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Tiivistelmä  

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kenttämittauksin selvittää  80-1 00 km/h  teillä, 
 m  illaisissa  tilanteissa kuijettajat lähtevät ohittamaan, kuinka kauan ohittaminen 

keskimäärin kestää  ja poikkeaako ohituskäyttäytyminen kapeiden  (7-8 m)  ja 
leveäpientareisten  (1 0-12,5 m)  teiden välillä. Leveäpientareisilla teillä pyrittiin 
lisäksi tutkimaan, kuinka paljon pientareen tuomaa väistämismandollisuutta 
käytetään ohituksissa hyväksi. Erillisenä osana tutkittiin myös uuden varoitus-
viivamerkinnän vaikutusta ohitusten päättymiskohtiin  ja sulkuviivan ylityksiin.  

Ensimmäisen osatutkimuksen tulosten mukaan pientareelle väistäminen  le
-veäpientareisilla  teillä ei ole Suomessa yleistynyt viime vuosina. Ohitettavista 

henkilöautoista  20-40  %  väistää pientareelle  ja  kuorma-  tai  muusta raskaasta 
kalustosta  40-80  %.  Suurin  osa  haastatelluista kuljettajista pystyi sanomaan 

 selvän kannan  siihen, saako pientareelle väistää vai ei, mutta niin henkilö- 
autoilijoiden kuin raskaan liikenteen kuijettajien mielipiteet menivät jokseenkin 
tasan väistämisen puolesta  ja  sitä vastaan. 

Toisen osatutkimuksen mukaan ohitusmandollisuuden pituuden vastaantule-
vaan ajoneuvoon nähden piti olla kapeilla, kaksikaistaisilla teillä  n. 700-900 

 metriä  ja leveäpientareisella moottoriliikennetiellä  630 m,  jotta  85  %  kuljetta-
jista hyväksyi ohitusmandollisuuden. Ohitusmandollisuuden rajoittuessa maas-
toesteeseen vastaava arvo oli  n. 900 m  tien leveydestä riippumatta. Leveä-
pientareisella moottoriliikennetiellä esiintyi lisäksi selvästi enemmän lyhyillä 
ohitusmandollisuuksilla  (alle  300 m)  tehtyjä ohituksia kuin kapeilla teillä  ja 

 varsinkin ohitettavan ajaessa oman ajokaistansa reunassa. Pimeällä, kapeafla 
tiellä tarvittiin vastaantulevaan ajoneuvoon nähden jopa  1100 m  pituinen ohi-
tusmandollisuus, jotta  85  %  kuljettajista lähti ohittamaan. Maastoesteen  ra-
joittaessa ohitusmandollisuutta  vastaava etäisyys oli vielä suurempi  (1400 m), 

 koska  osa  kuljettajista hylkäsi hyvinkin pitkiä ohitusmandollisuuksia. Ajassa 
laskettuna kuijettajat hyväksyivät kaikissa aineistoissa lähes puolet lyhyempiä 
ohitusmandollisuuksia, kun ohitukseen lähtöhetkellä oli näkyvissä vastaantulija 
kuin,  jos ohitusmandollisuutta rajoith maastoeste. 

Kolmannen osatutkimuksen  mukaan ohituksen kesto oli lyhyempi leveäpienta-
reisella moottoriliikennetiellä kuin kapeilla teillä - leveällä tiellä keskimääräinen 
ohitusmatka oli  190  metriä (ohitusaika  6  sekuntia)  ja  kapeilla teillä  210 m (7,4 
s).  Leveäpientareisella  tiellä ohituksen kesto lyheni entisestään  (170 m  ja  5,5 
s)  ohitettavan ajaessa  oman ajokaistansa reunassa. Pimeällä, kapealla tiellä 
ohitukset taas kestivät selvästi kauemmin kuin valoisalla  (280 m  ja  10,5 s).  

Neljännen osatutkimuksen mukaan uusi varoitusviivamerkintä ohituksen kieltä-
vän sulkuviivan  edessä vähensi hieman suorien loppupään ohituksia suorilla, 
jotka päättyivät jyrkkään mutkaan  ja näkemä  suoran loppupäässä oli kohtalai-
sen lyhyt. Kuljettajien mielipiteet varoitusviivaa kohtaan olivat pääosin positiivi-
sia  ja  suurin  osa  kuljettajista tunsi uuden varoitusviivamerkinnän. Juuri kukaan 
ei kuitenkaan ollut huomannut, että sulkuviivan alku  on  uusien tiemerkintäoh-
jeiden seurauksena siirtynyt myöhemmäksi  tai  joissakin paikoin sulkuviiva  on 

 kadonnut kokonaan. 



Kaistinen,  Jyrki:  Omkörningsbeteende  på  tvåfältiga  landsvägar 

Nyckelord: trafikundersökningar,  omköming,  vägrenar, vägmarkeringar 

Sammanfattning 

Avsikten med denna undersökning var att  på 80 - 100 km/h  vägar med 
fältmätningar utreda i vilka situationen bilförare börjar köra om, hur länge 
omkörningen i genomsnitt räcker och huruvida omkörningsbeteendet  på  vägar 
med smala vägrenar  (7-8 meter)  skiljer sig från beteendet  på  vägar med 
breda vägrenar  (10-12,5 meter). På  vägar med breda vägrenar försökte  man 

 dessutom undersöka hur mycket möjligheten att väja ut  på  vägrenar 
utnyttjades vid omkörningen.  Man  undersökte också hur  de  nya 
varningslinjemarkeringarna inverkade  på  omkörningsavslutningar och 
spärrlinjeöverskridningar. 

Enligt resultaten från  den  första delstudien har väjningarna ut  på  vägrenen 
inte ökat  under de  senaste åren  på  vägar med breda vägrenarna. Av omkörda 
personbilar väjer  20 - 40 %  ut  på  vägrenen och  40 - 80 %  av omkörda 
lastbilar och övriga tunga fordon. Största delen av  de  intervjuade förarna hade 

 en  klar uppfattning om huruvida det  är  tilllåtet att väja ut  på  vägrenen. Såväl 
 bland  personbilsförare som  bland  förare av lastbilar och övriga tunga fordon 

fördelades åsikterna ganska jämnt beträffande huruvida väjning  är  tillåten eller 
ej. 

Enligt  den  andra delstudien behövdes ett omkörningsavstånd i förhållande  till 
 det mötande fordonet  på ca 700 - 900 meter på  vägar med smala körlält och 

ett avstånd  på 630 m på  motortrafikleder med breda vägrenar för att  85 %  av 
förarna skulle acceptera  en  omkörningsmöjlighet. När omkörningsmöjligheten 
begränsades av ett terränghinder var avståndet  ca 900 m  oberoende av 
vägens bredd.  På  motortrafikleder med breda vägrenar förekom det klart fler 
omkörningar med korta omkörningsmöjligheter  (under 300 m) än på  smala 
vägar särskilt om det passerade fordonet körde längs kanten av sitt eget 
körfält.  I  mörker  på  smala vägar behövdes ett omkörningsavstånd  på  hela 

 1100 m till  det mötande fordonet för att  85 %  av förarna skulle köra om. När 
ett terränghinder begränsade omkörningsmöjligheten var avståndet ännu 
större  (1400 m)  eftersom  en del  av förarna förkastade okcså mycket långa 
omkörninsmöjligheter. Uttryckt i tid accepterade förarna i alla studiematerial 
nästan hälften kortare omkörningsmöjligheter när ett mötande fordon var 
synligt vid omköringsstarten  än  när ett terränhinder begränsade 
om körn ingsmöj  I igheten.  

Enligt  den  tredje deistudien hade omkörningen  en  kortare varaktighet  på 
 motortrafikleder med breda väg renar  än på  smala vägar -  på  breda vägar var 

 den  genomsnittliga omkörningssträckan  190 meter  (omkörningstid  6  sekunder) 
och  på  smala vägar  210 m (7,4 s). På  vägar med breda vägrenar var 
omkörningen ännu snabbare  (170 m  och  5.5 s)  när det passerade fordonet 
körde längs kanten av sitt körfält.  I  mörker  på  smala vägar  tog  omkörningarna 
däremot klart längre tid  än  i dagsljus  (280 m  och  10.5 s).  

Enligt  den  fjärde delstudien minskade  den  nya varningslinjemarkeringen 
framför spärrlinjen i någon mån omkörningar i slutet av raksträckor  på  sådana 
raksträckor som slutade i  en  skarp kurva med relativt kort sikt i slutet av 
raksträckan. Förarnas åsikter om varningslinjen var i huvudsak positiva och 

 de  flesta förare kände  till den  nya varningslinjemarkeringen. Ytterst  få  hade 
däremot noterat att början av spärrlinjen  till  följd av  de  nya 
vägsmarkerinsdirektiven hade senarelagts eller att spärrlinjen  på  vissa ställen 
helt hade försvunnit. 



Kaistinen,  Jyrki:  Overtaking behavior on two-lane rural roads 

Key words: traffic studies, overtaking, shoulders, road markings 

Abstract 

The aim of this study was to study situations where drivers overtake with a 
speed limit of 80 or 100 km/h. Overtakings were compared between narrow 
(7-8 meter) and wide-shoulder (10-12,5 m) roads. On wide-shoulder roads it 
was also measured how much drivers use shoulders to ease overtaking, ln a 
separate study it was also studied how the new warning line markings 
preceding no-passing zones affected the returns from overtakings and 
violations of the no-passing line. 

The first study showed that the use of shoulders has not increased in Finland 
on wide-shoulder roads during the last few years. 20-40 % of the overtaken 
passenger cars and 40-80 % of the overtaken heavy vehicles used the 
shoulders when being overtaken, ln a road side interview most of the drivers 
had a clear opinion on whether shoulder use is allowed, but half of the 
interviewees thought that shoulder use is allowed, the other half that it is not. 

ln  the second study, 85 % of the drivers needed at least a distance of 700-
900 meters on narrow roads and 630 meters on wide-shoulder roads to 
overtake when the overtaking possibility was restricted by an oncoming 
vehicle. When the overtaking possibility was restricted by a sight obstacle 
(hill crest or curve), 900 meters was needed. On the wide-shoulder road, 
there was also more overtakings on very short overtaking possibilities (less 
than 300 meters) than on narrow roads and especially when the overtaken 
drove on the margin of its own lane. On dark, non-illuminated narrow roads 
85 % of the drivers needed at least an overtaking possibility of 1100 meters 
when the overtaking possibility was restricted by an oncoming car. When the 
overtaking possibility was restricted by a sight obstacle, the overtaking 
possibility had to be even 1400 meters. When measured in time, the drivers 
accepted in all roads about half as short overtaking possibilities when the 
overtaking possibility was restricted by an oncoming car than when restricted 
by a sight obstacle. 

ln  the third study, the overtaking distance and time was shorter on wide- 
shoulder roads than on narrow roads. On wide-shoulder roads, the mean 
overtaking distance was 190 meters (overtaking time 6 seconds) and on 
narrow roads 210 meters (7,4 seconds). On the wide-shoulder road, the 
mean overtaking distance and time was even shorter when the overtaken 
drove on the margin of its own lane (170 meters and 5,5 seconds). On dark 
narrow road the overtaking time and distance was much longer than in 
daylight (280 meters and 10,5 seconds). 

ln  the fourth study, the new warning line marking reduced overtakings ending 
at the end of a straight road section when the road section ended to a deep 
curve and sight distance in the end of the road section was quite short. 
Driver's opinions about the new lane marking were mostly positive and most 
of the drivers knew what the new marking meant. However, drivers had not 
noticed that the no-passing line had typically got shorter in places where the 
warning line had been marked. 



Alkusanat  

Tämä tutkimus perustuu  tielaitoksen  kehittämiskeskuksen Helsingin yliopis-
ton  psykologian  laitoksen  liikennetutkimusyksiköltä  tilaamaan tutkimus- 
projektiin  "Ajokäyttäytyminen kaksikaistaisilla maanteiflä'. Toimeksiantajan 
yhdyshenkilöinä  toimivat  dipl.ins.  Tenho  Aarnikko  ja  dipl.ins.  Jorma 

 Saarelainen.  Tästä  yhteenvetoraportista  vastasi  psyk.  kand.  Jyrki  Kaistinen 
liikennetutkimusyksikästä,  jossa työtä ohjasi  prof. Heikki Summala.  
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JOHDANTO  

1  JOHDANTO  

Kaksikaistaisia pääteitä  suunniteltaessa pyritään teille järjestämään kohtuul-
lisesti ohituskelpoisia osuuksia tietyin liikennemäärästä riippuvin kriteerein. 
Tähän asti ohitusosuudet  on  mitoitettu tietyin laskentaperustein, mutta kent-
tämittauksia siitä, miten pitkiä ohitusosuuksien pitäisi olla, miten pitkän  mat-
kan ja  ajan ohitukset vaativat  tai  millaisissa tilanteissa autoilijat lähtevät  tai 

 eivät lähde ohittamaan ei Suomessa toistaiseksi ole tehty.  Kaiken  kaikkiaan 
ohittamista luonnollisissa olosuhteissa  on  tutkittu melko vähän. 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kenttämittauksin selvittää, millaisissa tilan-
teissa kuljettajat lähtevät ohittamaan, kuinka kauan ohittaminen keskimäärin 
kestää  ja  toisaalta poikkeaako ohituskäyttäytyminen normaalilevyisten  (7-8 
m)  ja  leveäpientareisten  (10-12,5 m)  teiden välillä. Leveäpientareisilla teillä 
pyrittiin lisäksi tutkimaan, kuinka paljon pientareen tuomaa väistämismandol-
lisuutta käytetään ohituksissa hyväksi. Erillisenä osana tutkittiin myös uuden 
varoitusviivamerkinnän vaikutusta ohitusten päättymiskohtiin  ja  su Ikuviivan 
ylityksiin.  

Tutkimusta aloitettaessa oli  jo  olemassa pieni aineisto leveäpientareisilta 
teiltä vuodelta  1987,  mutta varsinaiset tämän  projektin  puitteissa tehdyt mit-
taukset tehtiin vuosien  1989-91  aikana. 

Tämä yhteenvetoraportti perustuu seuraaviin tutkim usraportteih  in:  

Kaikkonen,  A., Kaistinen, J. & Summala, H. 1991.  Ohittaminen leveäpienta-
reisilla teillä: seurantatutkimus pientareen käytöstä ohitustilanteissa  1987-91. 
Helsinki. 21 s.  (Helsingin yliopisto, liikennetutkimusyksikkö, tutkimuksia  22). 

Kaistinen,  J. & Summala, H. 1991.  Hyväksytty näkemä ohituksissa.  Helsinki. 
36 s.  (Helsingin yliopisto, liikennetutkimusyksikkö, tutkimuksia  23).  

Nieminen,  T., Kaistinen, J. & Summala, H. 1992. Ohitusmandollisuuden  hy-
väksyminen pimeällä.  Helsinki. 23 s.  (Helsingin yliopisto, liikennetutkimusyk-
sikkö, tutkimuksia  24). 

Kaistinen,  J.,  Nieminen,  T.,  Sinkkonen,  J. & Summala, H. 1992. Ohitusmah-
dollisuuden  hyväksyminen leveäpientareisilla teillä.  Helsinki. 1 9 s.  (Helsingin 
yliopisto, liikennetutkirnusyksikkä, tutkimuksia  25). 

Kaistinen,  J. 1992. Varoitusviivan  vaikutus ohitusten päättymiskohtiin.  Hel-
sinki. 1 7 s.  (Helsingin yliopisto, liikennetutkimusyksikkö, tutkimuksia  26). 
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PIENTAREEN  KÄYTTÖ  OHITUSTILANTEtSSA  1987-91 

2  PIENTAREEN  KÄYTTÖ OHITUSTILANTEISSA  1987-91 

2.1  Taustaa 

Leveä  tie  antaa kuijettajalle kapeaa tietä suuremman mandollisuuden valita 
autonsa sijainnin tien sivusuunnassa. Kymmenen metrin levyiselle tielle 
mahtuu kolme  ja  12-13  metrin tielle neljäkin henkilöautoa rinnakkain,  jos  hi-
taammin ajavat väistävät. Kuljettaja voi tällöin ohittaa edellään hitaammin 
ajavan siirtymättä vastaantulijan kaistalle. Ruotsissa leveätä  13 m:n  poikki-
leikkausta  on  käytetty runsaasti  jo  pidemmän aikaa,  ja väistäminen pienta-
reelle  on  lähes säännönmukaista. Suomessakin  on  rakennettu joitakin le-
veitä teitä, mutta "Ruotsin malli', ohitettavien väistäminen pientareelle  no-
peamman  auton lähestyessä takaa, ei näytä yleistyneen, vaikka siitä  on  sel-
viä etuja: keskimääräinen matkanopeus alenee leveällä tiellä Suomessa lä-
hes  12 km/h liikennemäärän  kasvaessa mittaussuuntaan  1000  autoa tun-
nissa, kun Ruotsissa vastaava matkanopeuden aleneminen  on vain 4 km/h 
(Summala 1987). 

On  huomattava, että Suomessa käytetty leveä poikkileikkaus  on päällysteen 
 leveyden osalta hivenen kapeampi kuin Ruotsissa  (12-12,5 vs. 13 m),  mikä 

merkitsee kapeampaa piennarta. Toiseksi Suomessa tien reunavliva maala-
taan yhtenäisellä valkoisella viivalla. Ruotsissa reunaviiva  on  maalattu  kat-
koviivalla  eikä  se  näin sekoitu valkoiseen sulkuvlivaan, mikä Suomessa  on 

 vaarana. (Ruotsissa kokeillaan parhaillaan - hyvin tuloksin - yhtenäisen 
reunavilvan käyttöä;  Lundqvist&  al. 1991).  

Eroja  on  myös lainsäädännössä - huolimatta pyrkimyksestä pohjoismaiseen 
 ja  eurooppalaiseen yhdenm ukaisuuteen. Ohittajan  ja  oh itettavan veivol-

lisuuksia  käsittelevät  19 §  Suomen (Tieliikennelaki  267/81)  ja  48 §  Ruotsin 
 (Sveriges Rikes  Lag) tieliikennelaissa. On  huomattava, että Ruotsin laissa ei 

mainita lainkaan piennarta toisin kuin Suomen laissa: Ruotsin laissa tode-
taan  vain,  että ohitettavan auton  on pysyteltävä  niin oikealla kuin mandollista 
ohituksen aikana. Tällainen toteamus  on  toki Suomenkin laissa, mutta koska 
piennar mainitaan erikseen, voidaan tulkita, että Suomessa mandollisimman 
oikealla pysyminen ei koske piennarta. Kuljettajan olisi siis pysyttävä mah-
dollisimman oikealla ajorataa. Tätä ei kuitenkaan tieliikennelaissa sanota 
suoraan,  ja  näin  ollen  se on  tulkittavissa usealla tavalla. Pientareelle väis-
tämisestä Suomen laki käyttää sanamuotoa "kuljettaja saa...", eikä laki veI-
voita kuljettajaa väistämään. Ruotsin laissa ei tällaista vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa mainintaa ole. Suomen tieliikennelaki sanoo edelleen, että hi-
taasti ajavan ajoneuvon kuljettaja saa väistää pientareelle,  jos  se  voi tapah-
tua vaaratta  ja haitatta.  Ongelmaksi  jää,  miten määritellään hitaasti ajava 
ajoneuvo, missä kulkee  raja pientareelle väistämisen  ja pientareella  ajami-
sen välillä, sekä voiko mikään toiminta liikenteessä tapahtua vaaratta  ja hai-
tatta. 
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suuntaan), jotta ohituksia saatiin tarpeeksi suuri otos johtopäätösten tekemi-
seen. Kuvauksen edellytyksenä oli kesämittauksissa kuiva  tie  ja  hyvä näky-
vyys, jotta sääolosuhteet olisivat samanlaiset kaikilla mittauskerroilla. 

Aineistosta analysoitiin videonauhoilta ohittajien, ohitettavien  ja vastaantule-
ylen  ajoneuvojen tyyppi (henkilöauto  tai  muu)  ja  ajoneuvojen sijainti tien 
poikkileikkauksella ohituksen aikana. Ohittajan katsottiin olevan vastaantuli

-jan kaistalla  ohituksen aikana, mikäli yli puolet ajoneuvon leveydestä oli jos-
sain vaiheessa ohitusta vastaantulijan kaistalla. Ohitettavan  ja vastaantulijan 

 katsottiin väistävän,  jos  heidän ajoneuvonsa ylitti tien reunaviivan. 

Ohitettavista henkilöautoista  60-80 %  pysytteli kokonaan omalla kaistallaan 
 ja ohittajista  tällöin  n. 90 %  käytti vastaantulevan liikenteen kaistaa vähintään 

yli puolet autonsa leveydestä  (kuva  1).  Muista ohitettavista  vain 20-60 %  py-
sytteli kokonaan omalla kaistallaan, mutta kuitenkin ohittajista  80-90 %  käytti 
vastaantulevien kaistaa vähintään yli puolet autonsa leveydestä  (kuva  2).  
Ohituskäyttäytyminen  leveällä sekaliikennetiellä (kt  51)  vastasi leveää 
moottoriliikennetietä. 

Vaarallisia ovat ohitustilanteet, joissa ohittaja ohittaa vastaantulijoideri kais-
taa käyttäen vastaantulijan ollessa hyvin lähellä. Tällöin ohittaja siirtää vas-
tuun ohituksen turvallisesta sujumisesta vastaantulijalle, joka joutuu väistä-
mään. Tämän aineiston normaalilevyisellä  (10 m) sekaliikennetiellä  hyvin 

 harva vastaantulija  joutui väistämään pientareelle, leveillä teillä sitä vastoin 
 1 0:stä  jopa 80:een prosenttiin vastaantulijoista väisti ainakin osittain pienta

-reelle. (Osa vastaantulijoista  toki väistää varmuuden vuoksi pientareelle, 
vaikka ohitus tapahtuisi kaukana  tai  tilaa olisi omallakin kaistalla.) 

Helmi-  ja  maaliskuussa kerättiin vt4  :n mittauspai kalta  otos talviolosuhteista, 
joka kuitenkin korkean kunnossapitostandardin tiellä merkitsee pientareita 
myöten hyvin aurattua tietä. Mitään eroa pientareelle väistämisen määrässä 
ei kahtena talvisena mittauspäivänä voitukaan havaita verrattuna kesän  al-
neistoihin.  

Kaiken  kaikkiaan tulokset eivät osoittaneet olennaista muutosta ohitettavien 
eikä ohittajien käyttäytymisessä viime vuosina. Pientareelle väistävien määrä 

 on  edelleen selvästi pienempi kuin Ruotsissa, jossa leveillä teillä  85 %  ohi-
tettavista väistää pientareelle, jotta ohittaja pystyy ohittamaan pelkästään 
omaa ajo kaistaansa käyttäen  (Carlsson 1 990a). 
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Kuva  1:  Eri osapuolten sijainti tiellä, kun ohitettava oli henkilöauto.  
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Kuva  2:  Eri osapuolten sijainti tiellä, kun ohitettava oli muu kuin henkilöauto.  
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2.3  Turva-aika  ja  eri osapuolten sijainti 

Osapuolten sijainnin lisäksi aineistosta purettiin turva-aika (aika ohittajan 
palaamisesta kokonaan omalle kaistalleen siihen hetkeen, jolloin  se  kohtaa 
seuraavan vastaantulijan). Ohittajan käydessä kokonaan vastaantulevien 
kaistalla turva-aika oli - ohitettavan sijainnista riippuen -  20-30 %:ssa  tapauk-
sista negatiivinen eli ohittaja ei ollut palannut kokonaan omalle kaistalleen 
ennen vastaantulijan kohtaamista  (kuva  3).  Ohittajan  käydessä yli puoliksi 
vastaantulijan kaistalla turva-aika oli  25-65 %:ssa  tapauksista negatiivinen  ja 

 ohittajan käyttäessä vastaantulevien  kaistaa  vain  enintään puoliksi autonsa 
leveydestä turva-aika oli negatiivinen  60 %:ssa  tapauksista. Huomattakoon 
kuitenkin, että tämä analyysi koskee  vain  niitä ohituksia, joissa ohittajan  ja 

 vastaantulijan  kohtaaminen tapahtui  videokameran  kuvaamassa "ikkunassa" 
eli  em.  luvut eivät kuvaa negatiivisten turva-aikojen osuutta kaikista suoralla 
tapahtuneista ohituksista, vaan  vain  niistä ohituksista, joissa turva-aika oli 
yleensä  alle  10  sekuntia. Tuloksissa ohitettavana oli aina henkilöauto. 

Ruotsissa saatujen tulosten mukaan  (Carlsson 1990a) ohitusten,  joissa oli 
kolme ajoneuvoa rinnakkain, osuus kaikista ohituksista kasvoi liikennemää-
rän kasvaessa. Suurimmalla liikennemäärällä jopa  66 %:ssa ohituksista 
kohdattiin  ohituksen aikana vastaantulevaa liikennettä.  

2.4 Kul jettajien  mielipiteet pientareelle väistämisestä 

Lokakuussa  1990  tehtiin kaksi haastattelua autonkuljettajien käsitysten sel-
vittämiseksi pientareelle väistämisestä  ja sen  sallittavuudesta.  Ensimmäi-
sessä haastattelussa haastateltiin  57  raskaan liikenteen ammattilaista kah-
della valtatie  4:n  varrella olevalla huoltoasemalla. Toisessa haastattelussa 
haastatettiin henkilö-  ja  pakettiautojen  kuljettajia samalla tiellä, Mäntsälän 
pohjoispuolella olevalla levähdyspaikalla. 

Ajettavan  ajoneuvon lisäksi kuljettajat poikkesivat myös vuosittaisen ajomää-
rän suhteen. Raskaan liikenteen ammattilaiset ajoivat vuodessa keskimäärin 
yli  100 000  kilometriä, kun henkilöauton kuijettajat ajoivat noin  30 000  kilo-
metriä. Ammattikuljettajat pystyivät myös sanomaan  varsin  tarkkaan vuosit-
taisen ajomääränsä. Valtatie  4:n moottoriliikennetieosuudella  vähintään ker-
ran viikossa ajoi yli  90 %  kuorma-auton kuljettajista  ja alle  puolet henkilöau-
ton kuljettajista. 

Raskaan liikenteen ammattilaisista  53 % (31/58)  ja  henkilöauton kuljettajista 
 69 % (116/1 67)  tiesi ainakin yhden seikan, joka erottaa moottoriliikennetien 

tavallisesta maantiestä. Henkilöauton kuljettajista, jotka eivät osanneet sa-
noa yhtään oikeaa vastausta  39 % (20/51)  ja  kuorma-auton kuljettajista  56 % 
(15/27)  sanoi moottoriliikennetien eroavan tavallisesta maantiestä tien le-
veyden  ja  etenkin leveämpien pientareiden vuoksi. 
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Ohituskäyttäytyminen kaksikaistaisilla  maanteillä 	 17 
PIENTAREEN  KÄYTTÖ OHITUSTILANTEISSA  1987-91  

Kysymykseen 'Saako ohitettava ajoneuvo väistää moottori liikennetiellä 
pientareelle?" molempien ryhmien vastaukset jakaantuivat lähes tasan väis-
tämisen puolesta  ja  sitä vastaan. Perusteissaan molemmat ryhmät vetosivat 
lähinnä lakiin  tai  joustavuuteen  ja  turvallisuuteen. Kuorma-auton kuljettajista 

 20 % (11/56)  ja  henkilöauton kuljettajista  1,5 % (2/134)  väitti kuulleensa 
tiedon poliisilta. 

Kuorma-auton kuljettajista  71 % (39/55)  ja  henkilöauton kuljettajista  50 % 
(66/131)  ilmoitti väistävänsä aina  tai  yleensä, kun takaa tuleva aikoo ohittaa 
heidät. Sekä ne, jotka ilmoittivat väistävänsä että ne, jotka ilmoittivat ole-
vansa väistämättä perustelivat toimintaansa joustavuudella  ja  turvallisuu-
della. Kuorma-auton kuljettajista ei yksikään ilmoittanut, ettei väistä, koska ei 
ole pakko, toisin kuin henkilöauton kuljeffajista. Suurin  osa  kuljettajista pe-
rusteli kantansa  sillä,  että laissa sanotaan niin  tai  poliisi  on  huomauttanut 
väistämisen olevan kiellettyä  tai  sallittua.  Varsin harva  sanoi oman toimin-
tansa kuitenkaan pohjautuvan  lain  mukaan toimimiseen. Niistä haastatel-
luista, jotka sanoivat väistävänsä harvoin  tai  ei koskaan suuri  osa  sanoi ettei 
väistä, koska laki kieltää  sen  tai  ei ainakaan velvoita väistämään. 

Molemmissa ryhmissä olevista kuljettajista noin puolet näki pientareelle 
väistämisessä moottoriliikennetiellä riskejä. Suurimman osan -  60 % (51/85) 

 henkilöauton  ja  81 % (22/27)  kuorma-auton kuijettajista - mielestä riskit liittyi-
vät pientareella oleviin esteisiin  ja  säähän.  Sen  sijaan  harva  mainitsi riskiksi 
auton  hallinnan  tai  sen  ettei pääse takaisin omalle kaistalle. 

Liikennejärjestelmän  turvallisuuden  ja  sujuvuuden kannalta olisi parempi,  jos 
 käytössä olisi  vain  yksi vallitseva toimintamalli: joko kaikki kuljettajat väis-

täisivät  tai  ei kukaan. Lainsäädännön -  ja  tien suunnittelun - tulisi selkeästi 
tukea yhtä toimintamallia.  Jos  tiedotusvälineistä saatava tieto  on ristirlitaista 

 ja kaiken  lisäksi  lain säätäjien  ja  toimeenpanijoiden  käsitykset ovat ristiriitai-
sia, ihmiset eivät tiedä miten tulee toimia, eikä myöskään voida olettaa kul-
jettajien toimivan yhdenmukaisella tavalla. 
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3 OHITUSMAHDOLLISUUDEN HYVAKSYMINEN 

3.1  Taustaa  

Kaksikaistaisella  maantiellä  ohituspäätöksen  tekemiseen vaikuttaa olennai-
sesti  vastaantulevien kaistalla  ohittamiseen käytettävissä oleva vapaa tila. 
Jotta ohittamaan aikova kuljettaja voisi olla  varma  vapaan tilan riittävyydestä, 
hänen täytyy nähdä esteettömästi tarpeeksi pitkälle vastaantulijoiden kais-
talle. Teoriassa tämän vapaan tilan tarjoama  ohitusmandollisuuden  pituus 
vaihtelee muutamasta metristä jopa  kilometreihin.  Pituus riippuu  vastaantu-
levan  liikenteen tiheydestä eli siitä, paljonko  vastaantulevien  ajoneuvojen vä-
liin  jää  vapaata tilaa sekä silloin, kun  vastaantulijoita  ei ole näkyvissä tien 

 geometriasta  eli siitä, kuinka pitkälle kuljettaja näkee  esteettämästi  ennen 
 kaarretta  tai  mäenharjaa,  jotka muodostavat  maastoesteen  (kuva  4). 

1.1 fl  

Maastoesteen rajoittama ohitusonandollisuus 

VastaafltuIaan rajoCuva ohitusmandollisuus  

Kuva  4: Ohitusmandollisuuden  pituus. Ylemmässä kuvassa ohitusmandolli-
suus rajoittuu maastoesteeseen, johon näkemä päättyy. Tielaitoksen näke-
mänmittauksissa silmäpisteen  ja  kohtaavan  ajoneuvon korkeus ajoradan 
pinnasta  on 1,1 m (Tiemerkinnät 1992). Alakuvassa rajoittavana  tekijänä  on 
vastaantuleva  ajoneuvo. 

Kuljettajan  arvioidessa  oh  itusmandol lisuutta vastaantulevan  liikenteen no-
peuden  ja  etäisyyden havaitsemisella  on  olennainen merkitys.  Nopeuksien  ja 

 etäisyyksien havaitseminen  on  kuitenkin osoittautunut kuljettajille hyvin vai-
keaksi tehtäväksi  ja  niissä  on  koetilanteissa  tehty hyvin paljon virheitä 

 (Björkman  1963,  Häkkinen  1963, Michaels 1963,  Norling  1963, Rockwell  & 
 Snider 1965, Denton 1966, Jones  & Heimstra  1966, Farber  &  Silver 1967, 

Gordon  &  Mast 1968,  Brehmer  1970,  Kaukinen  1972,  Rumar &  Berggrund 
 1973,  Harte & Harte  1976, Burney 1977, Bryant 1978, Probst  ym.  1984, 

 Brehmer  1990).  Täten ohitusmandollisuuden  pituuden arviointi  maastoestee
-seen on  päivänvalossakin  vaikeaa, koska etäisyyden arvioinnissa  on  
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ongelmia. Vastaantulijaan ohitusmandollisuuden pituuden arviointi  on  vielä 
vaikeampaa, koska vaikuttamassa  on  myös vastaantulijan nopeus, jonka ar-
viointi  on  osoittautunut erittäin vaikeaksi. Ohitustilanteessa vastaantulijan 
nopeuden ollessa arvioitua korkeampi virhearvioinnin seuraukset muodostu-
vat lisäksi vaarallisiksi. Todellinen kohtaamispiste onkin ennustettua lähem-
pänä ohittajaa eli käytettävissä oleva ohitusmatka  on  oletettua lyhyempi. 

Pimeällä ajaminen  on  oleellisesti vaativampi tehtävä kuin päivänvalossa 
ajaminen. Esimerkiksi Kulmalan & Peltolan  (1984)  mukaan kuljettajan to-
dennäköisyys joutua onnettomuuteen  on  pimeällä, valaisemattomalla tiellä 

 1 ,9-kertainen ajokilometriä  kohden päivänvaloon verrattuna.  Tien  ja  sitä 
reunustavan maaston hyödyntäminen heikkenee pimeällä, koska kuljettaja ei 
voi suhteuttaa haluamiaan kohteita ympäröivään luontoon  tai  muihin tiellä-
liikkujiin. Vastaantulijoista  ja  edellä ajavista näkyy kaukana  vain  valot. Koska 
toisen ajoneuvon piirteistä ei ole kuvaa verkkokalvolla, kuljettaja ei pysty 
hahmottamaan toista ajoneuvoa, eikä vertaamaan sitä ympäristöön. Myös lii-
kennemerkkien  ja tiemerkintöjen  näkyvyys saattaa heiketä, esimerkiksi sul-
kuviivan  alun  tai ohituskieltomerkin  havaitseminen voi viivästyä. Lisäksi 
vastaantulijoiden valot aiheuttavat häiritsevää häikäisyä pimeän ajan liiken-
teessä. Kuljettajat toimivatkin useissa liikennetilanteissa näkökykynsä ääri-
rajoilla  ja  joskus, erityisesti pimeällä, tilanteet ylittävät ihmisen visuaalisen 
kapasiteetin  (Hills 1980). 

Leveäpientareisella  tiellä  (12 m)  ohittaminen poikkeaa kapeilla  (7-8 m)  kaksi-
kaistaisilla maanteillä tapahtuvista ohituksista sikäli, että tielle mahtuu rin-
nakkain jopa neljä ajoneuvoa,  jos  ohitettava  ja vastaantulija  väistävät pienta

-reelle.  Tämän voisi olettaa johtavan siihen, että leveäpientareisilla teillä hy-
väksytään lyhyempiä ohitusmandollisuuksia, koska luotetaan siihen, että 
ohitettava  tai vastaantulija  väistää mandollisen vaaratilanteen syntyessä. 
Carlssonin  (1 990a)  tutkimuksessa ruotsalaisilla leveäpientareisilla moottori-
liikenneteillä  50 %  henkilöautojen ohittajista hyväksyi  240 m:n  ja  85 % 411 
m :n ohitusmandollisuuden.  Tulosten suhteellisen lyhyet  oh itusmandollisuu

-det  selittyvät  sillä,  että suuressa osassa tapauksista vastaantuleva liikenne 
helpotti ohitusta siirtymällä pientareelle. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa kenttähavaintoihin perustuva arvio 
sille, miten pitkiä ohitusmandollisuuksia ku Ijettajat tarvitsevat. Tähän pyrittiin 
mittaamalla sitä, millaisia ohitusmandollisuuksia autoilijat hyväksyvät  ja  hyl-
käävät ohitustilanteissa. 

Edelliseen tavoitteeseen liittyen pyrittiin myös mittaamaan muuttuuko ohi-
tusmandollisuuden hyväksyminen, kun vastaantulija  on tai  ei ole näkyvissä. 

 Oh itustilanteissa,  joissa vastaantulija  on  näkyvissä ohitukseen lähtöhetkellä, 
ohitettavan  ja vastaantulijan  etäisyys lyhenee molempien nopeuksien vaiku-
tuksesta, kun taas tilanteissa, joissa ei ole vastaantulijaa  koko  ohituksen ai-
kana, ohitusmandollisuuden pituus lyhenee  vain ohitettavan  nopeuden vai-
kutuksesta.  Täten esim.  tilanteessa, jossa ohitettava ajaa  90 km/h  ja  ohitus-
mandollisuuden pituus  on 600 m,  aikaa  koko matkan  kulkemiseen 
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kuluu tyhjällä tiellä  24  sekuntia, mutta aikaa  100 km/h  liikkuvan vastaantuli
-jan  kohtaamiseen  vain 11,4  sekuntia. (Ero  on  kuitenkin tosiasiallisesti näen-

näinen: mikäli maastoesteen takaa  on  lähestymässä vastaantulija, todellinen 
etäisyys lyhenee kohtaavien ajoneuvojen summanopeuden mukaisesti.) 

Lisäksi oli tavoitteena selvittää, miten pimeys vaikuttaa ohituspäätäksiin kak-
sikaistaisella kapealla  (7-8 m)  maantiellä. Pimeyden vaikutusta selvitettiin 
vertaamalla pimeän ajan mittauksia päivänvalossa samalla tiellä  ja  samalla 
menetelmällä tehtyihin mittauksiin. 

Neljäntenä tavoitteena oli verrata leveäpientareisella tiellä  (12 m)  tehtyjä 
ohituspäätöksiä kapealla tiellä tehtyihin ohituspäätöksiin valoisana aikana. 
Leveäpientareisella tiellä ohitustilanne muuttuu sikäli, että ajoneuvot pystyvät 
siirtymään tarvittaessa pientareelle  ja  näin helpottamaan ohitustilannetta.  

3.2  Menetelmät  

Aineistot  kerättiin ajamalla videokameroin  ja mittalaittein varustetulla  autolla 
muun liikenteen mukana  10-25 km/h  alle nopeusrajoituksen.  Näin pyrittiin 
mittausautolla jäljittelemään "tyypillistä', muuta liikennettä hitaammin ajavaa 

 ja ohitustarvetta synnyttävää  henkilöautoa.  Vain  ohittamaan pyrkivistä  hen-
kilöautoista  kerättiin tietoa;  raskas  liikenne päästettiin ohi aina tilaisuuden 

 tullen.  

Kapean tien mittauspaikkoina kesällä  1990  oli kaksi kaksikaistaista  ja  paljon 
liikennöityä maantietä, valtatie  (Vt)  2 Olkkalasta Huittisiin (tieosat 12-35,  yh-
teensä  122 km)  ja vt6 Koskenkylästä Kuusankoskelle (tieosat  116-128,  yh-
teensä  56 km). Päällysteen  leveys teillä oli  7-8 m,  nopeusrajoitus  80 tai 100 
km/h.  Leveän tien mittauspaikkana kesäkuussa  1991  oli  61  km:n osuus val-
tatie  4:n moottoriliikennetiellä  Järvenpään liittymästä Renkomäen liittymään 
(tieosat  108-119). Päällysteen  leveys tiellä oli  12 m  ja ajoradan  7,5 m,  no-
peusrajoitus  100 km/h.  Mittaukset tehtiin päivällä  vain,  kun  sää  oli sateeton 

 ja  tie  kuiva. 

Pimeän ajan aineisto kerättiin samalla osuudella vt2:lla, jolla vt2:n osuus 
päiväaineistostakin oli kerätty. Mittaukset suoritettiin iltaisin  marras-joulu-
kuussa  1990,  aikana jolloin oli täysin pimeää, sateetonta  ja  tie  oli kuiva  ja 
sula. 

Kapeiden  teiden mittauksissa mittausauto liikkui  koko  ajan keskellä omaa 
ajokaistaa. Leveällä tiellä mittausauto ajoi noin puolet mittauksista keskellä 
omaa ajokaistaa  ja  toisen puolen reunassa oikean puoleiset pyörät  me-
nosu untaan  nähden reunaviivan tuntumassa. 

Kapeiden  teiden aineistot kerättiin laitteistolla, jossa oli mittausautoon  asen-
nettuna  kolme videokameraa, kaksi eteenpäin eri polttoväleillä  ja  yksi 
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taaksepäin. Lisäksi autossa oli tutka mittaamassa jatkuvasti oman auton  ja 
 vastaantulijoiden nopeuksia  ja  anturi  auton matkamittarivaijerissa, josta saa-

tiin kuijettu matka. Näiden  ja  videokuvassa  olevan ajastimen avulla pystyttiin 
tarvittavat tiedot myöhemmin purkamaan videolta. Leveän tien aineiston ke-
räämistä varten laitteistoa kehitettiin siten, että tietokoneohjelmalla pystyttiin 
jokainen ohittaja  ja  vastaantulija  tunn  istamaan tutkasignaalista  heti mittauk-
sen aikana  ja  tarvittavat tiedot tallentamaan tietokoneelle, josta ne myö-
hemmin purettiin erifiisellä analysointiohjelmalla. Tällöin saatiin myös ohitta

-jan  nopeus purettua luotettavasti. 

Jokaisen ohittajan kohdalla mitattiin ohitusmandollisuuden pituus ohituksen 
alkuhetkellä  ja  pisin hylätty ohitusmandollisuus, kun ohitusmandollisuutta 
rajoitti vastaantulija  tai maastoeste  (mäki, kaarre). Ohitusmandollisuuden pi-
tuuden laskemisessa  maastoesteeseen  käytettiin tielaitoksen tierekisterissä 
olevia kaikkien pääteiden näkemämittaustietoja, joissa  on  mitattu kunkin tien 
näkemien pituudet yhteen suuntaan.  Vastaantulevaan ajoneuvoon  ohitus-
mandollisuuden pituus laskettiin nopeuksien  ja  aikaerojen  perusteella kaa-
valla: 

ohitusmandollisuuden  pituus  (m) = [v1  *  (t2 -t1  )]±[v2* (t2-t1  )]+d,  

missä  
v 1  = mittausauton  nopeus  (mis)  
v2  = vastaantulijan  nopeus  (mis)  
t 1  = ohitusmandollisuuden alkamishetki (s) 
t2  = mittausauton  ja  vastaantulijan kohtaamishetki  (s) 
d = ohittajan  etäisyys mittausautosta alkamishetkellä  (m)  

Aikana mitatut ohitusmandollisuuden pituudet laskettiin eri tavalla riippuen 
näkemäesteestä.  Jos  este oli maastoeste, tietiedoista laskettu ohitusmandol-
lisuuden pituus muutettiin metrimäärästä sekunneiksi jakamalla  se  mit

-tausauton  nopeudella  (mis).  Näin saatu aika kertoo, kuinka kauan ohittajalta 
olisi mennyt ohitusmandollisuuden loppukohtaan mittausauton nopeudella. 

 Jos näkemäesteenä  oli vastaaritulija, ohitusmandollisuuden pituus sekun
-tema  laskettiin alkamishetken sekä ohitettavan  ja  ohituksen jälkeen seuraa-

van vastaantulijan kohtaamishetken erotuksena  ja  tähän lisättiin ohittajan 
etäisyys mittausautosta. Tämä etäisyys laskettiin kuvasta metreinä keskivii-
vamerkintöjen avulla  ja  muutettiin sekunneiksi jakamalla  se mittausauton  no-
peudella  (mis).  

Leveällä tiellä, ohitukseen lähtöhetkellä ohitusmandollisuuden pituuden las-
kemisen alkukohta poikkesi sikäli hieman kapeiden teiden mittauksissa käy-
tetystä, että alkamishetkeksi katsottiin hetki, jolloin ohittavan ajoneuvon  vas-
taantulevien  kaistan puoleiset renkaat tulivat keskiviivan päälle. Kapean tien 
aineistoissa vastaavana kriteerinä käytettiin hetkeä, jolloin ohittava ajoneuvo 
selvästi lähti ohittamaan näyttämällä vilkkua  tai  ajoneuvon lähtiessä siirty-
mään kohti keskiviivaa. Tämä luonnollisesti aiheuttaa  sen,  että leveän tien 
mittauksissa hyväksytty ohitusmandollisuuden pituus ohitukseen lähdet- 
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täessä  hieman lyheni kapeilla teillä tehtyihin mittauksiln verrattuna. Kapeilla 
teillä alkamishetken  ja  keskiviivan ylityshetken keskimääräinen ero oli  vas-
taantulijan rajoittaessa ohitusmandollisuutta 44 m (keskihajonta 21 m, N = 
144)  ja  maastoesteeseen  57 m (keskihajonta 19 m, N = 161).  Ohitus-
mandollisuuden hylkäämistilanteissa ohitusmandollisuuden pituus laskettiin 
kaikissa aineistoissa samalla tavalla eli etsimällä pisin mandollinen ohitus-
mandollisuus, jolla ohittamaan pyrkivä ei lähtenyt ohittamaan.  

3.3  Tulokset  

Aineistoista tuotettlin hyväksymistoden  näköisyyden jakauma ohitusmandol-
lisuuden pituuden funktiona laskemalla hyväksyttyjen  ja  hylättyjen tapausten 
kumulatiiviset jakaumat  ja  niistä hyväksymisen todennäköisyys sopivalla 
luokkavälillä = hyväksyttyjen osuus / (hyväksyttyjen osuus + hylättyjen 
osuus).  50 % kynnysarvoille  tämä antaa likipitäen saman tuloksen kuin 
perinteinen tapa laskea todennäköisyys luokkien tapausmääristä, mutta  85 
% estimaatit  saattavat olla erilaisia (ks. Kaistinen ym.  1992). 

Hyväksymistodennäköisyyden tunnuslukujen estimoimiseksi  aineistoon  so-
vitettiin Gompertz -funktion  (Draper & Smith 1981, Carlsson 1990b)  mukainen 
teoreettinen jakauma, jonka yhtälö  on 

-A e 1  
P=e  

missä  

P 	on ohittamistodennäköisyys (ohitusten  osuus kaikista  
oh itusmandol lisuu ksista) 

A  ja  k  ovat vakioita  
s 	on ohitusmandollisuuden  pituus metreinä  tai sekunteina  

Kaikki tuloksiin sovitetut teoreettiset jakaumat  (kuvat  7-15)  vastasivat kent-
tämittauksia kohtalaisen hyvin: selitysosuudet olivat kaikissa tapauksissa yli 

 98%. 

3.3.1 Näkemäprofiili, liikennemäärä  ja  ohitettavan  nopeus  

Mittausteistä  mitattiin näkemä  50 m:n  välein  koko  ajettavalta  osuudelta 
tielaitoksen tierekisterissä olevien näkemätietojen avulla. Näistä muodostettu 
prosentuaalinen näkemäjakauma oli kapeilla teillä (vt2  ja  vt6)  kohtalaisen 
samanlainen, lukuunottamatta vt6:n ainoaa yli neljän kilometrin suoraa  (kuva  
5). Maastoesteen rajoittamat oh itusmandollisu udet jakaantuivat  näin  ollen 

 jokseenkin samalla tavalla kapeilla tiellä. Leveällä tiellä (vt4) näkemät olivat 
kapeisiin teihin verrattuna keskimäärin hieman pidempiä. 



Ohituskäyttäytyminen kaksikaistaisilla  maanteillä 
	 23 

OHITUSMAHDOLLISUUDEN  HYVÄKSYMINEN  

30 	
Aineistot  (N): 

0  kapea  vt2  (2880)  

25 	 kaçeavt6(1197) 

Ieveävt4(1234)  

20 

is 

10 

5 

0  
0 	1000 	2000 	3000 	4000 	5000 

Nikemä  (in)  

Kuva  5:  Mittausteiden prosentuaaliset näkemäjakaumat  metreissä. Jakaumat 
 on  laskettu  50  m:n  välein ajetuilta osuuksilta. Leveällä tiellä oli keskimäärin 

hieman pidempiä näkemiä kuin kapeilla teillä. 

Kuvassa  6 on liikennemäärä (ajoneuvoalh)  yhteenlaskettuna molempiin 
suuntiin eri aineistoissa. Liikennemäärät laskettiin tielaitoksen mittausosuuk

-sula  olleiden liikenteen automaattisten mittalaitteiden  (LAM)  perusteella. 
Vt2:lla oli kolme, vt6:lla  ja  vt4:llä  kaksi mittauspistettä, joista liikennemäärät 
mittausten aikana saatiin laskettua. Leveän tien aineistossa liikennemäärät 
olivat yli kaksinkertaisia  koko  mittauksen ajan verrattuna kapeiden teiden ai-
neistoihin. Tämä selittyy  sillä,  että leveällä tiellä ajettiin mittausautolla myös 
ruuhka-aikana, toisin kuin kapeilla teillä. Vähiten ajoneuvoja liikkui pimeällä 
tehtyjen mittausten aikana. 

Mittausauton  eli ohitettavan nopeuden suhteen aineistot poikkesivat selvästi 
 vain  siten, että pimeällä jouduttiin ajamaan huomattavasti hiljempaa, koska 

 80 km/h talvinopeusrajoitukset  olivat tulleet  jo  voimaan  ja  näin samalla tiellä 
päivällä kerättyyn aineistoon verrattuna  vain  osa  100 km/h nopeusrajoituk

-sista  oli enää voimassa. Valoisalla kapealla tiellä (vt2) tehdyissä mittauk-
sissa ohitettavan nopeus oli keskimäärin  81 km/h (keskihajonta 3,1 km/h), 

 pimeällä  72 km/h (4,3 km/h),  kapealla vt6:lla  84 km/h (3,7 km/h)  ja  leveällä 
vt4:llä  83 km/h (3,6 km/h). 
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Kuva  6: Liikennemäärä  (ajoneuvo alh) molempiin suuntIIn yhteenlaskettuna 
mittausteilä mittausaikoina.  N  kuvaa mittausaikaa tunteina kussakin aineis-
tossa. Leveällä tiellä liikennemäärä oli  koko  mittausaikana  lähes kaksinker-
tainen verrattuna kapeiden teiden aineistoihin. Vähiten liikennettä oli pi-
meällä kapealla tiellä tehdyissä mittauksissa.  

3.3.2  Ohitusmandollisuuden  hyväksyminen kapeilla teillä 

Kapeilla teillä päivänvalossa kerätty aineisto koostui yhteensä  965  ohitus- 
päätöksestä, joista oli positiivisia (ohituksia) vt2:lla  209  ja  vt6:lla  233  ja  ne-
gatiivisia (hylättyjä ohitusmandollisuuksia) vt2:lla  233  ja  vt6:lla  290.  Tulok-
sissa  on  mukana ainoastaan  100 km/h nopeusrajoitusalueilla  tapahtuneita 
ohituspäätöksiä.  80 km/h nopeusrajoitusalueilla  tapahtuneita päätöksiä oli 

 koko  aineistossa  vain 85 kpl  ja  ne jätettiin pois analyyseista. Koska lentäviä 
ohituksia oli aineistossa yhteensä  vain 92  tapausta, ei lentäviä  ja  kiihdy-
tysohituksia eroteltu  tuloksissa. 

Kuvassa  7 on  esitetty jakaumana hyväksymisen todennäköisyys suhteessa 
ohitusmandollisuuden pituuteen metreissä. Hyväksymisen todennäköisyys 
eri ohitusmandollisuuden pituuksilla oli mittausteillä maastoesteeseen lähes 
samanlainen, mutta näkemäesteen ollessa vastaantulija vt6:lla kuljettajat 
vaativat selvästi pitempiä ohitusmandollisuuksia.  Alle  400  m:n ohitusmandol-
lisuuksilla  hyväksymisen todennäköisyys oli suurempi maastoesteeseen kuin 
vastaantulijaan. 
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Karkeasti ottaen ohitusmandoil isuuden hyväksymistodennäköisyyden ja-
kauma oli  matkana  maastoesteeseen  ja  vastaantulijaan  lähes samanlainen, 
mutta ajassa laskettuna vastaantulijaan hyväksyttiin lähes puolet lyhyempiä 
ohitusmandollisuuksia kuin maastoesteeseen  (kuva  8).  Aikana  ja matkana 

 lasketuissa ohitusmandoflisuuksissa  olevan  selvän  eron voisi tulkita niin, että 
kuljettajat käyttävät ohituspäätöksen perusteena jotain vakiolsta etäisyys- 
mittaa riippumatta näkemäesteen laadusta. Tätä käsitystä tukevat johdon-
mukaisesti myös kaikki aikaisemmat tutkimukset, joiden mukaan vastaantu-
lijan nopeus  ja  ohitettavan  ja  vastaantulijan  välin  lyhenemisnopeus  arvioi-
daan usein väärin  tai  sitä ei oteta ollenkaan huomioon. Esim. Farberin  ja Sil-
verin  (1 967)  tutkimuksessa arvioitu turvallinen ohitusmandol!isuuden pituus 
pysyi samana riippumatta vastaantulijan nopeudesta. Tämän takia kuljettajat 
"hukkaavat" mandollisia  oh itustilaisuuksia vastaantulevan  liikenteen ajaessa 
oletettua hitaammin  ja  hyväksyvät vaarallisen lyhyitä ohitusmandollisuuksia 
vastaantulevien ajaessa oletettua lujempaa. 

Toinen mandollinen selitys  on,  että autoilijat aivan oikein  ja  rationaalisesti va-
rautuvat mandollisesti näkemäesteen takaa tulevaan vastaantulijaan  ja va

-raavat  yhtä pitkän  välin  metreissä laskettuna maastoesteeseen kuin  va
-raisivat,  jos  näkyvissä olisi vastaantulija. 

Maastoesteeseen  nähden lasketut tulokset osoittavat, että tällä hetkellä tien- 
rakennuksessa  100 km/h rajoitusalueilla  käytettävä  650 m:n ohitusnäkemä  ei 
ole riittävä, kun kriteeriksi otetaan, että  85 %  kuljettajista hyväksyisi ohitus-
mandollisuuden.  650 m  näyttää vastaavan paremminkin ohitusmandolli-
suutta, jossa  vain  keskimäärin (yli kaikkien aineistossa olevien tapausten)  55 
%  ohittamaan pyrkivistä todella lähtee ohittamaan muuta liikennettä selvästi 
hitaamman  (ja  siis liikennettä hidastavan) ajoneuvon.  85 % raja  edellyttäisi 
saatujen tulosten mukaan ohitusnäkemän nostamista  n. 900 m:iin.  

Kapeat tiet erosivat myös kohtalaisen paljon toisistaan. Hyväksyttyjen  ja  hy-
lättyjen jakaumia erikseen tarkastelemalla ero löytyi siitä, että vt6:lla ei ollut 

 alle  500 m:n  hyväksyttyjä ohitusmandollisuuksia kuin  4  %,  kun vt2:lla niitä oli 
 35 %.  Myös hylätyt ohitusmandollisuudet olivat vt6:lla keskimäärin hieman 

pidempiä kuin vt2:lla. Syy näihin eroihin oli siinä, että vt6:lla vastaantulijan 
rajoittamista ohituksista tapahtui  84 %  koko  mittaustien  loppuosan hyvin pit-
killä suorilla. Koska liikennemäärä oli kohtalaisen pieni mittauksen aikana, 
kujettajilla  on  ilmeisimmin ollut pitkillä suorilla runsaasti tilaa  ja  aikaa valita 
lopullinen ohitusmandollisuutensa, eikä heidän ole tarvinnut lähteä ohitta-
maan ollenkaan kohtalaisen lyhyillä  (alle  500 m:n)  etäisyyksillä vastaantuli-
joihin  ja  toisaalta  he  ovat myös pystyneet hylkäämään kohtalaisiakin ohitus-
mandollisuuksia. Osan mittausteiden välisestä erosta selittänee myös  se, 

 että vt6:lla mittausautolla ajettiin keskimäärin  3 km/h  nopeammin kuin vt2:lla. 
Carissonin  (1990b)  mukaan ohitettavan nopeuden noustessa vaadittava 
ohitusmandollisuuden pituus kasvaa. 
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Kuva  7:  Hyväksymisen todennäköisyys  ohitusmandollisuuden  pituuden funk-
tiona metreissä kapeilla teillä. Kuvassa  a)  vt2  ja  kuvassa  b)  vt6.  Ympyrät  ja 

 kolmiot  kuvaavat todellisia havaintoja, käyrä niihin  sovitettua  teoreettista 
 jakaumaa.  Matkana  laskettuna hyväksyttiin  vastaantulijaan  ja  maasto

-esteeseen  lähes samanlaisia  ohitusmandollisuuksia. 
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Kuva  8:  Hyväksymisen todennäköisyys  ohitusmandollisuuden  pituuden funk-
tiona sekunneissa kapeilla teillä. Kuvassa  a)  vt2  ja  kuvassa  b)  vt6.  Ajassa 
laskettuna hyväksyttiin lähes puolta lyhyempiä  ohitusmandollisuuksia  vas

-taantulaan  kuin  maastoesteeseen. 
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Kuva  9:  Hyväksymisen todennäköisyys  ohitusmandollisuuden  pituuden funk-
tiona  sekunteina  kapeilla teillä. Kuvaan  on  lisätty etäisyys  sulkuvii  vaan. Ku-
vassa  a) vt2  ja  kuvassa  b) vt6.  Otettaessa kriteeriksi  koko  näkyvän suoran 
sijasta  sulkuviivan alkupiste  suuri ero aikana  laskettujen jakaumien  välillä  ta

-soittui  huomattavasti,  vt6:lla  50 %:n kynnysarvo  oli jopa täysin sama ohitus-
mandollisuuden päättyessä vastaan  tu/aan  tai  sulku viivan  alkupisteeseen. 
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Kuva  10:  Hyväksymisen todennäköisyys ohitusmandollisuuden pituuden 
funktiona pimeällä kapealla tiellä. Kuvassa  a)  metreissä  ja  kuvassa  b)  se-
kunneissa. Näkemäesteen ollessa maastoeste, ohituspäätöksissä oli selvästi 
suurempi hajonta kuin vastaan tulijan ollessa näkyvissä  pää  töshetkellä.  Alle 

 kilometrin ohitusmandollisuuksilla tyhjällä tiellä hyväksyttiin lyhyempiä ohi-
tusmandollisuuksia kuin vastaan tulUan ollessa näkyvissä. Yli kilometrin ohi-
tusmandollisuuksilla tilanne oli päinvastoin. 
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Toisaalta tämä kuvaa todennäköisimmin myös sitä, että  osa  kuljettajista hyl-
kää pidempiä ohitusmandollisuuksia kuin myöhemmin hyväksyy. Tähän vai-
kuttanee turhautuminen pitkään perässä ajamiseen sekä mandollisesti kul-
jettajien tien tuntemus: odottaessaan tiettyä tuttua suoraa tien tuntevat kul-
jettajat saattavat jättää käyttämättä joitain pitempiäkin ohitusmandollisuuksia. 

Kuvassa  11 on  esitetty ohitusmandollisuuden hyväksymisen todennäköisyys 
suhteessa ohitusmandollisuuden pituuteen  a)  metreissä  ja  b)  sekunneissa, 
kun mandollisuutta rajoitti  vastaantuleva  ajoneuvo. Kuvaan  on  liitetty  va

-loisan  ajan ohitustutkimuksen vastaavat jakaumat. Vastaantulijan rajoitta-
essa ohitusmandollisuuden pituutta oli kuijettajien käyttäytymisessä selvä 
ero pimeän  ja  valoisan  ajan liikennetilanteen välillä. Valoisalla  50 %  kuljetta-
jista hyväksyi ohitustilaisuudeksi  544  metrin etäisyyden vastaantulijaan, kun 
vastaava luku pimeällä oli  866  metriä  ja  vain n. 2 %  hyväksyi  544  metriä. 
Ohitusmandollisuuden pituus ennen vastaantulijaa piti olla valoisalla  714 

 metriä  ja  pimeällä  1138  metriä, ennen kuin  85%  kuljettajista hyväksyi  sen.  

Myös aikaväleinä laskettuna valoisalla ohitettiin lyhyemmillä ohitusmandol-
lisuuksilla kuin pimeällä, kun ohitusmandollisuus rajoittui vastaantulevaan 
ajoneuvoon. Aikana esitetyt  50 %:n  ja  85 %:n  arvot suhteessa vastaantuli

-jaan  olivat pimeällä  19,6  ja  25,6  sekuntia  ja  valoisalla  11,9  ja  15,4  sekuntia. 

Kuvassa  12 on  esitetty ohittamisen todennäköisyys suhteessa ohitusmah-
dollisuuden pituuteen  a)  metreissä  ja  b)  sekunneissa, kun ohitusmandolli-
suus päättyi  maastoesteeseen. Ohitusmandollisuuden päättyessä maas-
toesteeseen selvä ero valaistusolosuhteiden välillä ilmeni vasta pitkillä, yli 

 700  metrin ohitusmandollisuuksilla. Lyhyitä ohitusmandollisuuksia tarkastel-
taessa löytyi kuitenkin pieni ero siten, että pimeällä hyväksyttiin lyhyitä ohi-
tusmandollisuuksia (metreissä mitattuna) todennäköisemmin kuin valoisalla. 

Pimeällä tehtävät ohitukset erosivat selvästi valoisalla tehtävistä ohituksista, 
kun ohitusmandollisuutta rajoitti vastaantuleva ajoneuvo. Pimeällä ohittami-
seen vaadittiin tällöin selvästi pidempiä ohitusmandollisuuksia kuin valoisalla 

 (tulos  vastaa myös Farberin  1969  tuloksia).  Tulos  tukee käsitystä etäisyys-  ja 
 nopeusarviointien  oleellisesta vaikeutumisesta pimeällä. Kun pimeällä lähes 

ainoaksi vihjeeksi etäisyydestä  ja  nopeudesta  jäävät vastaantulijan valot, 
ku Ijettajien ohitukseen lähtökynnys nousee selvästi. 

Kun näkyvissä ei ollut vastaantulevan liikenteen valoja, tapahtui ohituksia 
jopa lyhyemmillä etäisyyksillä pimeällä kuin päivällä. Tähän vaikuttanee pi-
meällä näkyvä valojen kajastuminen, esimerkiksi mäenharjanteen  tai  kaar-
teen takaa. Valoisalla kuljettaja ei voi tietää, onko mäenharjaa juuri lähesty-
mässä vastaantulija  ja  jää  odottamaan parempaa ohitustilaisuutta. Pimeällä 
vastaavasti  osa  kuljettajista luottaa siihen, että  tie on  myös jonkin matkaa 
mäen takana tyhjä, koska valojen kajastusta ei ole näkyvissä. 
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Kuva  11:  Ohitusmandollisuuden  hyväksymisen todennäköisyys valoisalla  ja 
 pimeällä, kun ohitusmandollisuutta rajoitti vastaantuleva ajoneuvo. Kohdassa 
 a)  ohitusmandollisuuden  pituus metreinä  ja  kohdassa  b)  sekunteina.  Pi-

meällä vaadittiin selvästi pitempiä ohitusmandollisuuksia kuin valoisa/ja. 



Ohituskäytläytyminen kaksikaistaisilla  maanteillä 
	

33 
OHITUSMAHDOLLISUUDEN  HYVÄKSYMINEN  

a) 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0  

Hyväksymisen todennäköisyys  
0  

........................ 00 	 ............................. 

- . a................................. •  
i...  .0.................................................  

0 	300 	600 	900 	1200 

Ohitusmandollisuuden  pituus  (m)  

Aiieiseot  (N):  

kapea  vt2 maastoeste 

• piioeä(144)  

o  valoisa(128)  

500  

Aineistot  (N):  

kapea  vt2 maastoeste 

• pizoeä(144)  

o  valoisa  (128) 

b) 

1 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

Hyväksymisen todennäköisyys  

0oo  
o - O• .........................  

9. ..............................  1 00  
.Oj.....................L•. ..................  

a ....................................... 

0 

1  

. .........................0 ......................................................... . 
. 

., 	 .... . . . 

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 

Ohitusmandollisuuden  pituus  (s)  

Kuva  12: Ohitusmandollisuuden  hyväksymisen todennäköisyys valoisa/Ja  ja 
 pimeällä, kun ohitusmandoi/isuutta rajoitti maastoeste. Kohdassa  a)  ohitus-

mandollisuuden pituus metreinä  ja  kohdassa  b) sekunteina.  Suuria eroja  va-
loisan ja  pimeän ajan välillä ilmeni vasta yli  700 m:n ohitusmandollisuuksilla, 

 mutta mielenkiintoista  on se,  että pimeällä hyvin lyhyitä ohitusmandollisuuk
-sia hyväksyttIIn  hieman todennäköisemmin (metreissä mitattuna) kuin  va-

Joisa/la. 
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Toinen tulosta selittävä asia  on  mandollisesti  se,  että pimeällä tapahtuu 
"sokkona" ohittamisia eli kuljettaja katsoo  vain,  ettei vastaantulijoiden valoja 
ole näkyvissä,  ja  lähtee ohitukseen. Tällöin etäisyys seuraavaan maastoes-
teeseen voi tietenkin olla lyhyt. Lisäinformaationa tällaisessa tilanteessa voi 
toimia ajorataan merkityn sulkuviivan puuttuminen. 

Ohitusmandollisuuden  hyväksymisen todennäköisyys maastoesteen ollessa 
mandollisuutta rajoittavana tekijänä oli  alle  700  metrin ohitusmandollisuuk

-sula  lähes sama valoisalla  ja  pimeällä, vaikka pimeällä näkyvyys teoriassa 
rajoittuu auton valojen valaisemaan alueeseen. Mandollinen selitys tähän  on 
se,  että valojen vaikutuksen ulkopuolelle jäävä tienosa ei ole useinkaan 
täysin pimeä. Edellä kulkevien ajoneuvojen takavalot, heijastavat  pinnat, 

 kuten liikennemerkit yms., antavat kuljettajalle vihjeitä tien geometriasta va-
lojen vaikutusalueen ulkopuolelta. Toinen, ehkä enemmän selittävä tekijä 
myös tässä, lienee tien tuttuus. Pimeällä tien tunteminen  on  selvästi merkit-
sevämpi tekijä kuin valoisalla, jolloin ohitusmandollisuudet ovat kokonaisuu-
dessaan näkyvissä.  

3.3.4  Ohitusmandolllsuuden  hyväksyminen  leveäpientareisella  
tiellä  

Leveäpientareisen  tien aineisto koostui yhteensä  843 ohituspäätöksestä, 
 joista ohituksia oli  480  ja ohitusmandollisuuden hylkäämisiä  363.  Kaikissa 

tuloksissa esitettävissä tapauksissa mittausauto ajoi joko keskellä omaa ajo-
kaistaansa  tai  oman ajokaistansa reunassa, mutta ei muuten helpottanut 
ohitustilannetta mitenkään. Kiihdytys-  ja  lentäviä ohituksia ei eroteltu tulok-
sissa, jotta tulokset olisivat vertailukelpoisia kapeilla teillä tehtyihin mittauk

-sun.  Aineisto poikkeaa sikäli kapeiden teiden aineistoista, että ohittajien 
ajoneuvoista  on  automaattisesti pituuden perusteella ohjelmalla karsittu 
kaikki  raskas  liikenne (ka,  kap),  mutta muuten ohittajissa saattaa olla mu-
kana joitakin pakettlautoja  tai  moottoripyöriä. Suurin  osa ohittajien ajoneu

-voista oli kuitenkin henkilöautoja. Kuten kapeiden teidenkin valoisan ajan ai-
neistoissa, kaikki ohitukset olivat pelkästään mittausauton eli yhden ajoneu-
von ohituksia kerrallaan. 

Kuvassa  13 on  esitetty ohittamisen todennäköisyys suhteessa ohitusmah-
dollisuuden pituuteen leveäpientareisella tiellä, kun ohitusmandollisuus ra-
joittui vastaantulijaan  tai maastoesteeseen,  erikseen ohitettavan ajaessa 
keskellä  tai  oman ajokaistansa reunassa. Vastaantulijan rajoittaessa näky-
vyyttä hyväksyttiin lyhyempiä ohitusmandollisuuksia kuin näkyvyyden rajoit-
tuessa maastoesteeseen. Myös ohittajan ajaessa oman ajokaistansa 
reunassa ohittamaan lähdettiin lyhyemmillä ohitusmandollisuuksilla kuin 
ohittajan ajaessa keskellä omaa ajokaistaansa. 
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Kuva  13:  Ohitusmandollisuuden  hyväksymisen todennäköisyys  leveäpienta-
reisella  tiellä, kun näkyvyyttä rajoitti vastaan tuleva ajoneuvo  tai  maastoeste 

 ja  ohitetta  van  ajaessa  oman  ajokaistan  keskellä  tai  reunassa.  Ku  vassa  a) 
 metreinä  ja  kuvassa  b)  sekunteina.  Vastaan  tulijaan  hyväksyttiin lyhyempiä 
 ohitusmandollisuuksia  kuin  maastoesteeseen.  Myös  ohit  etta  van  ajaessa 
 reunassa hyväksyttiin lyhyempiä  ohitusmandollisuuksia  kuin  ohitetta  van  aja

-essa  keskellä omaa  ajokaistaa. 
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Kuvassa  14 on  vertailtu kapeilla  ja  leveällä (ohitettava keskellä omaa ajo- 
kaistaa) tiellä tehtyjä mittauksia ohitusmandollisuuden hyväksymisen suh-
teen, kun näkyvyyttä rajoitti  vastaantuleva  ajoneuvo.  Leveäpie ntareise  Ha 

 tiellä hyväksyttiin tällöin selvästi lyhyempiä ohitusmandollisuuksia kuin ka-
peilla teillä. Leveällä tiellä oli myös kuljettajia, jotka lähtivät ohittamaan hy-
vinkin lyhyillä ohitusmandollisuuksilla -  15 % kuijettajista  hyväksyi jopa  alle 

 300 m:n (6,5  s:n) välin vastaantulevassa  liikenteessä. Tämä selittyy osittain 
 sillä,  että liikennemäärä leveällä tiellä oli suurempi  ja vaihtelevampi  mit-

tausten aikana kuin kapeilla teillä. Liikennemäärän lisääntyessä välit  vas-
taantulevassa  liikenteessä lyhenevät, jolloin luonnollisesti myös ohitusmah-
dollisuudet lyhenevät. 

Toisaalta  tulos  viittaa myös siihen, että ohittajat odottavat ohitettavan  tai 
vastaantulijan väistävän  mandollisen vaaratilanteen syntyessä. Todellisessa 
tilanteessa tällainen suhtautumistapa voi kuitenkin johtaa vaarallisen lyhyisi  in 

 tu rvaväleihin vastaantulevaan  liikenteeseen  tai etäisyyksiin ohitettavasta 
ajoneuvosta,  varsinkin  jos  muut ohitukseen osalliset eivät havaitse ohittajaa 

 tai  muuten toimi ohittajan odottamalla tavalla. 

Myös ohitettavan siirtyminen oman ajokaistan reunaan selvästi alensi ohituk
-seen lähtökynnystä.  Suurempi tila tien leveyssuunnassa vaikuttaa siten ohi-

tuspäätöksiin, vaikka ei vielä riittäisikään ohittamiseen vastaantulijan kais-
talle menemättä. Osittainen väistäminen saattaa johtaa siihen, että kuijettajat 
odottavat ohitettavan tarvittaessa väistävän enemmänkin, mikä taas alentaa 

 oh itus kyn nystä.  

Vastaantulijoiden kaistan ollessa tyhjä ohitukseen lähtöhetkellä - siis ohitus-
mandollisuuden ollessa  vain maastoesteen rajoittama -  ei leveäpientareisen 

 ja kapeiden  teiden välillä ollut eroa  (kuva  15).  Tämä vastaa myös Ahmanin 
 (1968)  tulosta. 
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Kuva  14:  Ohitusmandollisuuden  hyväksymisen todennäköisyys leveäpienta-
re/se/Ia  ja  kapeilla teillä, kun näkyvyyttä rajoitti vastaantuleva ajoneuvo. Ku-
vassa  a) metreinä  ja  kuvassa  b)  sekunteina. Leveäpientareisella  tiellä hy-
väksyttiin selvästi lyhyempiä ohitusmandollisuuksia kuin kapeilla teillä. 
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Kuva  15: Ohitusmandollisuuden  hyväksymisen todennäköisyys leveäpienta-
re/se/la  ja  kapeilla teillä, kun näkyvyyttä rajoitti maastoeste.  Ku  vassa  a) met-
reinä  ja  kuvassa  b) sekunteina. Ohitusmandollisuuden rajoittuessa maas-
toesteeseen  ei leveä pientareisen  ja kapeiden  teiden välillä ollut eroa. 
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3.3.5  Tunnusluvut ohitusmandollisuuden hyväksymiselle 

Taulukkoon  1 on  koottu kaikkien edellä esiteltyjen aineistojen  15., 50.  ja  85. 
persentiili ohitusmandollisuuden hyväksymiselle  metreissä  ja  sekunneissa. 

Taulukko  1: Ohitusmandolilsuuden  hyväksymisen  15., 50.  ja  85. persentiuli 
kerätyissä aineistoissa a)  metreissä  ja  b)  sekunneissa eri näkemäesteisiin.  

a)  metreissä  15% 50% 85% 

vastaantulija: 
-kapeavt2pimeällä  677 866 1138 
-  kapea  vt2 valoisalla  426 544 714 
-  kapea  vt6  valo  isalla  575 704 891 
-  leveä  vt4 valoisalla,  ohitettava keskellä  305 439 631 
-  leveä  vt4 valoisalla,  ohitettava reunassa  257 356 498 

maastoeste: 
-  kapea  vt2  pimeällä  384 641 1400 
-kapeavt2valoisalla  419 597 852 
-kapeavt6valoisalla  473 666 944 
-  leveä  vt4 valoisalla,  ohitettava keskellä  429 619 892 
-  leveä  vt4 valoisalla,  ohitettava reunassa  407 556 771 

sulkuvliva: 
-kapeavt2valoisalla  201 441 787 
-  kapea  vt6 valoisalla  140 321 581 

b)  sekunneissa  15% 50% 85% 

vastaantulija: 
-  kapea  vt2  pimeällä  15,4 19,6 25,6 
-  kapea  vt2 valoisalla  9,3 11,9 15,4 
-kapeavt6valoisalla  11,2 13,6 17,1 
-  leveä  vt4 valoisalla,  ohitettava keskellä  6,6 9,2 13,0 
-  leveä  vt4 valoisalla,  ohitettava reunassa  5,1 7,3 10,5 

maastoeste: 
-  kapea  vt2  pimeällä  19,9 30,8 - 

-  kapea  vt2 valoisalla  18,8 26,5 37,6 
-  kapea  vt6 valoisalla  20,6 28,9 40,7 
-  leveä  vt4 valoisalla,  ohitettava keskellä  1 8,3 26,5 38,2 
-  leveä  vt4 valoisalla,  ohitettava reunassa  17,8 23,9 32,8 

sulkuviiva: 
-  kapea  vt2 valoisalla  9,1 19,6 34,6 
-  kapea  vt6 valoisalla  6,0 13,8 24,9 
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OHITUSMATKA  JA  -AIKA  

4  OHITUSMATKA  JA  -AIKA  

4.1  Taustaa  

Ohitusmandoltisu uden  hyväksymisen mittausten yhteydessä rekisteröitiin 
ohituksista myös ohitusmatka  ja  -aika. Ohitusmatkalla  ja  -ajalla tarkoitetaan 
tässä ohittajan vastaantulijoiden kaistalla käyttämää matkaa  tai  aikaa ohituk-
sen aikana. Ohituksen katsottiin alkavan, kun ohittavan ajoneuvon vastaan-
tulijan puoleiset renkaat tulivat keskiviivan päälle  ja  päättyvän, kun renkaat 
olivat kokonaan takaisin omalla kaistalla. Kapeilla teillä  (7-8 m)  tehdyissä 
mittauksissa ohitusmatkat  ja  -ajat purettiin käsin videolta, leveällä tiellä  (12 
m)  ohituksen alku-  ja  loppuhetki  talletettiin tietokoneelle  jo  mittauksen aikana 
painamalla näppäimistöltä sovittuja merkkejä  ja  purettiin myöhemmin suo-
raan ohjelmalla tiedostoista. 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää keskimääräinen arvo ohitusmatkalle  ja 
 -ajalle kapeilla  ja  leveillä  teillä sekä verrata pimeän  ja  valoisan  ajan tuloksia 

kapeilla tei Itä.  Oh itettava (mittausauto)  oli kaikissa tapauksissa henkilöauto 
 ja  ohittaja ohitti aina  vain mittausauton. Kapeiden  teiden (vt2  ja  vt6)  aineis-

tossa ohittaja oli aina myös henkilöauto, leveällä tiellä (vt4) ohittajista  on 
 poistettu  vain  raskas  liikenne (ka,  kap),  mutta muuten ohittaja saattoi olla 

mikä ajoneuvo tahansa. Suurin  osa  leveän tien ohittajista oli kuitenkin hen-
kilöautoja, joten eri teiden mittauksia pystyttiin vertaamaan toisiinsa. 

Kaikissa aineistoissa ohitukset jaettiin  ensin  neljään luokkaan  sen  mukaan, 
oliko ohitukseen lähtöhetkellä vastaantulijaa näkyvissä vai ei  ja  oliko ky-
seessä kiihdytys vai lentävä ohitus. Luokkien tapausmäärät jäivät tällöin 
kuitenkin niin pieniksi, että tuloskuvissa luokat  on  yhdistetty toisiinsa  ja  luok-
kien välisistä eroista  on  kerrottu  vain  sanallisesti.  

4.2  Ohitusmatka  ja  -aika  valoisalla  ja  pimeällä 

Kuvassa  16 on a) ohitusmatka  ja  b) ohitusaika  kapealla vt2:lla valoisalla  ja 
 pimeällä. Pimeällä ohitukset kestivät niin  matkana  kuin aikanakin laskettuna 

kauemmin kuin valoisalla. Keskimääräinen ero oli  matkana  66  metriä  (50 % 
 arvo valoisalla  212 m,  pimeällä  278 m)  ja  aikana  3,2  sekuntia  (50 %  arvo 

valoisalla  7,4 s,  pimeällä  10,6 5).  Kiihdytysohituksia  oli molemmissa aineis-
toissa  75 %  tapauksista. Tapausmäärät poikkesivat aineistoissa kuitenkin 
siten, että valoisalla  vain 27 %:ssa  ja  pimeällä  63 %:ssa  tapauksista  vas-
taantulija  oli näkyvissä ohitukseen lähtöhetkellä. Pimeällä ohitukset kestivät 
kauemmin kuitenkin kaikissa neljässä yhdistetyssä luokassa, joten ero ei 
johtunut erilaisista tapausmääristä eri  I uokissa.  

Tulos  saattaisi osittain johtua siitä, että ohittajan  ja  ohitettavan  välinen  no-
peusero on  pimeällä voinut olla pienempi kuin valoisalla tehdyissä mittauk-
sissa. Tätä ei kuitenkaan pystytty aineistosta tarkistamaan, koska ensimmäi-
sen vaiheen tutkimuslaitteistolla (ks. luku  3.2)  ei pystytty mittaamaan 
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Kuva  16: a)  Ohitusmatka  ja  b)  -aika  kapea/ja vt2  :1/a  valoisa/ja  ja  pimeällä. 
Pimeällä  ohitukset  kestivät kauemmin kuin  valoisa/ja. 
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Kuva  17: a) Ohitusmatka  ja  b)  -aika  kapeila  teillä  (vt2  ja  vt6)  ja  leveäpienta-
reisella  moo ttoriliikennetiellä (vt4). Leveäpientareisella  tiellä  ohitukset  veivät 
lyhyemmän  matkan ja  ajan kuin kapeilla teillä.  
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Kuva  18: a)  Ohitusmatka  ja  b)  -aika leveäpientareisella moottoriliikennetiellä 
(vt4) ohitetta  van  ajaessa  keskellä omaa ajokaistaa  tai  oman ajokaistan 
reunassa. Reunaan siirtyminen hieman lyhensi ohitusmatkoja  ja  -aikoja. 
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5  VAROITUSVIIVAN  VAIKUTUS  OHITUSTEN PAATTY-
MISKOHTIIN  

5.1  Taustaa 

Liikenneministeriö antoi  28.8.1989  periaatepäätöksen tiellikenteen turvalli-
suuden parantamista tarkoittavista toimenpiteistä. Periaatepäätöksen mu-
kaan tiemerkintöjä parannetaan  ja  tiemerkinnäissä  otetaan käyttöön sulkuvii-
vaa edeltävä varoitusviiva, jonka avulla uskotaan voitavan vähentää ohitus - 
ja  kohtaamisonnettomuuksia. Varoitusviivan  käyttö  on  virallistettu tieliiken-
neasetuksen  muutoksella  163/92  ja sen  mitoitusta  ja  käyttöä koskevat ohjeet 

 on  annettu liikenneministeriön päätöksessä  164/92  ja  tielaitoksen tiemerkin-
täohjeissa  (1992).  

Varoitusviiva  on  keltainen katkoviiva, joka lisätään yhtenäisen, keltaisen sul-
kuviivan eteen  (kuva  19).  Varoitusviiva  merkitään myös ennen liittymässä 
olevaa sulkuviivaa. Uusien määräysten mukaan maanteillä keskiviiva mer-
kitään viivajaolla  3 m  viivaa  9 m  väliä  ja  varoitusviiva viivajaolla  9 m  viivaa  3 
m  väliä. Varoitusviiva merkitään taajaman ulkopuolella yleensä  120  metrin 

 matkalle ja  taajamassa yleensä vähintään  60  metrin  matkalle.  Kanden pe-
räkkäisen sulkuviivan välissä varoitusviiva voidaan merkitä mainittuja arvoja 
lyhyempänä (Tiemerkinnät  1992).  

1.lm  

lim  

I— 	 sulkuviiva 	—1  

varoitusviiva  H- 	sulkuviiva 	-H  

Kuva  19:  Entinen sulkuviiva  ja  uusi varoitusviiva + sulkuviiva. Uusien näke-
mämääräysten seurauksena sulku viiva lyhenee  ja sen  eteen maalataan 
taajamien ulkopuolella  120  m:n  mittainen varoitusviiva (taajamissa  60 m).  
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Varoitusviivamerkin nan  voimaantulon yhteydessä muutettiin myös sulkuvii
-van merkintäperusteita  siten, että sulkuviivalle käytetään kohtaamisnäkemän 

sijasta hieman lyhyempää sulkuviivanäkemää. Esim. mitoitusnopeudella  100 
km/h  käytettävä näkemä lyheni  360 m:stä 300 m:iin (Tiemerkinnät 1992). 

Varoitusviivan  tarkoitus  on  kertoa kuljettajille lähestyvästä ohituskiellosta  ja 
tienkohdista,  joissa ei pidä lähteä ohittamaan  tai  jo  alkanut ohitus  on  syytä 
viedä loppuun mandollisimman nopeasti. 

Varoitusviiva  sisältyy eurooppalaisiin liikennemerkkejä  ja  liikenteen ohjausta 
koskeviin kansainvälisiin sopimuksiin. Varoitusviiva  on  Ruotsin, Norjan  ja 

 Tanskan lisäksi käytössä useassa muussakin Euroopan maassa. 

Ensimmäisenä tavoitteena tässä tutkimuksessa oli mitata, miten varoitus- 
viiva sulkuviivan edessä mandollisesti vaikuttaa ohitusten päättymiskohtiin  ja 
sulkuviivan ylitysmääriin.  Jos varoitusviiva  toimii niin kuin  sen  on  suunniteltu 
toimivan,  se  informoi kuljettajaa lähestyvästä liian lyhyestä näkemästä  ja 
ohituskieltoalueesta ja  ohjaa kuljettajia päättämään ohituksensa ajoissa. Uu-
det sulkuviivan merkintäohjeet kuitenkin lyhentävät sulkuviivoja monin pai-
koin, koska vaadittava näkemä sulkuviivan merkitsemiseksi lyheni. Tällöin 
kuljettajille  jää  enemmän ohitukseen sallittua aluetta  ja  mandollisuus päättää 
ohitus laillisesti lähempänä suoran loppupäätä. Varoitusviivan  ja  uusien sul-
kuviivan merkintäohjeiden voidaan tällöin negatiivisessa tapauksessa odot-
taa vaikuttavan ohitusten päättymiskohtiin siten, että yhä useampi kuljetta-
jista käyttää ohituksessa suoran lyhyen näkemän loppupäätä hyväkseen. 

Toisena tavoitteena oli haastattelulla selvittää, kuinka hyvin kuljettajat tunte-
vat uuden varoitusviivamerkinnän  ja  muuttuneet merkintäperusteet  ja  millai-
sia mielipiteitä nämä mandollisesti ovat herättäneet. Varoitusviivasta tiedo-
tettiin, mutta lehdistö julkaisi asiasta  vain  muutaman pienen lehtiartikkelin 
(esim. Helsingin Sanomissa  28.4.1990).  

Teille maalataan katkoviivoja 
varoittamaan ohituskiellon tulosta 
Maanteile  aletaan vapun jälkeen maalata keltaista sulkuvii-
vaa edeltäviä varoitusviivoja. Keltainen katkoviiva kertoo 
autoilijalle tulossa olevasta sulkuviivasta  ja ohituskiellosta. 
Pätkittyä  viivaa suditaan nopeilla väylillä  120  metrin  matkal-
le.  Jos  nopeusrajoitus  on  enintään  60  kilometriä tunnissa, 
mittaa tulee  60  metriä. Varoitusviivat maalataan kaikille 
pääteiden osuuksille, joiden päällyste uusitaan tänä vuonna. 
Muille teille ne pyritään saamaan merkintöjä uusittaessa. 
Kokeilu perustuu valtioneuvoston  1989  tekemään periaate- 
päätökseen liikenneturvallisuuden tehostamiseksi.  Sillä  halu-
taan vähentää erityisesti ohitusturmia. 
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5.2  Ohitusten päättymiskohdat  ja sulkuviivan  ylitykset ennen  ja 
 jälkeen varoitusviivan merkitsemisen  

5.2.1  Menetelmät 

Ohituksia kuvattiin videokameralla suoran päästä vasten mitattavaa 
ajosuuntaa korkealta kallioleikkaukselta  tai  mäeltä, jotta kuijettajat eivät 
pystyneet näkemään meneillään olevaa mittausta  ja  toisaalta korkealta ku-
vattaessa saatiin yhteen videokuvaan  koko  pitkä suora. Videokuvassa näkyi 
aina mittaussuuntaan suoran alku  ja  suoran lopusta  80-200  metriä sulku- 
viivaa. Kuvaukset tehtiin yleensä kolmen  tunnin  jaksoissa eri päivinä. 

Sulkuviivan alkupiste  suoralla tietystä kiintopisteestä mitattiin ennen  ja  jäl-
keen varoitusviivan merkitsemisen, jotta voitiin laskea sulkuviivan alku- 
pisteen muutos merkintäohjeiden muututtua. Jokaisesta ohittajasta mitattiin 
videonauhalta etäisyys sulkuviivan alkupisteeseen ohituksen päättymis-
hetkellä vakiomittaisten keskiviivamerkintäjen avulla (ennen-tilanteessa  4 m 

 viivaa  8 m  väliä, jälkeen-tilanteessa  3 m  viivaa  9 m  väliä). Myös liikenne- 
määrät mittaus-  ja vastaantulevien  suuntaan laskettiin videokuvasta. 

Mittauspaikkoina  oli viisi suoraa kaksikaistaisilla maanteillä (taulukko  2).  Yksi 
suorista (Palojärvi) poikkesi muista mittauspisteistä siinä, että suora oli lyhy-
ellä moottoriliikennetiellä  ja  kaikki mittaussuuntaan tulevat ajoneuvot tulivat 
suoralle moottoritien liittymästä. 

Taulukko  2:  Mittauspaikkojen  ominaisuudet. 

Paikka Nopeus- Leveys Suoran Ohitus- Ohitus- 
rajoitus ajorata/  pituus sallittu sallittu  
(km/h)  päällyste  (m)  ennen jälkeen  

(m) (m) (m)  

Pernaja, vt7  80 7/7,5 870 620 620  
Eerikkälä, vt2  100 7/8 1100 500 550  
Olkkala, vt2  100 7,5/10 1050 670 840  
Palojärvi, vt2  mol  80 8,5/12,5 720 480 480  
Degerby, ktSl  100 8/12,5 1000 750 1000  

Suora päättyi eri paikoissa hieman eri tavalla. Pernajassa suora päättyi loi- 
vaan ylämäkeen  ja  jyrkkään kaarteeseen oikealle, Eerikkälässä loivaan ylä-
mäkeen  ja  jyrkkään kaarteeseen vasemmalle  ja Olkkalassa loivaan kaartee

-seen  vasemmalle kallioleikkausten välissä, jonka jälkeen oli  200  metrin 
päässä risteys. Palojärvellä suora päättyi loivaan kaarteeseen vasemmalle, 
jonka jälkeen oli risteys  300  metrin päässä  ja Degerbyssä loivaan kaartee

-seen  oikealle. 
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Varoitusviiva  merkittiin teille sitä mukaa, kun kyseisellä tiellä uusittiin pääl-
lystettä  ja  tiemerkintäjä. Päällystetöitä  tehtiin eri vuosina mittausten aikana 
kuitenkin  vain  osalla teistä, joten alunperin viidestä mittauspisteestä, joissa 
tehtiin ennen-mittauksia,  vain  kolmeen (Pernaja, Eerikkälä  ja  Olkkala)  lopulta 
tuli varoitusviivamerkintä. Pernajassa varoitusvi ivan merkitseminen  ja  uudet 
merkiritäperusteet eivät siirtäneet sulkuviivan alkupistettä ollenkaan, Eerik-
kälässä sulkuvilva lyheni  50 m  ja  Olkkalassa  170 m. Degerbyssä mi-
niminäkemän  lyheneminen poisti sulkuviivan kokonaan, koska suora päättyi 
loivaan kaarteeseen  ja  näkemä  ylitti uusien ohjeiden mukaisen minimi-
näkemän  koko  kaarteen matkalla. 

Kolmeen mittauspisteeseen, joihin varoitusviiva lopulta tuli, tiemerkinnät teh-
tiin niin eri aikaan, että mittaukset venyivät kolmelle vuodelle (kesä-loka-
kuussa  1989-91). Eerikkälässä  ja  Palojärvellä mittauspäivät  olivat kaikki 
perjantaipäiviä viikonlopun menoliikenteen ruuhka-aikana  ja  Pernajassa, 
Olkkalassa  ja  Degerbyssä sunnuntaipäiviä  viikonlopun paluuliikenteen 
ruuhka-aikoina. Kaikki mittaukset suoritettiin valoisana aikana,  sää  oli pou-
tainen,  tie  kuiva  ja  lämpötila yli  +1 0CC. 

5.2.2  Tulokset  

Koko  aineisto koostui yhteensä  2472 ohituksesta,  joista Pernajassa oli  336, 
Eerikkälässä 706, Olkkalassa 729, Palojärvellä 257  ja  Degerbyssä  444. 

Mittaussuunnan  ja  vastaantulevan  suunnan liikennemäärät olivat kaikissa 
paikoissa ennen-  ja  jälkeen-mittauksissa kohtalaisen samanlaisia 
(mittaussu untaan keskimäärin  400-650, vastaantulijoita 130-200 ajoneu-
voafh)  lukuunottamatta Degerbytä, jossa mittaussuunnan liikennemäärä oli 
keskimäärin yli  900 ajoneuvoalh.  Ohituksia tarkkailtiin  vain ruuhkasuuntaan, 

 koska vastaantulevaan suuntaan liikenne oli kohtalaisen hiljaista  ja  ohituksia 
oli  vain  muutama. 

Tuloksissa  on  mukana kaikki suorilla tapahtuneet ohitukset, joten eri ajoneu-
vojen välisiä ohituksia ei mitenkään eroteltu toisistaan.  Koko  aineistossa 
suurin  osa  ohittajien ajoneuvoista  (93,7 %)  oli henkilöautoja. Ohitettavista 
suurimman ryhmän muodostivat henkilö-  ja  pakettiautot, yhteensä  77,2 %. 
61,5 % ohituksista  oli pelkästään henkilöautojen välisiä. 

Ohituksen päättymiskohta määritettiin hetkeksi, jolloin ohittajan keskiviivan 
puoleiset renkaat olivat kokonaan takaisin omalla kaistalla ohituksen päät-
tyessä. Jotta ohitusten päättymiskohtia voitiin vertailla ennen  ja  jälkeen  va

-roitusviivan  merkitsemisen, jokaisesta ohittaj asta laskettiin ohituksen päät-
tymiskohta suhteessa kohtaan, jossa sulkuviiva alkoi ennen varoitusviivan 
merkitsemistä. 

Pernajassa, jossa sulkuviivan alkupiste pysyi paikallaan, varoitusviivan  mer- 
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kitseminen  siirsi suoran loppupäässä  ohitusten päättymiskohtia  hieman ai-
kaisemmaksi.  Eerikkälässä,  jossa  sulkuviiva  lyheni  50 m,  ei  ohitusten  päät

-tymiskohdissa  ollut eroa ennen  ja  jälkeen  varoitusviivan  merkitsemisen.  OIk
-kalassa, jossa  varoitusviivan  merkitseminen lyhensi  sulkuviivaa  170 m,  ohi- 

tusten  päättymiskohdat  siirtyivät hieman lähemmäksi suoran  loppupäätä  
(kuva  20).  Olkkalan  tapauksessa  jakaumaa  on tasoitettu interpoloimalla, 

 ennen-tilanteessa välillä  270-470 m  ja  jälkeen-tilanteessa välillä  110-410 m, 
 koska kaukana suoran alkupäässä päättyneiden  ohitusten päättymiskohta 

 pystyttiin arvioimaan  vain 50 m:n luokkavälillä.  Suora oli niin pitkä, että 
 videokuvasta tarkemman  arvion antaminen oli mandotonta. 

Suoran loppupäässä päättyneet  ohitukset  lisääntyivät  täten  ainoastaan sil-
loin, kun  sulkuviivaa lyhentämällä  oli sallittu  lainsäännösten  puitteissa huo-
mattavasti pitempi  ohitusmandollisuus.  Kyseinen suora päättyi myös hyvin 

 loivaan  mutkaan, jolloin  näkemä  suoran loppupäässä oli vielä kohtalainen. 
 Sen  sijaan suorat, joilla suoran  loppupään ohitukset  vähenivät  tai  pysyivät 

ennallaan, päättyivät hyvin jyrkkään mutkaan. Toisella näistä  suorista  oli jopa 
jyrkän  mutkan  merkit, joten  mutkan  taakse näki vasta aivan suoran lopussa.  

Olkkalassa,  jossa  sulkuviivan alkupiste  siirtyi huomattavasti,  sulkuviivan  al-
kupisteen ylitysmäärä  ilman  varoitusviivaa  ja  varoitusviivan alkupisteen  yli

-tysmäärä varoitusviivan  merkitsemisen jälkeen olivat lähes samanlaiset  (n. 
20 %).  Kyseinen  mittaussuora  oli aivan tasainen, mikä saattaisi viitata siihen, 
että kyseisellä suoralla  varoitusviiva havaittiinkin  kauempaa yhtenäisenä  sul-
kuviivana. Esim.  ylämäessä  varoitusviiva  taas pystytään todennäköisimmin 
havaitsemaan paremmin eikä sitä  sekoiteta sulkuviivaan.  

Taulukossa  3 on  esitetty ennen-tilanteen  sulkuviivan alkukohdan (nollakohta  
kuvassa  20)  ylitykseen  päättyneiden  ohitusten  osuus kaikista  ohituksista 

 kolmella  mittaussuoralla  ennen  ja  jälkeen  varoitusviivan  merkitsemisen. 
Ennen-tilanteen  sul kuviivan alkukohdan ylitysten  osuus kaikista  ohituksista 

 väheni Pernajassa  4,1 %  ja  Eerikkälässä  1,7 %. Olkkalassa  ennen-tilanteen 
 sulkuviivan alkukohdan ylitysten  osuus kaikista  ohituksista  lisääntyi  7,2 %. 

Lainsäännösten  mukaan  rangaistavien, sulkuviivan ylitykseen  päättyneiden 
 ohitusten  osuus kaikista suoralla tapahtuneista  ohituksista  vaihteli eri  mit

-taussuorilla  13-26 %  ennen  varoitusviivan merkitsemistä  (taulukko  4).  Va
-roitusviivan  merkitsemisen jälkeen  sulkuviivan  ylitykset vähenivät kaikilla 

 mittaussuorilla. Sulkuviivan lyhentyessä  tämä olisi luonnollinen seuraus,  jos 
 päättymiskohdat  pysyisivät ennallaan. Huomattavaa  on  kuitenkin, että ylityk-

set vähenivät myös suoralla (Pernaja), jossa  sulkuviivan alkupiste  pysyi sa-
massa kohtaa ennen  ja  jälkeen  varoitusviivan  merkitsemisen. Mielenkiintoi-
nen yksityiskohta  - sattumako -  on,  että  sulkuviivan ylitykseen  päättyneiden 

 ohitusten  osuus kaikista  ohituksista  (yli kaikkien  mittauspisteiden)  ennen  va
-roitusviivan merkitsemistä  on  täsmälleen sama  17 %  kuin  Kallbergin  (1982) 

 tutkimuksessa niiden  ohitusonnettomuuksien,  joissa  rikottiln ohituskieltoa, 
 osuus kaikista  ohitusonnettomuuksista. 
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a) Sulkuviivan alkukobta  pysynyt ennallaan  
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Kuva  20:  Ohitusten  pää  ttymiskohta summajakaumana  kolmella mittaus
-suora/la  ennen  ja  jälkeen  varoitusvii  van  merkitsemisen.  PäättymIskohdat 

 laskettiin sekä ennen- että jälkeen-tilanteessa suhteessa kohtaan, jossa  sul-
kuviiva  alkoi ennen varoitus viivan  merkitsemistä (no/lap/ste  kuvissa). Yh-
tenäinen  pystyviiva  kuvaa sulku  vu van  ja  katkonainen pystyvllva  varoitus- 
viivan alkuko  hta  a  varoitus viivan merkitsemisen jälkeen.  Mittaussuunnan 

 ajoneuvojen voidaan ajatella  liikkuneen  kuvassa oikealta vasemmalle eli ku-
van oikea reuna vastaa suoran  alkuosaa  ja vasen  loppuosaa. 
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Taulukko  3:  Ennen-tilanteen sulku viivan alkukohdan ylitysten osuus kaikista 
ohituksista kolmella mittaussuoralla ennen  ja  jälkeen varoitusviivan merkit-
semisen. 

Paikka ennen jälkeen 

yHt. ohit. % yht. ohit. %  

Pernaja  23 153 15,0 20 183 10,9 
Eerikkälä  90 345 26,1 88 361 24,4 
Olkkala  72 385 18,7 89 344 25,9  

Taulukko  4: Sulkuviivan ylitysten  osuus kaikista ohituksista viidellä mittaus- 
suoralla ennen  ja  jälkeen varoitus vII  van  merkitsemisen. 

Paikka ennen jälkeen 

yht. ohit. yht. ohit. %  

Pernaja  23 153 15,0 20 183 10,9 
Eerikkälä  90 345 26,1 45 361 12,5 
Olkkala  72 385 18,7 18 344 5,2  
Palojärvi  33 257 12,8 - - - 
Degerby  61 444 13,7 - - -  

Paikoissa, joissa sulkuviiva ei lyhene  kovin  paljoa, varoitusviivan voidaan 
tulosten perusteella olettaa hieman vähentävän suorien loppupäässä tapah-
tuvia ohituksia  ja  näin vähentävän esim. tilanteita, joissa hyvin lyhyen näke

-män ohituksessa näkemäesteen  takaa yllättäen näkyviin tuleva vastakkaisen 
suunnan ajoneuvo synnyttää vaaratilanteen. Varoitusviivan tavoite vähentää 
kohtaamis-  ja ohitusonnettomuuksia  voidaan näin ainakin tältä osin katsoa 
perustelluksi.  Sen  sijaan paikoissa, joissa sulkuviiva lyhenee paljon, suorien 
loppupään ohitukset näyttäisivät lisääntyvän, vaikka tähläinkin noudatetaan 
lakia  ja sulkuviivan  ylitykset vähenevät. Tämä ei välttämättä kuitenkaan 
johda riskiohitusten lisääntymiseen, koska paikoissa, joissa sulkuviiva ly-
henee paljon, suoran täytyy päättyä suhteellisen loivaan mutkaan  ja  näky-
vyys eteenpäin pysyy kohtalaisena  koko  matkalla. Tällöin vastaantuhija myös 
nähdään mandollisesti riittävän aikaisin ohituksen loppuun saattamiseksi. 
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5.3 Kul  jettajien  mielipiteet  varoitusviivasta  

Lokakuussa  1990, n.  puoli vuotta ensimmäisten varoitusviivojen merkitsemi-
sen jälkeen autoilijoilta kysyttiin tienvarsihaastattelussa, kuinka hyvin  he 

 tuntevat uuden voimaantu lleen varoitusviivamerkinnän. Haastattelu sisältyi 
osana pientareel  le väistämisen sallittavuudesta  tehtyyn haastattelututkimuk

-seen  (ks. luku  2.4).  

Kuvassa  21 on  esitetty kaikki seitsemän varoitusviivaa koskenutta ky-
symystä  ja  niihin tulleiden vastausten lukumäärät  ja prosentuaaliset  osuudet. 
Haastattel ijoita pyydettiin odottamaan spontaan ia vastausta haastateltavi Ita. 
Mikäli vastaus ei sopinut yhteenkään valmiista vaihtoehdoista,  se  kirjoitettiin 
paperille. Varsinaisesti avoimia kysymyksiä oli kuitenkin  vain  yksi, joten 
vastausten luokittelussa ei myöhemmin  tullut  ongelmia. 

Haastateltavia  oli yhteensä  135.  Haastatelluista valtaosa  (83,7 %)  oli ha-
vainnut varoitusviivan maanteillä  ja  myös lukenut  tai  kuullut siitä aikaisemmin 

 (72 %).  Suurin  osa  (80 %)  myös ilmoitti varoitusviivan nimenomaan varoitta-
van sulkuviivasta.  67,8 %  vastasi myönteisesti kysymykseen saako varoitus- 
viivan ylittää, mutta  vain  harva  (1 0,2 %)  oli huomannut sulkuviivan  alun  siir-
tyneen paikoissa, joihin oli merkitty varoitusviiva. Haastatelluille, jotka olivat 
havainneet sulkuviivan siirtyneen esitettiin lisäkysymys mihin suuntaan 
muutos  on  tapahtunut. Näistä  6  vastasi sulkuviivan lyhentyneen  ja  5  sulku- 
viivan pidentyneen. Lähes kaikki vastanneet  (98,2 %)  pitivät varoitusviivan 
tuomaa muutosta hyvänä. 

Tehdyn haastattelun mukaan kuljettaj ien mielipiteet varoitusviivasta olivat 
pääosin myönteisiä  ja  suurin  osa  tiesi mitä varoitusviiva merkitsee.  Täten 

 voidaan olettaa, että varoitusviivan kaltainen opastava merkintä ainakin 
koetaan neutraalina  tai  mielekkäänä  ja  ettei  se yllytä  mihinkään negatiiviseen 
käyttäytymiseen liikenteessä. 

Suikuviivan alkukohdan  muuttumista kuljettajat eivät yleisesti olleet huoman-
neet. Tämä selittyy todennäköisesti  sillä,  että varoitusviivan merkitsemisen 
ollessa sidottu tiellä olevaan näkemään, muutos saattaa olla hyvin erilainen 
suoran päättyessä esim. loivaan  tai  jyrkkään kaarteeseen. Tässäkin tutki-
muksessa yhdessä mittauspisteessä sulkuviiva poistui suoran lopusta koko-
naan suoran päättyessä hyvin loivaan kaarteeseen  ja näkemän ylittäessä 

 jatkuvasti uuden miniminäkemän. Koska sulkuviivan alkupisteen siirtyminen 
 on  näin vaihtelevaa, ei kuljettajille todennäköisesti rakennu mitään johdon-

mukaista mielikuvaa siitä, mitä muutoksia uudet ohjeet ovat aiheuttaneet 
sulkuviivan alkupisteen osalta. 
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1)  Oletteko huomannut maanteillä keltaisen  katkoviivan  ennen  sulkuviivaa? 
 (N  =  135) 

1  .  Kyllä 	______________________________  83,7  
2.En 	 163% 

0 	20 	40 	60 	80 	100% 

2)  Mitä tämä viiva merkitsee?  (N  =  125) 
1. Varoittaa  sulkuviivasta 	 80.0% 
2. Merkitsee samaa kuin yhtenäinen  sulkuviiva  4.8% 

3. Muu, mikä 	 4,0%: 

4. Ei osaa sanoa 	 11:2% 

	

0 	20 	40 	60 	80 	100% 

3)  Oletteko  kuullut/lukenut  tästä uudistuksesta?  (N  =  125) 
1.  Kyllä 	 I  
2.En 	 28.Q% 

I 	I 	I 
0 	20 	40 	60 	80 	100% 

4)  Saako keltaisen  katkoviivan  ylittää?  (N  =  121) 
1. Kyllä 	____________  67.g% 
2. Ei 	 17.4% 

3. En  tiedä 	14.9% 

0 	20 	40 	60 	80 	100% 

5)  Oletteko huomannut, että yhtenäisen  sulkuviivan alkukohta  on  siirtynyt 
siellä,  minne  on  maalattu  varoitusviiva?  (N  =  118) 

1. Kyllä 	102% 
2. En 	 89% 

I 	 j 	' -I 
0 	20 	40 	60 	80 	100% 

6) Jos  edellinen  "kyllä":  Mihin suuntaan muutos  on  tapahtunut?  (N  =  11) 
1. Sulkuviiva  lyhentynyt 

 [ 	I 
2. Sulkuviiva  pidentynyt 	 45.5% 

F 	I 
0 	20 	40 	60 	80 	100% 

7)  Onko muutos ollut hyvä?  (N  =  110)  
1 .Kyllä ________________  982% 

2.  Ei  

0 	20 	40 	60 	80 	100%  

Kuva  21:  Haastattelun kysymykset  ja nIIhin tulleidén  vastausten lukumäärät 
 ja prosentuaaliset  osuudet. 
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6  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Ensimmäisen  osatutkimuksen  mukaan Suomeen ei ole edelleenkään  muo-
dostun  ut  kulttuuria, jossa  oh  itettavat  tai  vastaantulijat  sään  nönmukaisesti 
väistäisivät leveäpientareisilla  teillä  pientareelle  ja  näin  tarjoalsivat ohittajalle 

 vapaan  ohitusmandollisuuden. Leveillä  teillä kuitenkin tapahtui selvästi ohi-
tuksia, joissa etäisyys  vastaantulevaan  liikenteeseen oli hyvin lyhyt ohi

-tushetkellä.  Tämä  viittaisi  siihen, että  osa  ohittamaan pyrkivistä  kuijettajista 
 kuitenkin odottaa  tai  katsoo jopa velvollisuudeksi, että  hitaammat ajoneuvot 
 väistävät nopeampien alta pois.  Esim. Summalan  (1987)  tutkimuksessa  72,6 

 %  haastatelluista kuljettajista kannatti ajatusta, että hitaammin ajavat kuljet-
tajat pitäisi velvoittaa väistämään  pientareelle.  

Ei ole ollenkaan  varma,  että meidän  -  yleisestä mielipiteestä huolimatta  -  tu-
lisi pyrkiä lisäämään liikenteen sujuvuutta  leveillä  teillä opettamalla  (tai  lain-
säädännöllä  pakottamalla)  hitaampia kuljettajia väistämään  pientareelle. 

 Suomessa  on vain  joitakin harvoja leveitä teitä eikä ole välttämättä järkevää 
opettaa muusta  tieverkosta  poikkeavaa toimintamallia niitä varten. Erityisesti 

 on  varottava sitä, ettei leveän tien  ohitusmalli kielteisine piirteineen (esim. 
 'kolmen auton ohitus" eli  vastaantulevan pakottaminen  väistämään)  yleisty 

normaalilevyisille  teille. Parempi ratkaisu säädellä  ohituskäyttäytymistä 
 lieneekin muuttaa  tieteknisin  toimin leveät  moottoriliikennetiet  luonteeltaan 

olennaisesti  toisenlaisiksi -  mihin vuonna  1991  käynnistynyt  kolmekaistaisen 
 tien kokeilu  vt4:llä  juuri tähtää: ohittaa saa ainoastaan  vuorosuunnin vaihtu

-villa  ohituskaistoilla.  Tämä ratkaisu vastaa  jo  käytössä olevia  normaalile-
vyisten  teiden  ohituskaistoja,  eikä  se  siten ole mitenkään ristiriidassa muun 
tieverkon kanssa. Lainsäädännön  ja  tiensuunnittelun täytyisikin  jatkossa ot-
taa enemmän huomioon miten pystyttäisiin  liikennekulttuuria  muuttamaan 
entistä  yhtenäisemmäksi,  jotta kaikki autoilijat pystyisivät paremmin enna-
koimaan muiden  tielläliikkujien  toimintaa. 

Toisen  osatutkimuksen  mukaan  ohitusmandollisuuden  pituuden piti olla ka-
peilla  (7-8 m)  kaksikaistaisilla  teillä  n. 700-900  metriä  ja  leveäpientareisella 

 (12 m)  moottoriliikennetiellä  630  metriä, jotta  85  %  kuljettajista hyväksyi ohi
-tusmandollisuuden,  kun  ohitusmandollisuutta  rajoitti  vastaantuleva  ajoneuvo. 

 Ohitusmandollisuuden rajoittuessa maastoesteeseen  vastaava arvo oli  fl. 
900  metriä tien  leveydestä  riippumatta.  Leveäpientareisella moottoriliiken  ne- 
tiellä esiintyi lisäksi selvästi enemmän lyhyillä  ohitusmandollisuuksilla  (alle 

 300 m)  tehtyjä ohituksia kuin kapeilla teillä  ja  varsinkin  ohitettavan ajaessa 
 oman  ajokaistansa  reunassa. 

Ajassa laskettuna kuljettajat hyväksyivät kaikissa  aineistoissa  lähes puolet 
lyhyempiä  ohitusmandollisuuksia,  kun  ohitukseen lähtöhetkellä  oli näkyvissä 

 vastaantulija,  verrattuna  maastoesteen  rajoittamaan  ohitusmandollisuuteen. 
 Tämä  viittaisi  siihen, että kuljettajat eivät mitenkään huomioi sitä, että  vas

-taantulijan  ollessa näkyvissä  ohitustilanteessa, ohitusmandollisuus  lyhenee 
 ohitettavan  ja  vastaantulijan yhteenlaskettujen nopeuksien  funktiona. Tällöin  
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tilanteissa, joissa  vastaantuleva  ajoneuvo liikkuukin arvioitua lujempaa, 
ohittaja saattaa erehtyä hyväksymään hyvinkin lyhyitä  ohitusmandollisuuk

-sia.  

Pimeällä  kapeaUa  tiellä  (7-8 m)  kuljettajat vaativat jopa  1100  metrin pituisen 
 ohitusmandollisuuden,  jotta  85  %  kuljettajista lähti ohittamaan, kun ohitus-

mandollisuus rajoittui  vastaantulevaan ajoneuvoon. Maastoesteen rajoitta-
essa ohitusmandollisuutta  vastaava luku oli vielä suurempi  (1400 m),  koska 

 osa ku Ijettajista  hylkäsi hyvinkin pitkiä  ohitusmandollisuuksia.  Tulos  viittaa 
selvästi  ohituspäätöksen vaikeutumiseen  pimeällä  ja  kuljettajien pyr-
kimykseen kompensoida  ajotehtävän vaikeutuminen päätöksentekokriteerejä 

 nostamalla.  

Kolmannen osatutkimu ksen  mukaan kapeilla teillä keskimääräinen ohitus- 
matka oli  210  metriä  (ohitusaika  7,4  sekuntia), leveällä  moottoriliikennetiellä 

 190 m (6 s)  ja  pimeällä kapealla tiellä  280 m (10,5 s).  Leveäpientareisella 
 tiellä ohituksen kesto lisäksi lyheni entisestään  (170  metriin  ja  5,5  sekuntiin) 

 ohitettavan ajaessa  oman  ajokaistansa  reunassa. Tämä  viittaisi  siihen, että 
 leveillä  teillä lyhyempiä hyväksyttyjä  ohitusmandollisuuksia kompensoidaan 

 osittain myös  nopeammilla ohituksilla,  jolloin  vastaantulijan kaistalla viivytään 
 mandollisimman vähän aikaa. Pimeällä tehdyt huomattavasti  valoisan  aikaa 

 pidemmät ohitukset  taas  viittaisivat  siihen, että pimeällä ohitus tehdään va-
rovaisemmin  ja  ohittamaan lähdetään  vain  niin  selvissä  paikoissa, että ohi

-tusta  ei tarvitse suorittaa nopeasti. 

Uusien  tiemerkintäohjeiden  seurauksena  sulkuviiva  lyhenee  erilailla  riippuen 
tien  geometriasta.  Suorilla, jotka päättyvät jyrkkään mutkaan  tai  ylämäkeen 

 ja näkemä  suoran loppupäässä  on  hyvin lyhyt,  sulkuviivan alkupiste  pysyy 
lähes samassa paikassa.  Sen  sijaan suoran päättyessä  loivaan  mutkaan, 

 näkemä  on  kohtalainen vielä suoran  loppupäässäkin.  Tällöin  sulkuviiva 
 saattaa  lyhentyä  huomattavasti  tai  poistua jopa kokonaan. Neljännen  osatut-

kimuksen  mukaan uusi  varoitusviivamerkintä sulkuviivan  edessä vähensi 
hieman suorien loppupäässä tapahtuvia ohituksia suorilla, jotka päättyivät 
jyrkkään mutkaan  ja näkemä  suoran lopussa oli kohtalaisen lyhyt. Tällaisilla 
suorilla myös riski, että  mutkan  takaa yllättäen näkyviin tuleva  vastaantulija 

 johtaa  vaaratilanteeseen ohittajan  ollessa vielä vastaantulijoiden  kaistalla,  on 
 suurin.  Sen  sijaan suora, jolla  suikuviiva  lyheni huomattavasti  ja  suoran  lop

-pupään ohitukset  lisääntyivät, päättyi  loivaan  mutkaan  ja näkemä  oli kohta-
laisen pitkä vielä suoran  loppupäässäkin. Varoitusviiva,  uusien  tiemerkintä

-ohjeiden kanssa, näyttäisi näin vähentävän suoran  loppupään  ohituksia ni-
menomaan suorilla, joilla vastaantulijoiden kaistan käyttö suoran loppu-
päässä  on  myös vaarallisinta.  Varoitusviivan  tavoite vähentää  kohtaamis-  ja 
ohitusonnettomuuksia  voidaan ainakin tältä osin katsoa  perustelluksi.  Suurin 

 osa  kuljettajista myös tiesi, mitä uusi  varoitusviivamerkintä  tarkoittaa  ja  suh-
tautui siihen myönteisesti.  Harva  kuljettajista oli kuitenkaan huomannut  sul-
kuviivan alkupisteen  siirtyneen myöhemmäksi uusien  tiemerkintäohjeiden 

 mukaisesti.  
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