 - 	 - 	 - - 	 -  74,0 

72,0  
normaali 	 huono 	 erittäin huono  

Kuva  30:  Kuljettajien  raportoima/tutkamitatut  nopeudet  ja  LAM-pisteiden  ko.  15  mi-
nuutin Jakson  keskiarvot kuijettaJien keliarvion  suhteen.  

Tutkimuspäivistä  kolme oli sellaisia, jolloin kyseisellä tutkimusalueella oli 
Tiehallinnon ennusteen mukaan vallinnut  koko  päivän ajan huono  tai  erittäin 
huono ajokeli. Näiden tutkimuspäivien  ja  -paikkojen liikennemäärä-  ja  nope-
ustietoja  verrattiin tietoihin, jotka oli kerätty mandollisimman läheisinä sa-
moina viikonpäivinä, jolloin kyseisellä alueella oli vallinnut normaali ajokeli. 

Utissa  vallitsi Tiehallinnon ennusteen mukaan erittäin huono keli keskiviikko-
na  26.3.2008  koko  tutkimuspäivän  ajan. Haastattelupaikkaa lähellä olleen 

 LAM-pisteen mukaan liikennettä oli tutkimuspäivänä noin  25  %  vähemmän 
kuin edellisen  ja  seuraavan viikon keskiviikkoina, jolloin oli voimassa nor-
maali keliennuste. Tutkimuspäivänä ajonopeudet olivat noin  10  % alhaisem

-pia  verrattuna edelliseen  ja  seuraavaan keskiviikkoon. 

Keimolassa  huonolla kelillä maanantaina  7.1.2008  liikennettä oli noin  10% 
 vähemmän kuin normaalilla kelillä seuraavan viikon maanantaina. Tutkimus- 

päivänä ajonopeudet olivat noin  9  % aihaisempia  verrattuna seuraavaan 
maanantaihin. Myös torstaina  24.1.2008  Keimolassa  oli huonon ketin ennus-
te voimassa  koko  päivän. Tuolloin liikennettä oli noin  7  %  vähemmän kuin 
normaalilla kelillä edellisen viikon torstaina. Tutkimuspäivänä ajonopeudet 
olivat noin  5  % aihaisempia  verrattuna edellisen viikon torstaihin. 
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Muina  tutkimuspäivinä Tiehallinnon  kuuden  tunnin  ennuste oli normaali ai-
nakin yhden  päivityskerran  ajan. Näinä päivinä  liikennemäärät  olivat  0,4-5  % 

 pienemmät kuin edellisen  ja/tai  seuraavan viikon  ko. viikonpäivinä.  Vastaa-
vasti  ajonopeudet  olivat näinä  tutkimuspäivinä  3-4  %  alhaisemmat kuin 
edellisen  ja/tai  seuraavan viikon  ko. viikonpäivinä.  

3.9 	Suhtautuminen huonolla kelillä ajamiseen 

Kuljettajille esitettiin erilaisia väittämiä, jotka käsittelivät huonolla kelillä aja-
mista. Kaksi ensimmäistä  väittämää  kuvasi kuljettajan suhtautumista huonon 

 kelin kohonneeseen riskiin,  omaa asennetta huonolla kelillä ajamiseen. Väit-
tämän "Kun ajan huonolla kelillä, tunnen itseni epävarmaksi." kanssa suurin 

 osa  vastaajista  (69%)  oli täysin  tai  lähes eri mieltä  (Kuva  31).  

Naisista kolmasosa oli täysin  tai  osittain samaa mieltä väitteen kanssa  
(p<0,01).  Miehistä vastaava osuus oli  6  %.  Myös vastaajan  ajokokemus  vai-
kutti vastaukseen:  alle  20 000  kilometriä vuodessa  ajavista  noin  19  %  vasta-
si tuntevansa itsensä ainakin jonkin verran epävarmaksi ajaessaan huonolla 
kelillä. Yli  20000 km  vuodessa  ajavista  vastaava luku oli  alle  5%  (p'zO,Ol). 

 Henkilö-  ja  pakettiauton kuljettajat tunsivat  itsenä epävarmemmiksi huonolle 
 kelillä kuin raskaan liikenteen kuljettajat  (p<0,05). 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%  
täysin samaa 	 täysin eri 

mieltä 	 mieltä  

Kuva  31:  Vastaajien vastaukset väitteeseen: "Kun ajan huonolla kelillä, tunnen itseni 
epävarmaksi.  '  

Noin  8  %  vastaajista koki jonkinasteista epävarmuutta ajaessaan huonolla 
kelillä. Hyvin suuri  osa  kuljettajista  (86  %)  kertoi  keskittyvänsä  ajamiseen 
huonolla kelillä normaalia enemmän  (Kuva  32).  

Lähes kaikki  naisvastaajat  olivat täysin samaa mieltä väitteen "Kun ajan 
huonolla kelillä, keskityn ajamiseen normaalia enemmän." kanssa. Miehistä 
vastaava osuus oli puolet  (p<0,O5).  Ikä vaikutti myös vastauksiin  (p<0,05).  
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Kaikki  iäkkäät  vastaajat raportoivat olevansa täysin  tai  melkein samaa mieltä 
väitteen kanssa. Nuoret vastaavasti olivat vähiten samaa mieltä väitteen 
kanssa  (64  %  samaa  tai  melkein samaa mieltä).  
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mieltä 	 mieltä  

Kuva  32:  Vastaajien vastaukset väitteeseen: "Kun ajan huonolla kelillä, keskityn 
ajamiseen normaalia enemmän.  ".  

Neljä  väittämää  kohdistui muiden käsityksiin  ja  mandollisiin odotuksiin (sub-
jektiivinen normi) huonolla kelillä ajamisesta. Suurin  osa  vastaajista  (78  %) 

 ei koe olevansa tien  tukkona  ajaessaan huonolla kelillä  (Kuva  33).  Kuitenkin 
noin  9  %  kokee jonkin verran olevansa muiden tiellä huonolla kelillä ajaes-
saan.  Naisvastaajat  kokivat hieman miehiä useammin olevansa muiden tiellä 
ajaessaan huonolla kelillä  (p<O,O5). Naisvastaajista  näin koki hieman yli 

 10  %,  miehistä  alle  2  %.  

Kuva  33:  Vastaajien vastaukset väitteeseen: "Kun ajan huonolla kelillä, tunnen ole-
vani  tientukkona. ' 



Kuijettajien  käsityksiä kelistä  ja  kelitiedotuksesta - tienvarsihaastattelu 	49  
talvikelissä  
TULOKSET 

Väittämä "Kun ajan huonolla kelillä, läheiseni toivovat minun ajavan hitaam-
min." jakoi vastauksia:  vain  hieman suurempi  osa  (30  %  vs. 38  %)  ilmoitti 
olevansa jossain määrin eri mieltä väittämän kanssa  (Kuva  34). 
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Kuva  34:  Vastaajien vastaukset väitteeseen: 'Kun ajan huonolla kelilä, läheiseni 
toivo  vat  minun ajavan hitaammin. ". 

Puolet vastaajista oli sitä mieltä, että toiset voisivat ottaa huonon  kelin  huo-
mioon nykyistä enemmän. Suuri  osa  vastaajista ei kuitenkaan oikein osan-
nut ottaa kantaa kyseiseen väittämään  (Kuva  35).  

Ne, joiden mielestä vallitsevat  sää-  ja keliolosuhteet  kasvattivat haastattelu- 
ajankohtana onnettomuusriskiä selvästi  tai  jonkin verran olivat todennäköi-
simmin samaa mieltä väittämän "Toiset eivät ota riittävästi huomioon huonoa 
keliä." kanssa verrattuna niihin, joiden mielestä vallitsevat olosuhteet eivät 
lisänneet onnettomuusriskiä haastatteluaikana  (p<0,05). 
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Kuva  35:  Vastaajien vastaukset väitteeseen: 'Toiset eivät ota riittävästi huomioon 
huonoa keliä. ". 
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Vastauksia jakoi myös kysymys siitä,  ajavatko  toiset liian hitaasti huonolla 
kelillä. Hieman  alle  kolmasosa vastaajista oli sitä mieltä, että toiset voisivat 
ajaa nykyistä kovempaa huonolla kelillä. Vastaavasti  34  %  vastaajista oli sitä 
mieltä, että toiset eivät aja liian hitaasti huonolla kelillä. Myös tässä kysy-
myksessä "ei samaa mieltä, eikä eri mieltä" -vaihtoehdon  valinneiden  osuus 
oli suuri  (Kuva  36).  

läkkäistä  vastaajista muita suurempi osuus  (73  %)  oli täysin  tai  osittain eri 
mieltä väittämän "Huonolla kelillä toiset ajavat liian hitaasti." kanssa. Nuoris-
ta täysin  tai  osittain  erimieltä  olevien osuus oli  46  %  ja  26-64-vuotiaista 

 30  % (p'<0,O5).  

Ne kuljettajat, joiden mielestä muiden nopeus suhteessa  haastatteluajan -
kohdan  sää-  ja  kelioloihin  oli alhainen, olivat useimmiten täysin  tai  melkein 
samaa mieltä väittämän "Huonolla kelillä toiset ajavat liian hitaasti." kanssa. 
Vastaavasti kuljettajat, jotka olivat sitä mieltä, että muiden nopeus oli hieman 

 tai  huomattavasti liian korkea paikan  sää-  ja  kelioloihin  nähden, olivat 
useimmiten  sillä  kannalla, että toiset eivät aja liian hitaasti  (p<0,0l).  
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Kuva  36:  Vastaajien vastaukset väitteeseen: "Huonolla kelillä toiset ajavat liian hi- 
taasti.  ". 
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4 	TULOSTEN TARKASTELU 

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa kelitiedottamisen kehittämiseksi 
selvittämällä muun muassa, miten kuijettajat kokevat erilaiset  sää-  ja  keliolo

-suhteet  ja  miten heidän käsityksensä vastaavat keliennusteita, oliko kuljetta-
jilla käytössään ajokeliin liittyvää tietoa  ja  olivatko  he  tehneet  sen  pohjalta 
muutoksia käyttäytymiseensä  tai  matkasuunnitelmiinsa.  

Haastattelut huonossa kelissä 

Haastatteluvastauksia  saatiin yhteensä  308  vastaajalta.  Noin neljäsosa vas-
tauksista kerättiin tienvarsihaastatteluissa, joiden tietoihin voitiin yhdistää 
vastaajan todellinen nopeus juuri ennen haastattelupaikkaa. Huoltoasema- 
haastatteluissa nopeudet olivat vastaajien itse raportoimia. Kuljettajien huol-
toasemahaastatteluissa kertomat ajonopeudet olivat noin  2-3 km/h  mata

-lampia  kuin samanhetkiset  LAM -pisteiden mittaamat  15  minuutin keskiarvot. 
Kuijettajilla oli taipumus pyöristää itse raportoimat ajonopeudet voimassa 
olevaan nopeusrajoitukseen. 

Suurin  osa  vastaajista oli miehiä. Vastaajat olivat myös keskimääräistä  ko
-keneempia  kuljettajia. Raskaan liikenteen kuljettajia oli hieman  alle  neljän-

nes vastaajista. Huonossa kelissä tehtävillä huoltoasemahaastatteluilla ei 
juurikaan tavoitettu kokemattomia kuljettajia. Myös naisten osuus jäi pienek-
si. Näin  ollen  paljon ajavien mieskuljettajien käsitykset korostuvat vastauk-
sissa. 

Tutkimusajankohtina Liikennesääennuste  oli  61  %  ajasta huono  tai  erittäin 
huono. Vastaajista noin  75  % arvioikin ajokelin  olleen huono  tai  erittäin huo-
no. Kun Liikennesääennuste kyseessä olevalle haastattelualueelle oli erittäin 
huono, myös neljännes vastaajista oli sitä mieltä, että ajokeli oli erittäin huo-
no, hieman yli puolet vastaajista piti keliä huonona  ja  loput  (21  %)  normaali-
na. Tiehallinnon kuuden  tunnin  keliennusteet  olivat joissain tapauksissa keli- 
luokkaa parempia kuin Liikennesääennusteet. Tämä johtunee ennustejakso-
jen pituuksien eroista: Liikennesääennuste  on  voimassa seuraavat  24  tuntia, 
kun taas Tiehallinnon ennusteen voimassa oloaika  on  kuusi tuntia.  

Kolmas  olosuhteita kuvaava luokitus tehtiin tiesääasematiedon perusteella. 
Tätä luokitusta käytettiin erottamaan  koko  aineistosta huonon  kelin  aineisto, 
johon kuului  180  vastausta.  Osa  taustamuuttujien  vaikutuksia koskevista 
analyyseista tehtiin  vain  tästä aineistosta.  

Kelin  huonoksi tunnistaminen 

Kuljettajien yleisimmin vastaama ajokeliä huonontava tekijä oli lumisade. 
Myös verrattaessa kuljettajien arviota ajokelistä tiesääasematietoon, havait-
tiin, että lumisateen ollessa runsasta kaikki vastaajat arvioivat ajokelin ole-
van erittäin huono  tai  huono. 
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Kuljettajista noin puolet arvioi tienpinnan olleen haastatteluhetkellä erittäin 
liukas  tai  liukas  ja  puolet melko pitävä  tai  pitävä. Lähes kaikki vastaajat olivat 
sitä mieltä, että  sää-  ja  keliolot  lisäävät haastatteluajankohtana onnetto-
muusriskiä jonkin verran  tai  selvästi. Aiempien tutkimusten tapaan (Heinijoki  
1994)  myös tässä tutkimuksessa kuitenkin todettiin, että kuijettajien arviot 
tienpinnan liukkaudesta eivät vastanneet tiesääasematietoja. Kuljettajista 
melko sama osuus arvioi  kelin  olevan liukas riippumatta siitä, oliko tienpinta 
tiesääaseman mukaan liukas vai pitävä. Nykyiset tiesääasemien kitka-anturit 
mittaavat aiempaa luotettavammin kitka-arvoja, mutta  vain  paikallisesti. Se-
kä ihmisen arvioihin että mittaustietoon liittyy siten virhettä. 

Ajokelin  erittäin huonoksi arvioineista lähes  90  %  arvioi myös tienpinnan erit-
täin liukkaaksi  tai  liukkaaksi.  Toisaalta myös viidesosa ajokelin normaaliksi 
arvioineista oli sitä mieltä, että tienpinta oli päätiellä liukas  tai  erittäin liukas. 
Normaali ajokeli ei kaikkien autoilijoiden mielestä siis tarkoita sitä, että tien- 
pinnan  pitäisi olla melko pitävä  tai  pitävä eikä vastaavasti huono ajokeli tar-
koita välttämättä sitä, että  tie  olisi erityisen liukas vaan huono ajokeli voi 
myös aiheutua esimerkiksi huonosta näkyvyydestä. 

Ajokelin  määritteleminen osoittautui vaikeaksi tehtäväksi: Olosuhteiden poh-
jalta tehty luokitus  tai  kumpikaan keliennusteista (Liikennesää  ja  kuuden 

 tunnin  ennuste) ei vastannut täysin kuljettajien arviota ajokelistä. Osittain ky-
se voi olla  kelin  mittaamisen ongelmasta, osittain keliä kuvaavien sanojen  ja 

 ilmausten  käytöstä. Ennusteet osoittivat kuitenkin harvoin normaalia ajokeliä, 
 jos  kuljettajat olivat arvioineet  kelin  erittäin huonoksi. 

Vallitsevilla olosuhteilla  oli vaikutusta kuljettajien ajonopeuksiin. Liiken-
nesääennusteen ollessa huono tutkalla mitatut nopeudet olivat noin  4 km/h 

 alhaisempia  verrattuna tilanteeseen, jolloin Liikennesääennuste oli normaali. 

Liikennesäätiedotuksen tavoittavuus  

Vastanneista  62  %  oli saanut  tai  etsinyt ajokeliin liittyvää tietoa ennen mat-
kaa tai/ja  matkan  aikana. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna osuus  on  melko 
suuri. Puhelinhaastattelututkimuksissa  (Nygård  & Rämä  1999,  Anttila ym. 

 2001) 44-65  %  vastaajista kertoi nähneensä Liikennesäätiedotuksen televi-
siosta vähintään kerran päivässä. Radiosta tiedotuksen kertoi kuulleensa 
päivittäin  32-45  %  vastaajista. Kitpeläisen  ja  Summalan  (2002)  tutkimukses-
sa säätietoa oli aktiivisesti hankkinut noin  16  %  vastaajista  ja  passiivisesti 
vastaanottanut vajaat  15  %  vastaajista. Ero aiempiin tuloksiin voi selittyä 
paitsi ilmiön muutoksella, myös  sillä,  että nyt tehdyssä tutkimuksessa oli 
mandollista esittää tarkentavia kysymyksiä. Esimerkiksi,  jos  vastaaja sanoi, 
ettei etsinyt  tai  saanut ajokeliin liittyvää tietoa haastattelija saattoi vielä var-
mistaa, ettei vastaaja ollut nähnyt esimerkiksi uutisten säätiedotuksen yh-
teydessä kelivaroituskarttaa. 
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Yleisimmin ajokeliin liittyvää tietoa raportoitiin saadun radiosta  ja  TV:stä. 
 Radion  suurta osuutta selittänee  se,  että autossa  on  yleensä  radio.  Aikai-

sempiin tutkimuksiin verrattuna huomattavasti suurempi joukko vastaajista 
oli hankkinut kelitietoa internetistä. Kilpeläisen  ja  Summalan  (2002)  tutki-
muksessa internetistä tietoa saaneiden, yli  20  kilometriä ajaneiden, osuus 
kaikista tietoa saaneista oli  vain  muutaman prosentin luokkaa, kun  se  tässä 
tutkimuksessa oli  12  %  (mukaan laskettu  vain  yli  20  kilometriä ennen tutki-
muspaikkaa ajaneet). 

Vastaajien eri tietolähteistä saamat kelitiedot vastasivat kuljettajien mielestä 
hyvin heidän omaa kokemusta ajokelistä. Nuoret kuljettajat olivat jonkin ver-
ran kriittisempiä tiedon paikkansa pitävyyden suhteen kuin muut kuljettajat. 

 Tulos  ilmentää mandollisesti myös sitä, että kelitieto  on  nuorille tärkeää.  Tut
-kimuspäivien  huonot kelit olivat yleensä hyvin selkeästi havaittavia (lumituis-

ku tms.), eikä varsinaisia vaikeasti havaittavia liukkaita ajokelejä esiintynyt. 
Yleisin syy siihen, miksi vastaajan saama kelitieto  ja  oma  kokemus  eivät 
vastanneet toisiaan, oli  se,  että keli ei ollut vastaajan mielestä niin huono 
kuin  hän  sääennusteen  perusteella oli olettanut. Nykyisin erityisesti  kelin 

 muutosajankohtina  syksyllä  ja  keväällä Liikennesäävaroituksia annetaan 
hieman normaalia herkemmin. Tällä  on  tarkoitus herättää kuljettajat huo-
maamaan muuttuvat  sää-  ja  keliolot.  Yleisesti liian herkästi varoittaminen voi 
kuitenkin heikentää tiedotuksen uskottavuutta: kelivaroitukset menettävät 
yksittäisen kuijettajan kohdalla merkityksensä,  jos  kuljettaja toteaa usein, 
ettei keli olekaan niin huono kuin ennusteissa kerrottiin. Joissain tapauksissa 
tiedotus oli reagoinut ajokelin muutoksiin myöhässä. 

Aiempien tutkimusten tapaan myös tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että keli - 
ja  säätietoa  olivat hankkineet muita todennäköisemmin kokemattomat, pi-
demmän  matkan  ennen haastattelua ajaneet  ja  harvemmin tehtävällä mat-
kalla olevat. Juuri näille ryhmille kelitieto  on  erityisen tärkeää.  

Kelin ja kelitiedon  vaikutuksia 

Yleisesti näytti siltä, että ne, jotka olivat hakeneet  tai  saaneet ajokeliin liitty-
vää tietoa pitivät keliä huonompana, tienpintaa liukkaampana  ja  riskiä  ko

-honneempana  kuin ne, joilla ei ollut käytössään ajokeliin liittyvää tietoa. 

Liikennesääennusteen  ollessa huono, ajokeliin liittyvää tietoa saaneiden no-
peudet olivat noin  5 km/h  alhaisempia  kuin niiden, joilla ei ollut käytössä ajo- 
keliin liittyvää tietoa. Myös kuljettajan oma arvio ajokelistä sekä tienpinnan 
liukkaudesta oli yhteydessä ajonopeuteen:  kelin  huonoksi  ja  erittäin huonok-
si sekä tienpinnan erittäin liukkaaksi arvioineet ajoivat hiljempaa kuin  kelin 

 normaaliksi  tai  tienpinnan pitäväksi  arvioineet. Liikenteen turvallisuuden 
kannalta  tulos  on  merkittävä,  sillä jo  pieni keskinopeuden aleneminen vähen-
tää merkittävästi henkilövahinkojen määrää liikenteessä  (Nilsson 2004).  Tu-
los  saattaa kertoa tiedon vaikutuksesta, mutta toisaalta  se  voi kertoa sellai-
sen kuljettajaryhmän ajotavasta, joka  on  muita kiinnostuneempi turvallisuu- 
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desta  ja  siihen liittyvästä tiedosta sekä taipuvaisempi ajamaan hitaammin 
kuin muut. Joka tapauksessa kelitietoisuuden  ja  turvallisuuden kannalta 
myönteisen käyttäytymisen välinen yhteys  jo  sinällään perustelee kaikille 
suunnatun kelitiedotuksen tärkeyttä. 

Joka viides vastaaja kertoi muuttaneensa  tai  harkinneensa muuttavansa  ky-
seisen  matkan  matkasuunnitelmia  sään  tai  kelin  takia joko ennen  matkalle 

 lähtöä  tai  matkan  aikana. Osuus oli melko suuri verrattuna esimerkiksi Kilpe-
läisen  ja  Summalan  (2002)  tuloksiin, joissa noin  6  %  vastasi joutuneensa 
muuttamaan matkasuunnitelmiaan. Tosin kysymys oli muotoiltu hiukan eri 
tavalla: nyt tehdyssä tutkimuksessa kysyttiin, oliko vastaaja harkinnut muut-
tavansa  tai  muuttanut matkasuunnitelmia, kun Kilpeläisen  ja  Summalan  tut-
kimuksessa kysyttiin, oliko vastaaja joutunut muuttamaan matkasuunnitelmi-
aan sään  tai  kelin  takia. 

Kilpeläisen  ja  Summalan  (2002)  tutkimuksessa liikenteeseen liittyvää säätie
-toa  aktiivisesti hankkineet raportoivat tehneensä muutoksia suhteessa huo-

mattavasti enemmän kuin muut. Tässä tutkimuksessa oli myös viitteitä siitä, 
että tietoa hakeneet  tai  saaneet olisivat tehneet tietoa hankkimattomia to-
dennäköisemmin muutoksia matkasuunnitelmiinsa, mutta  tulos  ei ollut tilas-
tollisesti merkitsevä. 

Yleisin raportoitu muutos oli lisäajan varaaminen matkaan  (57  % rapor-
toiduista  muutoksista). Muita yleisimpiä tehtyjä  tai  harkittuja muutoksia olivat 
lähtöajan siirto, matkareitin muutos sekä  matkan  perumisen  harkinta. Vas-
taajien kertomat muutokset olivat melko pitkälti samoja kuin Kilpeläisen  ja 

 Summalan  (2002)  tutkimuksessa havaitut. läkkäät, yli  64-vuotiaat raportoivat 
merkittävästi muita useammin harkinneensa  tai  tehneensä muutoksia  mat

-kasuunnitelmiinsa  kelin  tai  sään takia. Tähän saattaa osaltaan vaikuttaa  se, 
 että läkkäiden matkat ovat ehkä useammin  sen  tyyppisiä, että niille lähtemis-

tä voi helpommin siirtää  tai  varata  matkan  tekoon enemmän aikaa. 

Kysymyksen "olisiko  matkalle  lähtöä voinut siirtää  tai  perua" vastauksiin vai-
kutti eniten  matkan  tarkoitus.  Matkan  tarkoitukseen liittyviä taustamuuttujia, 
jotka niin ikään myös vaikuttivat, olivat sukupuoli, haastattelupaikalle tehdyn 

 matkan  pituus, ajoneuvotyyppi  ja  ajokokemus.  Naiset  ja  vähän ajavat ilmoit-
tivat muista useammin, että kyseiselle  matkalle  lähtöä olisi voinut siirtää  tai 

 matkan  olisi voinut perua. Pitkän  matkan  ajaneet vastasivat muita useam-
min, että  matkalle  lähtöä ei olisi voinut siirtää  tai  perua. Raskaan ajoneuvon 
kuljettajista yli  90  %  raportoi, ettei matkaa olisi voinut siirtää  tai  perua. 

Kiinnostavaa olisi myös tietää, kuinka moni jättää  matkoja  tekemättä  tai  vaih-
taa kulkumuotoa huonon  kelin  takia. Tähän kysymykseen ei saada vastausta 
tämän tutkimuksen haastatteluaineistosta,  sillä  ne, jotka ovat jättäneet  mat-
kan  tekemättä  tai  päättäneet tehdä  matkan  esim.  linja-autolla, eivät näy ai-
neistossa. Havaittiin kuitenkin, että huonon  kelin  aineistossa oli  koko  aineis-
toon verrattuna suhteessa enemmän päivittäin  tai  viikoittain tehtäviä  matkoja  
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sekä työhön liittyviä  matkoja. Tulos  viittaa siihen, että  matkoja  jätettäisiin te-
kemättä huonolla kelillä. Verrattaessa yksityiskohtaisemmin muutaman ko-
konaan huonon  tai  erittäin huonon  kelin  päivän  LAM -tietoja samaa viikonpäl

-vää  edustaviin, kokonaan normaalin  kelin  päiviin voitiin havaita, että huonon 
 ja  erittäin huonon  kelin  päivinä liikennemäärät olivat normaalin  kelin  päiviä 

alhaisempia. Yksi erittäin huonon  kelin  päivä osui pääsiäisen jälkeiselle vii-
kolle, joten  osa  25 %:in  liikennemäärä vähenemästä selittynee pääsiäislo-
maIla.  Muiden päivien perusteella vähenemä olisi noin  10  %.  Osa  matkoista 

 on  saatettu tehdä toisella kulkutavalla  tai  liikennemuodolla.  Joka tapaukses-
sa näin suuri henkilöautosuoritteen pieneneminen vaikuttaa merkittävästi lii-
kenteen turvallisuuteen. Osin kuljettajat tehnevät matkapäätökset esimerkik-
si pelkästään säätietojen perusteella, mutta kuljettajat raportoivat myös ajo-
kelitiedotuksen vaikuttavan merkittävästi matkapäätöksiin. 

Kuljettajien yleisimmin raportoimia kelitiedon aiheuttamia käyttäytymisen 
muutoksia olivat etäisyyden kasvattaminen edellä ajavaan, tarkkaavaisuu-
den kohdistaminen tienpintaan, ohitusten välttäminen sekä ajonopeuden 
laskeminen. Luoman ym.  (2000)  tekemässä tutkimuksessa haastatellut, liuk-
kaudesta varoittavan tienvarsivaroituksen nähneet, henkilöt raportoivat  var-
sin  samansuuntaisia vaikutuksia. Yleisimmin liukas  tie  -merkin nähneet ker-
toivat alentavansa nopeutta, testaavansa tienpinnan liukkautta, kohdistavan

-sa  tarkkaavaisuutta sekä lisäävän etäisyyttä edellä ajavaan  ja  välttävänsä 
ohituksia. 

Kuljettajat vastasivat heidän toimintaansa vaikuttavan tehokkaimmin lyhytai-
kainen karttakuvana esitettävä kuuden  tunnin  ennuste. Myös "kohdistetum

-mat"  tiedot, kuten tieto paikallisesta liukkaudesta  ja  kunnossapitotoimista 
 saivat melko paljon kannatusta. Kysyttäessä, mistä välineestä vastaaja toi-

mintaansa tehokkaimmin vaikuttavan tiedon haluaisi, eniten kannatusta sai-
vat perinteiset tietolähteet,  radio  ja  TV,  mutta myös uudemmat kelitiedon läh-
teet, internet, mobiililaitteet  ja  ajoneuvon sisäiset päätelaitteet, saivat paljon 
kannatusta. Myös halu saada yksilöidympää tietoa oli nähtävissä. 

Ajonopeuden  sopivuus  ja  siihen tällä matkalla vaikuttaneet tekijät 

Melko suuri  osa  (84  %)  vastaajista arvioi ennen haastattelua käyttämänsä 
ajonopeuden sopivaksi vallitseviin  sää-  ja  kelioloihin.  Muiden nopeutta piti 
sopivana hieman pienempi  osa  vastaajista  (67  %)  vastaajista. Viidesosa 
vastaajista piti muiden nopeutta liian alhaisena  ja  noin kymmenesosa liian 
korkeana vallitseviin  sää-ja  kelioloihin  nähden. 

Suurin  osa  kuijettajista  ilmoitti  sää-  ja  keliolojen  vähentäneen heidän käyttä-
määnsä ajonopeutta kyseisellä matkalla. Muita yleisesti vastattuja ajonope

-utta  vähentäneitä  tekijöitä olivat muiden käyttämä nopeus, raskaan liiken-
teen määrä  ja  kokonaisliikennemäärä. Ajonopeutta  kyseisellä matkalla lisän-
neitä tekijöitä raportoitiin hieman vähentäneitä tekijöitä vähemmän. Yleisim-
min ajonopeutta lisänneitä tekijöitä olivat kiire  ja  muiden käyttämä nopeus. 
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Turvallisuuden kannalta  on  kielteistä,  jos  joillain kuljettajilla  on  tunne,  että 
heidän pitää muiden korkeiden  nopeuksien  takia ajaa kovempaa kuin  he 

 muutoin ajaisivat. 

Käsityksiä huonolla kelillä ajamisesta 

Suuri  osa  kuljettajista ilmaisi haastattelussa pitävänsä huonolla kelillä aja-
mista vaarallisena: Vallitsevan huonon sään  ja kelin  arvioitiin lisäävän to-
dennäköisyyttä joutua onnettomuuteen; Suurin  osa  kuljettajista  (86  %)  myös 
ilmaisi  keskittyvänsä  huonolla kelillä ajamiseen normaalia enemmän. Ylei-
sesti tilanteen koetaan olevan hallussa, mutta jopa  8  %  tunsi epävarmuutta 
ajaessaan huonolla kelillä. Tämän perusteella kuljettajien oma asenne huo-
nolla kelillä ajamista kohtaan olisi suotuisa  liikennetiedotukselle.  Tilanteen 
vaarallisuutta ei juurikaan vähätellä  ja  tämän perusteella tieto  ja  tietoisuus 

 kelin  huonoudesta  vaikuttaisivat käyttäytymiseen toivotulla tavalla. Naisten  ja 
 vähän ajavien osuus oli muita suurempi niiden joukossa, jotka ilmaisivat tun-

tevansa epävarmuutta huonolla kelillä ajaessaan.  

Asenneteorian  perusteella  (Ajzen  ja  Fishbein  1980)  aikomukseen  käyttäytyä 
 ja  todellisiin tekoihin vaikuttaa voimakkaasti myös  se,  minkälaisia odotuksia 

toisilla  kuljettajilla  arvioidaan olevan. Vastausten perusteella odotukset tun-
tuvat olevan ristiriitaisia: puolet oli sitä mieltä, että toiset ottavat  kelin  huomi-
oon  -  puolen mielestä eivät ota; kolmasosan mielestä toiset ajavat liian hi-
taasti huonolla kelillä  -  kolmasosa  on  tästä eri mieltä. Kun  kelin  huomioon 
ottamisen lisääminen  ja  ajonopeuden  vähentäminen ovat keskeisiä  liiken-
nesäätiedotuksen  tavoitteita, eivät käsitykset toisten odotuksista ole kaikilta 
osin  tavoiteltua  toimintaa tukevia. Yksityiskohtainen tulkinta vaatisi tarkem-
paa tutkimusta; voi kuitenkin olettaa, että kriittinen suhtautuminen toisten lii-
an hiljaa ajamiseen voi johtaa turhaan  ohitteluun;  tai  arvio muiden  vähättele-
västä  suhtautumisesta  ajokeliin altistaa  huolimattomuudelle omassakin toi-
minnassa.  

Yleensä asenteita tutkitaan laajojen  kysymyssarjojen  avulla. Tähän tutki-
mukseen oli sisällytetty  vain  muutama kuljettajien asenteita selvittävä  vält- 
tämä, koska kyseessä oli  lyhytkestoinen  haastattelu. Vastaukset antavat kui-
tenkin viitettä siitä, että tiedotuksen sisältöä voi olla hyödyllistä tarkastella 
myös  kuljettajaan  kohdistuvien joko todellisten  tai  kuviteltujen odotusten nä-
kökulmasta. Esimerkiksi 'tien  tukkona'  olemisen  kokemus  voi olla seurausta 
liian lähellä perässä ajamisesta. Suositus pidempään  ajoetäisyyteen  on  pe-
rusteltua paitsi siitä syystä, ettei törmää itse edellä ajavaan myös siksi, ettei 

 edesauta  edellä ajavaa valitsemaan  kelin ja  ajoneuvon  hallinnan  kannalta 
liian suurta  ajonopeutta. Ajonopeuden  alentaminen  on  keskeisin keino  riskin 

 vähentämiseksi huonolla kelillä. Melko merkittävä  osa  kuljettajista oli kuiten-
kin sitä mieltä, että toiset ajavat liian hiljaa huonolla kelillä. Tämän perusteel-
la  ajonopeus  on  edelleen keskeinen asia kuljettajia  informoitaessa. 
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Tutkimusmenetelmän  tarkastelu 

Poliisin kanssa kerätty aineisto oli huoltamoaineistoa monipuolisempaa,  sillä 
 poliisin kanssa kerätyssä aineistossa kuhunkin vastaukseen saatiin yhdistet-

tyä nopeustieto. Vastaajat myös edustivat paremmin otosta liikennevirrasta. 
Aiemmin  on  myös osoitettu (Rathmayer  1995),  että poliisin toimiminen py-
säyttäjänä ei vaikuta vastausten sisältöön. 

Huoltamoaineiston  kerääminen todettiin odotettua hitaammaksi, vaikka käy-
tännössä kaikilta huoltoasemalle istuskelemaan jääneiltä, ruokailijoita lukuun 
ottamatta, kysyttiin halukkuutta haastatteluun. Sinänsä kieltäytymisten mää-
rä ei ollut  kovin  suuri. Huoltamoilla oli vilkkaita hetkiä, mutta kokonaisuudes-
saan ainakin tässä tutkimuspaikkoina olleet huoltamot olivat rauhallisia. 
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5 	JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimuksen päätavoitteena oli tiedon tuottaminen kelitiedotuksen kehittämi-
seksi. Tulosten perusteella voidaan arvioida kelitiedottamisen tarvetta, kana-
via, sisältöä  ja  vaikuttavuutta. Lisäksi tutkimuksen perusteella voidaan tehdä 
päätelmiä tutkimusmenetelmistä. 

Tulokset osoittavat selkeästi kelitiedottamisen olevan tarpeellista  ja  perustel-
tua. Tämä tutkimus osoittaa aikaisempien havaintojen kanssa yhdenmukai-
sesti, että kuljettajilla  on  vaikeuksia tunnistaa liukas tien  pinta  ja  arvioida ajo-
keliä. Asiantuntijat  ja  kuljettajat tuntuvat myös määrittelevän huonon  kelin  eri 
tavoin. Tästä syystä tietoa ajokelistä  ja  myös luokitusperusteista tarvitaan. 
Esimerkiksi ammattipätevyysdirektiivin (20031591EY)  mukaisessa ammattilii-
kenteen pakollisessa jatkokoulutuksessa voitaisiin huomioida  kelin  tunnista-
miseen  ja  erilaisilla keleillä ajamiseen liittyvät  asiat  omana aihealueenaan. 

Suosituimmat tietolähteet kelitiedotuksessa olivat edelleen  radio  ja  TV. ln-
ternetin  osuus oli kuitenkin tässä tutkimuksessa huomattavasti suurempi 
kuin aikaisemmissa tutkimuksissa. Myös mobiileille palveluille näyttäisi ole-
van kysyntää. Tiedotuksen ajantasaisuus  ja  kelien ennakoiminen  on  tärkeää 
kuljettajille  ja  näitä  on  edelleen kehitettävä. Joukkotiedotus tuottaa melko 
yleisen tason kuvaa ajokelistä.  Sen  yksi tärkeä tehtävä  on orientoida  kuljet-
tajia muuttuviin olosuhteisiin  ja  siten luoda perustaa myös kohdistetumpien 
viestien vaikuttavuudelle. Kelitiedotus oli tavoittanut noin  60 %  haastatelluis-
ta kuljettajista. 

Tehokkaimmin toimintaan vaikuttaviksi tiedoiksi kuljettajat arvioivat pääteitä 
koskevat  ja  maakuntakohtaiset karttakuvana esitettävät  varoitukset sekä sa-
nalliset kuvaukset kelistä. Myös yksilöidymmät  ja  kohdistetummat  tiedot, ku-
ten tieto ku nnossapidosta saivat kannatusta. Jatkossa kelitiedottamisessa 
kannattaa panostaa myös näiden palveluiden kehittämiseen. Kelitiedotuksel

-la  voisi olla myös erityinen tehtävä sellaisen tiedon välittämisessä, joka ai-
kaisempaa selkeämmin tukee  koko  kuljettajayhteisön  turvallista toimintaa. 
Tässä työssä ei kuitenkaan suunniteltu yksityiskohtaisesti sitä, miten tämä 
toteutettaisiin  tai  miten viestejä voisi erityisesti tästä näkökulmasta ajatellen 
parantaa. 

Kelitiedotuksella  arvioidaan olevan merkittävä liikenneturvallisuutta paranta-
va vaikutus. Tutkimuksen perusteella kelitiedotuksella  on  vaikutusta muun 
muassa vastaajien matkapäätöksiin sekä ajonopeuksiin. Lisäksi tiedon  ja 

 kuljettajien ajokeli- sekä onnettomuusriskiarvioiden välillä oli yhteys. Tiedon 
saaneet (mandollisesti tiedosta kiinnostunein joukko) arvioivat myös muita 
todennäköisemmin ajokelin huonoksi  ja  onnettomuusriskin  suureksi. 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Poliisin kanssa tehty  tienvarsihaastattelu  osoittautui onnistuneeksi  menetel-
mäksi.  Etuna  huoltoasemahaastatteluihin  verrattuna oli paremmin liikenne- 
virtaa edustava otos sekä haastattelu-  ja  nopeustietojen  yhdistäminen. Jat-
kossa tätä aineiston  keruutapaa  kannattaa hyödyntää, jotta saadaan luotet-
tavaa tietoa kuljettajien käsitysten  ja  nopeuskäyttäytymisen  yhteyksistä.  
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LUTTEET 

LuTE  1.  HUOLTOASEMAHAASTATTELUISSA 
 KÄYTETTY  HAASTATTELULOMAKE 

TIEHALLINTO  
'V.177 	 VAc1ÖRVAUNINLN 	 9.5.2008  

Päivämäärä: - _._  _.2008 
KYSELYLOMAKE 	 Kellonaika: - _:_ -.  

Olkaa hyvä  ja vastatkaa  seuraaviin kysymyksiin huolellisesti. 

Seuraavat kysymykset liittyvät tähän matkaan  

1. Oliko tienpinta päätiellä viimeisen  10  kilometrin matkalla mielestänne  
fl  erittäin liukas 	fl  liukas 	fl  melko pitävä 	fl  pitävä 	Ej]  en  osaa sanoa  

2. Onko ajokeli yleisesti inielestunne nyt  
fl  erittäin Imono 	fl  huono 	fl  normaali  

Jos ajokeli  ei mielestänne ole normaali, mikä erityisesti tekee siitä huonoii  tai  erittäin huonon?  

3. Millainen vaikutus  still-  ja kelioloilla  on  tällä hetkellä mielestänne riskiin joutua onnettomuuteen? 
 [ii]  ei vaikutusta  

[I]  nostaa jonkin verran onnettomuusriskiä  
fl  nostaa selvästi onnettomuusriskiä  

4. Olitteko saanut  tai  etsinyt ajokeliin liittyvää tietoa ennen tätä matkaa  tai tämäui  matkan  aikana? 
 a) fl  sain ennen tätä matkaa  b) fl  sain tämän  matkan  aikana  

C) fl  etsin. imitta  en  löytänyt  
4) fl en  etsinyt  tai  saanut ajokeliti koskevaa tietoa eimen tätä matkaa  tai  matkan  aikana  

Jos valitsitte  vaihtoehdon  d). siirlykää  kysymykseen  nio  5.  

Mitä kautta  ja  millaista tietoa (esiin, ennuste. kelikamerakuva) saitte? 
kanavalsivusto 	tiedotuksen sisältö 

ifl  Radio 
2flTV 	___ 
3fl  Internet 	________ 
4fl  Teksti-TV  _____ 
sfl  Matkapuhelin ______ 
6fl Navigaattori 
7fl  Auton oma kelivaroitus 
8fl  Muu. mikä?  ______  

Kuinka hyvin saamanne tieto vastasi omaa kokemustanue ajokelistä?  
fl  erittäin hyvin 	fl  hyvin 	fl  kohtalaisesti  fl  huonosti 	fl  erittäin huonosti  

Jos valitsitte  vaihtoehdon huonosti  tai  erittäin huonosti, miksi? 
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5. Mikä oli keskimääräinen ajonopeutenne ptlätiellä viimeisen  lo  kilometrin matkalla ennen luioho-
asemalle ajoa? Keskiniälttäinen ajonopeuteni oli ________  km/h 

6. Miten  alla  luetellut  asiat  erityisesti tällä matkalla vaikuttivat ajonopeuteenne? 

ei merki- 
vähensi lisäsi tystä  

sää  (näkyvyys,  sade,  tuuli. ...).................................. EJ  fl fl  
keli(tienpinta).......................................................... [ii] fl  LI 
kiire........................................................ fififi  
väsymys.................................................... 0 fl fl  
matkustajat................................................................ [II fl fl  
liikennemäärä............................................ fl fl fl  
raskaan liikenteen määrä................................ 0 fl fl  
muiden  k 	tämä nopeus 	................................ fl fl fl  
ktlytössäni  oleva ajoneuvo................................ fl fl fl 
Jos autossasi on  jokin seuraavista järjestelmistä. niin vaikurtiko  se ajonopeuteenne  ja  miten? 

Autossam  En  
ei merki- ei ole  ko.  osaa 

vähensi lisäsi tystA turvajttrjestelniää  sanoa 
lukkiununattomat  ABS-jarrut............................ fl 	fl 	fl fl fl  
luistonestojärjestehuä ("sutimisenestojlirjestehull")  fl 	fl 	fl fl  LI  
ajovakauden hallintajärjestelinä (ESC'tESP)........ fl 	fl 	fl fl  LI  

7. Millainen oma  ja  muiden käyttämä ajonopeus oli vallitseviin slUt-  ja kelioloihin  nähden? 

merkittävästi hieman hieman merkittävästi 
liian liian liian liian  en  osaa 

alhainen alhainen sopiva korkea korkea sanoa 
oma nopeus 	fl fl fl fl fl fl  
muiden nopeus 	fl fl  LI  fl 0 fl 

8. Harkitsitteko muuttavanne  tai muutitteko  tämän  matkan niatkasnunnitelinia sAlin  tai  kelin  takia 
joko ennen  matkalle  lähtöä  tai  matkan  aikana? 	fl  kyllä 	fl en 

Jos 	mitä muutoksia teitte  tai harkitsitte tekevliiuie? 
fl  harkitsin  matkan perumista  
fl  harkitsin joukkohikenteen  käyttöä  
fl  siirsin lähtöaikaa 
fl  varasin matkaan lisäaikaa  
fl  muutin inatkareittiä  
fl  vailidoimme  kuljettajaa  
fl  muu, mikä 	 -- - -- 

9. Olisiko  matkalle  lähtöä voinut siirtää  tai  perua?  fl  kyllä  fl  ei  

10. Oliko  matkan  voinut tehdä joukkoliikennettä käyttäen?  fl  kyllä  fl  ei 
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Seuraavat kysymykset liittyvät yleisesti huonolla kelillä ajamiseen 

11  Miten tiedotus huonosta kelisth vaikuttaa toimintaanne? (valitkaa  vain  muutama asia)  
1 [1]  kolidistan  tarkkaavaisuutta tien pintaan  
2L1  vältän  ohituksia  
30  ajan hiljempaa  
40  pidän pidemmän etäisyyden edellä ajavaan  
50  seuraan normaalia enemmän säätiedotuksia (esim.  radio)  
6[jj] vltitän  toissijaisia tehtäviä, kuten inatkapuhelimeen puhuinista  
70  kiinnitän  erityistä huomiota ajolinjoihin 
8[ji] testaan  tien liukkauden (esim. testijamituksella)  
911]  käytän eri tavalla hallintalaitteita (esim. ratti,  janit.  kaasu)  
100  valitsenune  kokeneemman kuijettajan  
1  iL]  jotenkin muuten. miten?________________________________________________  
120  ei vaikuta mitenkään  

12.  Millainen tieto vaikuttaisi tehokkaimmin toiinintaanne? (voit valita useita vaihtoehtoja). Merkitse 
valitsemistasi asioista myös  millä  välineellä  haluaisit tiedon saada. 

- ___________________________________________________  Radio TV Internet  

mobiililaite. 
esim,  mat- 

 kapuhelin 

ajoneuvo- 
paatelaite. 

esim. 
navigeetton  

1  kelivaroitus kartiakuvana (nykytilanne  ja  6  tunnin  ennuste) ______ ________ __________  
2  kelivaroitus kai'ttakuvana (nykytilanne  ja  24  tunnin  ennuste) - ______ _________ __________  

3  pääteitä  koskeva sanallinen tilannekuvaus*  
4  inaakuntakohtainen  sanallinen tilannekuvaus* ______ _________ __________  
5  paikallinen tieto liukkaudesta - ______ _________ __________  

6  kamera-/videokuvat  itse valitsemiltani päätieosilta - ______ _________ __________  
7  toimintaohje  tai  -suositus kelivaroituksen lisäksi ______ ________ _________  
S  tiedot kunnossapitotoimista - ______ ________ _________  

9  muu, mikä? _______ __________ ___________ 
eiitttlm  huono, huono.  nonnaali  

13.  Kun ajan huonolla kelillä: 
Täysin samaa 

mieltä 
Tunnen itseni epävannaksi.  0  
Keskityn ajamiseen normaalia enemmän.  0  
Tunnemi  olevani tien tukkona.  0  
Läheisesti toivovat minun ajavan hitaammin.  0  
Toiset eivät ota riittävästi huomioon huonoa keliä. 	0  
Toiset ajavat liian hitaasti.  0 

Täysin eri 
niieltâ  

0000 
0000 
0000 
0000 
0000  
LI  0 00  
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Kellonaika: 

Taustatiedot 

Syntymävuosi: _________ 	 Sukupuoli:  fl  nainen 

Missä maakunnassa  astute?  (katso numero liitteenä olevasta kartasta)_ 

Oletteko täysi-  tai osapäivätöissä tai opiskeletteko?  fl  kyllä 	fl en  

Kuuluuko perheeseenne  alle  13-vuotias lapsi/lapsia?  fl  kyllä 	fl  ei 

Kuinka kauan teillä  on  ollut ajokortti?  
fl  alle  12  kk 	[1] 1-2  vuotta 	fl 3-5  vuotta 	[I]  yli  5  vuotta  

fl  mies 

Kuinka monta kilometriä olette ajanut autolla viimeisen  12  kuukauden aikana? 
flalleS000 	fl 5000-9999 	fl 10000-19999 	fl20000-49999  flyliS0000  

Kuinka säännöllisesti ajatte talvikaudella (lokakuu—huhtikuu) verrattuna kestikauteen?  
fl  vähemmän kuin kesäkautena 	[1  ei ineikittävää eroa 	fl  enenuntin  kuin kesäkautena 

Millaisella ajoneuvolla olette liikenteessä?  
fl  henkilöauto 	 fl  pakettiauto 	fl  kuorma-auto 
fl  kuonna-auto -- peravaunu 	fl  linja-auto 	fl  traktori  
fl  muu. mikä________________________________  

Jos ajatte  henkilö-  tai pakettiautolla.  mitkä renkaat siinä juuri nyt  on? 
fl  nastarenkaat 	fl  nastattomat talvirenkaat 	fl  kesärenkaat  fl en  osaa sanoa 

Ajoneuvon käyttöönottovuosi 

Mikä  on  tämän maikanne tarkoitus?  fl  matka töihin/töistä 	fl  työasia 
fl  ostokset  tai  muu asiointi 	fl  muu vapaa-ajan matka 

Kuinka monta matkustajaa kyydissänue  on?  

Kuinka pitkän  matkan  olette tähän mennessä ajanut lähtöpaikastanne?  
fl  alle  20 kin 	fl 20-100 kin 	fl  yli  100 km  

Kuinka usein olette ajanut tämän saman matkaii. jolla nyt olette. viimeisen  12  kuukauden aikana?  
fl  päivittäin  tai  lähes päivittäin  [1  viikoittain 	Ej  kuukausittain  
fl  muutaman kerran vuodessa  fl  nyt ensimmäistä kertaa 

Kuinka monta kilometriä ajatte vielä tänään autolla? 
flalle2okrn 	fl20— lOOkm 	flylilookin 

Kiitos  ja  hyvää matkaa! 
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Seuraavat kysymykset liittyvät tähän matkaan 

•  Oliko tienpmta pätttiellä viimeisen  10  kilometrin matkalla mielestänne  
EJ  erittäin liukas 	Elhnkas 	[I  melko pitävä 	[I]  pitävä 	EJ  En  osaa sanoa  

2. Onko ajokeli yleisesti mielestamie nyt  
[I]  erittäin huono 	EJ  huono 	EJ  normaali  

3. Millainen vaikutus  sää-  ja kelioloilla  on  tällä hetkellä mielestänne riskiin joutua onnettoniuuteen?  
EJ  ei vaikutusta  
EJ  nostaa jonkin verran onnettomuusriskiti  
EJ  nostaa selvästi onnettomuusriskiä  

4. Millainen oma  ja  muiden käyttäniä ajonopeus oli vallitseviin  sätt- ja kelioloihin  nähden? 

merkittävästi hieman hieman merkittävästi 
liian liian liian liian 

alhainen alhainen sopiva korkea korkea 
oma nopeus 	EJ EJ EJ EJ EJ  
muiden nopeus 	EJ EJ EJ EJ EJ  

en  osaa 
sanoa  
EJ 
EJ  

5.  Miten  alla  luetellut  asiat  erityisesti tällä matkalla vaikuttivat ajonopeuteenne? 

ei merki- 
vähensi lisäsi  stä  

sää  (näkyvyys,  sade,  tuuli,  . ..)............................ EJ EJ  
keli (tienpinta).......................................................... EJ EJ EJ  
kiire........................................................................... EDO  
väsymys.................................................................... EJ EJ EJ  
matkustajat................................................................ EJ EJ EJ  
liikennemttärä............................................................ EJ EJ EJ  
raskaan liikenteen määrä........................................... EJ EJ EJ  
muiden ktlyttämtl nopeus 	........................................ EJ EJ EJ  
käytössäni  oleva ajoneuvo........................................ EJ EJ EJ  
Jos autossasi on  jokin seuraavista järjestehnisttt, niin vaikuttiko  se ajonopeuteenne  ja  miten? 

Autossani  En  
ei merki- ei ole  ko.  osaa 

vähensi lisäsi tystä turvajthjestelmää  sanoa 
lukkiutuinattoinat  ABS-jarrut............................ EJ EJ EJ EJ EJ  
luistonestojltrjestelinä ("sutiinisenestojärjestehuti")  EJ EJ EJ  [1  EJ  
ajovakauden halluntajärjestehutt (ESC/ESP)........ EJ EJ EJ EJ EJ  
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6.  Oliko  teiHä käytössänne  a  okeliin  liittyvää tietoa?  fl  kyllä 	fl  ei (siirry kysymykseen  nro  7) 

NI  itä kautta saitte tiedon?  
fl Radio [I] TV 	fl Internet 	fl  Teksti-TV  fl  Matkapuhelin  fl  Navigaattori  
fl  Auton oma kelivaroitus 	fl  Muu, mikä?  ____________________________ 

 Kuinka hyvin  saamanne  tieto vastasi omaa  kokemu.stanne ajokelistä?  
fl  erittäin hyvin  fl  hyvin 	fl  kohtalaisesti 	fl  huonosti  [ii]  erittäin huonosti  

7. Olisiko  matkalle  lähtöä voinut siirtää  tai  persia?  fl  kyllä  fl  ei  

8. Oliko  matkan  voinut tehdä  joukkoliikeunettä  käyttäen?  fl  kyllä  fl  ei  

Taustatledot 

Syntymavuosi: ____________ 	 Sukupuoh: LIII iiaineii  

Kuinka kauan teillä  ou  ollut ajokortti?  
fl  alle  12  kk 	fl 1-2  vuotta 	fl 3-5  vuotta 	fl  yli  5  vuotta 

fl  mies  

Kuinka monta kilometriä olette ajanut autolla viimeisen  12  kuukauden aikana? 
 flalleS000 	fl5000-9999 	fll0000-19999 	fl20000-49  

Millaisella  ajoneuvolla  olette liikenteessä?  
fl  henkilöauto 	 fl  pakettiauto 	fl  kuonna -auto 
fl  kuorma-auto  + pertivaunu 	[I  linja-auto 	[I  traktori  
fl  muu, mikä 

Mikä  on  tämän  matkaune  tarkoitus? 	fl  matka  töihin/töistä 	fl t 
fl  ostokset  tai  muu  asiounti 	fl ii  

Kuinka monta matkustajaa  kyydisstlune  on?  

Kuinka pitkän  matkan  olette tähän mennessä ajanut  lähtöpaikastanne? 
flalle2okm 	[120-100km 	flylilOokin  

Kuinka usein olette ajanut tämän saman  matkan  viimeisen  12  kuukauden  aikan  
fl  päivittäin  tai  lähes päivittäin 	fl  viikoittain 	fl  kuukau:  
fl  korkeintaan  2  kertaa vuodessa 	fl  nyt ensimmäistä kertaa 

Kuinka monta kilometriä  ajatte  vielä tänään autolla?  
flalle 2Okm 	[1 20-100 km 	[]ylilOOkm  

Kiitos  ja  hyvaa  matkaa!  



r,i  
I j.1 

L  MAAN  
152  

ILOLA  / 

i(OIVU 

Kuijettajien  käsityksiä kelistä  ja  kelitiedotuksesta - tienvarsihaastattetu 	LUte  3  
talvikelissä 
LIITTEET 

LuTE  3.  TUTKIMUSPAIKAT 

Tutkimuspaikat (huoltoasema  tai  tienvarren  pysäytyspaikka)  on  esitetty sini-
sillä  neliöillä.  Mustilla  ja  vihreillä  kolmioilla  on  esitetty  LAM -pisteiden  ja  tie

-sääasemien  paikat.  
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Lute 3 	 Kuljettajien käsityksiä kelistä  ja  kelitiedotuksesta - tienvarsihaastattelu 
talvikelissä 

LIITTEET 
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Kuijettajien  käsityksiä kelistä  ja kelitiedotuksesta - tienvarsihaastattelu 	Lute 4  
talvikelissä 
[(lITE  ET  

LuTE  4. OLOSUHDELUOKITUS 

HYVÄ/KOHTUULLISEN  HYVÄ KELI (kaikkien ehtojen pitää toteutua) 
Kelianturi:  Kuiva, kostea, märkä sekä märkä  ja  suolainen  tai  todennäköisesti kostea 

 ja  suolainen. (Kelitietol)  
Sade:  Pouta  tai  heikko 
Näkyvyys:  200 m tai  yli 
Kitka: yli  0,45  (Haimoosta  ei ole Kitkatietoa). 

HUONO KELI (yksikin ehdoista riittää) 
Kelianturi: Kuura, Lumi (Kelitietol)  
Sade:  Kohtalainen 
Näkyvyys:  Alle  200 m  
Tuuli: yli  17  mIs  (Tuulen keskinopeus) 
Kitka:  0,26-0,45  (Haimoosta  ei ole Kitkatietoa). 

ERITTÄIN HUONO KELI (yksikin ehdoista riittää) 
Kelianturi:  Jää  (Kelitietol)  
Sade:  Runsas 
Näkyvyys:  Alle  100 m  
Kitka:  alle  0,26  (Haimoosta  ei ole Kitkatietoa). 



Lute 5 	 Kuljettajien käsityksiä kelistä  ja  kelitiedotuksesta - tienvarsihaastattelu 
talvikelissä 

LIIITEET 

LuTE  5.  KULJETTAJIEN  TAUSTATEKIJÖIDEN  VÄLISET 
TILASTOLLISESTI MERKITSEVÄT YHTEYDET 

Kuljettajien taustatekijöiden väliset tilastollisesti merkitsevät yhteydet  on 
 merkitty taulukkoon  x-merkeillä.  
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ikä  x x x x x  
sukupuoli  x x x  
työ/opiskelu  x x x x x x x  
lapset 
ajokortti  
ajokm  x x x x x x x x 
taI/kesäkausi  x x 
ajoneuotyyppi  x x x  
auton ikä  x x  
matkan  tarkoitus  x x x x  
matkustajat  (on/ei)  x  
matka tähän  (km) x x  
matka tästä  (km) x  
matkan  tuttuus  
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