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Esipuhe  

Väylävirasto seuraa asiakkaidensa tarpeita ja tyytyväisyyttä muun muassa 

säännöllisten asiakastutkimusten avulla. Tutkimusten tuloksia käytetään toi-

minnan onnistumisen seurantaan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja oh-

jauksessa. 

 

Kesän 2020 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus on osa säännöllisten asiakastut-

kimusten kokonaisuutta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kerätä joka vuosi 

tietoa yksityishenkilöiden sekä raskaan liikenteen edustajien maanteihin liitty-

vistä kokemuksista ja mielipiteistä.  

 

Tutkimuksen tuloksia käytetään Väyläviraston ja ELY-keskusten seurannassa ja 

ohjauksessa. 

 

Kesän 2020 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tilaajana toimi Väyläviraston 

asiakkuusyksikön asiantuntija Minna Koskela. Tutkimuksen toteutuksesta ovat 

vastanneet tutkimusyritys Kantarin tutkimusjohtaja Jaakko Hyry, Analytics  

Executive Heikki Kunnas ja tutkimuspäällikkö Mikko Paronen. 

   

 Helsingissä joulukuussa 2020 

 Väylävirasto 
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1  Yhteenveto 

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuu-

dessaan on samalla tasolla kuin vuonna 2019. Maanteiden tilaan ja kuntoon 

kesäkaudella tyytyväisten osuus on suurempi kuin tyytymättömien osuus. Vas-

taajista 35 % (2019 35 %) ilmoitti olevansa tyytymätön maanteiden tilaan ja kun-

toon. Tyytyväisten osuus oli 38 % (2019 37 %).  

 

Pääteiden sekä jalankulku- ja pyöräteiden kuntoon ollaan edelleen kohtuullisen 

tyytyväisiä. Sen sijaan 45 % yksityishenkilöistä ilmoittaa olevansa tyytymättö-

miä muiden teiden kuntoon (2019 45 %) ja tyytyväisten osuus jää alle neljännek-

seen (24 %).  

 

Tässä raportissa tarkastellaan tuloksia koko maan tasolla. ELY-alueiden välillä 

on kuitenkin suuria eroja ja niiden sisällä on tuloksissa tapahtunut muutoksia, 

jotka eivät näy kokonaistuloksissa. Niitä käsitellään erillisissä ELY-kohtaisissa 

raporteissa. 

 

Raskaan liikenteen kokonaistyytyväisyyden taso on jatkanut nousuaan. 

Useissa tienhoidon osa-alueiden arvioissa ammattikuljettajat antavat parem-

man arvion kuin vuosi sitten tehdyssä tutkimuksessa. Kokonaistyytyväisyyden 

lisäksi arviot ovat parantuneet pääteiden kunnosta, muiden teiden kunnosta, 

päällysteiden kunnosta pääväylillä, pääteillä ja muilla teillä, pääväylien liiken-

teen sujuvuudesta ja matka-ajan ennustettavuudesta, sekä sorateiden kunnosta 

kesällä. Tyytyväisyys liikennemerkkien, linja-autopysäkkikatosten sekä leväh-

dys- ja pysähtymisalueiden siisteyteen ja kuntoon on jonkin verran laskenut 

edellisvuodesta.  

 

Ammattikuljettajien antamat arviot ovat huomattavasti kriittisempiä kuin 

yksityishenkilöiden arviot. Tänä vuonna ero yksityishenkilöiden antamiin arvi-

oihin on kuitenkin pienempi kuin edellisenä vuonna miltei kaikissa tyytyväisyys-

kysymyksissä. Tiemerkintöjen näkyvyys pääteillä on ainoita asioita, joista yksi-

tyishenkilöillä ja ammattikuljettajilla on yhtenevä näkemys.  

 

Korrelaatiotarkastelujen perusteella eri osatekijöistä kokonaistyytyväisyyden 

kanssa korreloivat vahvimmin pääteiden kunto kuluneena kesänä, päällysteiden 

kunto pääväylillä, pääteillä ja muilla teillä sekä muiden maanteiden kunto kulu-

neena kesänä. Yhteydet ovat säilyneet voimakkaimpien korrelaatioiden osalta 

samana kuin vuoden 2019 aineistossa. 

 

Yksityishenkilöt ovat kohtuullisen tyytyväisiä pääteiden päällysteiden kun-

toon (tyytyväisiä 46 %, tyytymättömiä 32 %), mutta ammattikuljettajista suu-

rempi osa on tyytymättömiä kuin tyytyväisiä (tyytyväisiä 34 %, tyytymättömiä 

40 %). Tulos on parempi kuin vuosi sitten. Näkemys pääteiden päällysteiden 

kunnosta on ratkaiseva, sillä se on eniten kokonaistyytyväisyyden kanssa kor-

reloiva osa-alue. Päällysteiden kunnossa häiritsivät eniten päällystevauriot, 

urat ja päällysteiden epätasaisuus. Raskaan liikenteen osalta arvio pääteiden 

rei’istä on eniten heikentynyt osa-alue. 

 

Muiden teiden kuntoon ollaan tyytymättömiä. Yksityishenkilöistä 54 %  

(2019 52 %) on tyytymätön muiden teiden päällysteiden kuntoon. Raskaan lii-

kenteen kuljettajien vastaava osuus on 73 % (2019 77 %).  
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Sorateiden kunto saa edelleen heikot arviot. Erityisesti sorateiden kunto ke-

väällä saa molemmilta ryhmiltä erittäin heikon arvion. Tulos on hieman heiken-

tynyt edellisestä vuodesta. Sorateiden kunnossa erityisesti tyytymättömyyttä 

aiheuttaa reiät, kuopat ja montut, epätasaisuus eli ns. nimismiehen kiharat ja 

heitot sekä kelirikko. 

 

Yksityishenkilöiden arviot kävely- ja pyöräilyolosuhteista ovat kohtalaisen 

hyvällä tasolla. Kävelyolosuhteista kysyttäessä 22 % on tyytymätön päällystei-

den kuntoon jalankulku- ja pyöräteillä. Kysyttäessä päällysteiden kunnosta ja-

lankulku- ja pyöräteillä pyöräilyolosuhteisiin liittyen 25 % ilmoitti olevansa tyy-

tymätön. 

 

Levähdys- ja pysähtymisalueiden siisteys ja kunto herättävät tyytymättö-

myyttä. Yksityishenkilöistä 32 % on tyytymätön levähdys- ja pysähtymisaluei-

den siisteyteen ja kuntoon. Ammattikuljettajista tyytymättömiä on 44 %. Tulos 

on aavistuksen heikentynyt viime vuodesta. Linja-autopysäkkikatosten kuntoon 

on sekä ammattikuljettajista että yksityishenkilöistä tyytymätön noin viidennes 

(19 %). Liikennemerkkien siisteyteen ja kuntoon ollaan tyytyväisiä sekä yksityis-

henkilöiden että raskaan liikenteen parissa. Tyytymättömien määrä on edellis-

vuodesta hieman vähentynyt. 

 

Tyytyväisyys liikenteen häiriöistä ja tietöistä tiedottamiseen on hyvällä ta-

solla. Sekä yksityishenkilöt että ammattikuljettajat ovat entistä tyytyväisempiä 

tiedottamiseen liikenteen häiriöistä. Sen sijaan tietöistä tiedottamiseen tyyty-

väisyys yksityishenkilöillä on laskenut selvästi ja ammattikuljettajillakin hie-

man.  

 

Vastaajat ovat tyytyväisiä tietyömaiden liikennejärjestelyihin. Vaikka erittäin 

tyytyväisiä ei olekaan kovin suurta osuutta, ei myöskään tyytymättömyyttä 

esiinny kovinkaan paljoa. Sekä yksityishenkilöt että ammattikuljettajat ovat tyy-

tymättömimpiä jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tietyömaan kohdalla autoilijan 

näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen toteutus. Kesän 2020 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen on to-

teuttanut Väyläviraston toimeksiannosta Kantar TNS Oy. Tämä raportti esittää 

tutkimuksen valtakunnallisen tason tulokset. 

 

1.1  Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa yksityishenkilöiden ja raskaan liiken-

teen edustajien maanteihin liittyvistä kokemuksista ja mielipiteistä. Tutkimus 

tuottaa tietoa valtakunnallisella sekä ELY-alueiden tasolla. 

 

Tutkimuksessa tarkasteltavia teitä ovat päätiet (valtatiet ja kantatiet numeroilla 

1–39 ja 40–99) ja muut tiet (seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–999 ja 1000– 

19999) sekä maanteiden yhteydessä olevat jalankulku- ja pyörätiet. Tarkaste-

lussa eivät ole mukana kuntien ja kaupunkien vastuulla olevat kadut ja kaavatiet 

eivätkä yksityistiet. Kyselyn mukana vastaajille toimitettiin kartta alueen pää-

teistä ja muista teistä, joita kysely koskee. 
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1.2   Kohderyhmä ja otantamenetelmä 

Tutkimuksen kohderyhmän muodostavat mannersuomalaiset 18–74-vuotiaat 

yksityishenkilöt sekä raskaan liikenteen ammattiautoilijat. Raskaan liikenteen 

ammattikuljettajiin kuuluvat linja-autonkuljettajat ja kuorma-autoilijat. Linja-

autonkuljettajiksi on luokiteltu aineistossa linja-auton kuljettajat, linja-autoilijat 

sekä linja-autoyritykset, joille kysely on postitettu.  

 

Yksityishenkilöt: Otos muodostettiin kiintiöidyllä satunnaispoiminnalla Kantarin 

väestöä edustavasta internetpaneelista.  

 

Kuorma-autoilijat: Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry toimitti jäsenrekiste-

rinsä Kantar TNS Oy:lle. Poiminta tehtiin SKAL:n jäsenorganisaatioista siten, että 

otoksessa oli yhteensä 4468 kpl. 

 

Linja-autoilijat sekä linja-autoyritykset: Linja-autoliitto toimitti jäsenrekiste-

rinsä Kantar TNS Oy:lle. Otoskooksi muodostui siten yhteensä 207 linja-autoili-

jaa. 

 

Linja-auton kuljettajat: Koska Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry ei 

sääntöjensä mukaan saa luovuttaa tietoja jäsenistään, tehtiin AKT:n kanssa yh-

teistyötä siten, että heille toimitettiin sovittu määrä maakunnittain ryhmiteltyjä 

postitusvalmiita lomakkeita. AKT poimi otoksen ja postitti lomakkeet itse. AKT 

postitti vastaavalla tavalla myös muistutuskortit.  Otoksessa oli yhteensä 550 

linja-autonkuljettajaa. 

1.3  Tulosten tilastollinen merkitsevyys 

Koko maan yksityishenkilöiden tuloksissa otoskoon suuruuden ja siten vastan-

neiden suuremman määrän vuoksi pienetkin erot ovat tilastollisesti merkitseviä, 

kun taas aluekohtaisissa tuloksissa erojen puolestaan tulee olla suurempia, 

jotta niistä muodostuu tilastollisesti merkitseviä eroja.  

 

1.4  Painotus  

Tutkimuksen tuloksia käytetään Väyläviraston toiminnan onnistumisen seuran-

taan sekä apuna toiminnan suunnittelussa ja ohjauksessa. Aineiston painotus on 

suunniteltu palvelemaan näitä tarpeita. 

 

Yksityishenkilöt: 

Aluekohtaiset kysymykset eli yksityishenkilöiden lomakkeen kysymykset 1-3, 5-

8 ja 18-26 on painotettu valtakunnallisessa tarkastelussa ELY-aluekohtaisen lii-

kennesuoritteen (50 %) ja tiestöpituuden (50 %) mukaan. ELY-aluekohtaiset tu-

lokset on painotettu maakuntien liikennesuoritteen (50 %) ja tiestöpituuden 

(50 %) perusteella.  

 

Taustatiedot, sekä kysymykset 9-17 on painotettu väestöllisin perustein eli asu-

kasmäärien mukaan. Valtakunnalliset tulokset on painotettu ELY-alueittain ja 

ELY-aluekohtaiset tulokset on painotettu maakunnittain. 
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Raskas liikenne: 

Aluekohtaiset kysymykset 1–3 ja 5-8 on painotettu ELY-alueiden liikennesuorit-

teen (50 %) ja tiestöpituuden (50 %) mukaan. ELY-aluekohtaiset tulokset on pai-

notettu maakuntien liikennesuoritteen (50 %) ja tiestöpituuden (50 %) mukaan. 

Raskaan liikenteen osalta loput kysymykset käsitellään painottamattomina. 

 

Vertailuvuosien 2010 ja 2016 osalta jakaumat ja keskiarvot on haettu Väyläviras-

ton toimittamista aineistoista.  

 

1.5  Tutkimuksen ajankohta, otoskoot, 

palautumat ja tutkimusmenetelmä 

Tutkimus tehtiin raskaan liikenteen osalta kirjekyselynä, jonka yhteydessä tar-

jottiin myös sähköinen vastausmahdollisuus. Yksityishenkilöiden tutkimus to-

teutettiin väestöä edustavassa online-paneelissa (internet-avusteinen vastaa-

japaneeli). Tiedonkeruu toteutettiin ajalla 17.8.–21.9.2020 (2019: 19.8.–23.8.). 

Kaikille vastaamattomille (vastausta ei palautettu sähköisesti tai kirjeitse)  

ammattikuljettajille postitettiin muistutuskortti. AKT postitti muistutuskortin 

omille jäsenilleen. Sähköinen vastausmahdollisuus oli avoinna 21.9 asti. Paperi-

lomakkeiden tallentaminen saatiin valmiiksi hieman tämän jälkeen.  

 

Kaikissa tyytyväisyyskysymyksissä vastausvaihtoehdot olivat ”Erittäin tyyty-

väinen”, ”Tyytyväinen”, ”En tyytyväinen enkä tyytymätön”, ”Tyytymätön”, ”Erit-

täin tyytymätön” sekä ”Ei kokemusta / en osaa sanoa”. Tulokset on laskettu jou-

kosta, joka vastasi muun vaihtoehdon kuin ”Ei kokemusta / en osaa sanoa”. Kes-

kiarvojen laskua varten vastaukset on koodattu kokonaisluvuiksi välille 1–5 niin, 

että 1 = Erittäin tyytymätön ja 5 = Erittäin tyytyväinen. Raportin leipätekstissä ei 

kommentoida erikseen erittäin tyytymättömiä ja tyytymättömiä vaan tyytymät-

tömillä tarkoitetaan erittäin tyytymättömien ja tyytymättömien osuutta yh-

teensä. Vastaavasti tyytyväisillä tarkoitetaan erittäin tyytyväisten ja tyytyväis-

ten osuutta yhteensä. Kuvissa %-osuudet esitetään kokonaislukuun pyöristet-

tyinä. Kokonaislukujen summa ei välttämättä ole sama kuin pyöristämättömien 

osuuksien summa, eli kuvista ei pysty tarkasti laskemaan kahden vastausvaih-

toehdon osuutta yhteensä. 

 

Yksityishenkilöiden valtakunnallinen otoskoko oli 17665 (2018; 14250 kpl, 2016; 

16234 kpl) ja vastauksia saatiin yhteensä 3873 (2019; 3405 kpl, 2018; 3419 kpl, 

2016; 4163 kpl). Yksityishenkilöiden kokonaisvastausprosentti oli siten 22 % 

(2018; 24 %, 2016; 26 %). 

 

Raskaan liikenteen valtakunnallinen otoskoko oli 5225 (2019; 5531 kpl, 2018; 

5838 kpl, 2016; 3333 kpl). Lomakkeita palautui kaikkiaan 1167 kpl (2019; 1295 kpl, 

2018 1477 kpl, 2016; 857 kpl), jolloin kokonaisvastausprosentti oli 22 % (2019; 

23 %, 2018 25 %, 2016; 26 %). Nettivastaajia heistä oli 27 % (2018; 16 %, 2016; 

20 %).  

  

Raskaan liikenteen otoksessa Varsinais-Suomen vastausprosentti on jäänyt 

muita pienemmäksi (20 %), vastausprosentti oli paras Lapissa ja Pohjois-Sa-

vossa (25 %). 
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Taulukko 1. Raskaan liikenteen vastausprosentit ELY-alueittain 
 

Ammattikuljettajat  
Otos Vast. Vast. -% 

Etelä-Pohjanmaan ELY 560 116 21 % 

Kaakkois-Suomen ELY 337 80 24 % 

Keski-Suomen ELY 301 69 23 % 

Lapin ELY 285 71 25 % 

Pirkanmaan ELY 452 98 22 % 

Pohjois-Pohjanmaan ELY 531 116 22 % 

Pohjois-Savon ELY 671 171 25 % 

Uudenmaan ELY 1225 270 22 % 

Varsinais-Suomen ELY 863 176 20 % 

Yhteensä 5225 1167 22 % 
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2   Kokonaistyytyväisyys 

Kyselyn mukana vastaajat saivat kartan, johon kysymyksissä tarkoitetut tiet oli 

merkitty. Tutkimuksessa tarkasteltavia teitä ovat päätiet (valtatiet ja kantatiet 

numeroilla 1–39 ja 40–99) ja muut tiet (seututiet ja yhdystiet numeroilla 100–

999 ja 1000–19999) sekä teiden yhteydessä olevat jalankulku- ja pyörätiet. Kun-

tien katuverkot sekä yksityis- ja metsäautotiet eivät kuulu Väyläviraston vas-

tuulle eivätkä myöskään tämän tutkimuksen piiriin.  

 

2.1  Yksityishenkilöt 

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudes-

saan on samalla tasolla kuin vuonna 2019. (Taulukko 2). 

 

Pääteiden kuntoon ollaan nyt hieman tyytyväisempiä kuin vuonna 2019.  Tyyty-

väisiä on n. puolet vastanneista (49 %) ja tyytymättömiä on neljännes. 2010- 

luvun alun hyvistä tyytyväisyyslukemista ollaan edelleen jäljessä selvästi.  

(Taulukko 3). 

 

Muiden teiden kuntoon on tyytyväisiä alle neljännes vastaajista (24 %). Sekä 

tyytyväisten että tyytymättömien osuus on säilynyt lähes samana vuodesta 

2019. (Taulukko 4). 

 

Paljon ajavat ovat vähän ajavia tyytymättömämpiä, sillä yli 30 000 kilometriä 

vuodessa ajavista 55 % oli tyytymättömiä maanteiden tilaan ja kuntoon koko-

naisuudessaan kesäkaudella 2020. ELY-alueista tyytymättömimpiä ollaan 

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon ELY-alueilta. 

 

Taulukko 2. Maanteiden tila- ja kunto kokonaisuudessaan kesäkaudella. Yksi-

tyishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 59 48 38 35 35 37 38 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 15 24 33 36 39 35 35 

Taulukko 3. Pääteiden kunto kuluneena kesänä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 70 60 53 50 51 46 49 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 11 19 24 26 28 28 26 

Taulukko 4.  Muiden teiden kunto kuluneena kesänä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 31 24 20 19 19 25 24 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 33 40 46 50 54 45 45 
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2.2  Raskas liikenne  

Raskaan liikenteen osalta kokonaistyytyväisyys on noussut vuodesta 2019. Tyy-

tymättömien osuus on pienentynyt jopa kahdeksan prosenttiyksikköä 44 pro-

senttiin ja tyytyväisiä on nyt 25 % eli neljä prosenttiyksikköä enemmän vuosi sit-

ten. 2010-luvun alun kohtuullisen hyvistä tyytyväisyyslukemista ollaan kuiten-

kin yhä selvästi jäljessä. (Taulukko 5). 

 

Myös pääteiden kuntoon ollaan aikaisempaa tyytyväisempiä. Vuoden 2019 tut-

kimuksesta tyytyväisten osuus on lisääntynyt kuusi prosenttiyksikköä, samalla 

tyytymättömien osuus on vähentynyt yhdeksän prosenttiyksikköä. (Taulukko 6). 

 

Ammattikuljettajien tyytyväisyys muiden teiden kuntoon on noussut vuosien 

2018-2019 ennätysalhaiselta tasolta, mutta edelleen tyytymättömyys on vallit-

sevaa.  (Taulukko 7). 

 

Yli 30-metrisellä yhdistelmällä ainakin joskus ajavat ovat muita tyytymättö-

mämpiä maanteiden tilaan ja kuntoon kokonaisuudessaan sekä pääteiden kun-

toon. Muiden teiden kuntoon ovat tyytymättömämpiä vähäliikenteisillä teillä 

liikkuvat. ELY-alueista tyytymättömimpiä maanteihin kokonaisuudessaan sekä 

pääteiden kuntoon ovat Keski-Suomen ELY-alueen ammattikuljettajat. Tyyty-

väisyydessä muihin teihin vaihtelu ELY-alueiden kesken on vähäisempää. 

 

Taulukko 5.  Maanteiden tila ja kunto kokonaisuudessaan kesäkaudella.  

Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 44 29 23 26 18 21 25 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 24 38 48 44 55 52 44 

 

Taulukko 6. Pääteiden kunto kuluneena kesänä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 55 41 34 37 29 33 39 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 18 30 36 34 44 41 32 

 

Taulukko 7.  Muiden teiden kunto kuluneena kesänä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 22 13 10 11 9 9 11 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 44 57 60 59 67 67 64 

 

 

Seuraavissa kuvioissa esitetään yksityishenkilöiden sekä raskaan liikenteen 

vastaajien maanteiden kuntoon kesäkaudella liittyvät näkemykset vastausja-

kaumina ja keskiarvoina.  
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Kuva 1.  Tyytyväisyys maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan kesäkau-

della. Yksityishenkilöt.  

 

Kuva 2. Tyytyväisyys maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan kesäkau-

della. Raskas liikenne. 



Väyläviraston julkaisuja 62/2020 14 

 

 

 

 

Kuva 3.  Tyytyväisyys maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan kesäkau-

della, yksityishenkilöt.  

 

 Kuva 4.  Tyytyväisyys maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan kesäkau-

della, raskas liikenne. 
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Kuva 5.  Tyytyväisyys pääteiden kuntoon, yksityishenkilöt.  

 

  

Kuva 6.  Tyytyväisyys pääteiden kuntoon, raskas liikenne. 
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Kuva 7.  Tyytyväisyys muiden teiden kuntoon kuluneena kesänä, yksityis-

henkilöt. 

 

Kuva 8.  Tyytyväisyys muiden teiden kuntoon kuluneena kesänä, raskas lii-

kenne. 
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3  Tyytyväisyys tiestön kuntoon ja hoitoon 

Kokonaistyytyväisyyteen vaikuttavien tekijöiden selvittämiseksi laskettiin kor-

relaatiokertoimet ”Maanteiden tila ja kunto kokonaisuudessaan kesäkaudella 

2020” -kysymykseen annettujen vastausten sekä tiehoidon muiden osa-aluei-

den välillä. Lasketut luvut kertovat eri osa-alueiden suhteesta koettuun koko-

naistyytyväisyyteen.  

 

Suurin korrelaatio kokonaistyytyväisyyden kanssa on pääteiden kunnolla. Myös 

muiden teiden kunto yleensä, päällysteiden kunto pääteillä, pääväylillä ja muilla 

teillä korreloivat positiivisesti kokonaistyytyväisyyden kanssa. Muiden tekijöi-

den yhteys on astetta heikompi. Kaikkein heikoimmat korrelaatiot on jätetty ku-

vion ulkopuolelle. (Kuva 9). 

 

 

Kuva 9.  Tienhoidon tärkeimmät osatekijät. Korrelaatiot kokonaistyytyväi-

syyden kanssa. (Asteikko: 1 = täydellinen positiivinen korrelaatio, 

0 = ei riippuvuutta, -1 = täydellinen negatiivinen korrelaatio.)  

Yksityishenkilöt. 

 

Raskaan liikenteen kuljettajien arvioiden perusteella pääteiden ja muiden teiden 

kunto kuluneena kesänä sekä päällysteiden kunto ovat tärkeimmät kokonaistyy-

tyväisyyteen vaikuttavat osatekijät.  

 

Pääteiden ajettavuus muutoin (leveys, mutkat, mäet) ja sorateiden kunto ke-

väällä sekä kesällä korreloivat kokonaistyytyväisyyden kanssa, mutta yhteys ei 

ole yhtä voimakas kuin kärkitekijöillä. Kaikkein heikoimmat korrelaatiot on jä-

tetty kuvion ulkopuolelle. (Kuva 10). 
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Kuva 10.  Tienhoidon tärkeimmät osatekijät. Korrelaatiot kokonaistyytyväi-

syyden kanssa. (Asteikko: 1 = täydellinen positiivinen korrelaatio, 

0 = ei riippuvuutta, -1 = täydellinen negatiivinen korrelaatio.) Ras-

kas liikenne. 

 

3.1  Päätiet 

3.1.1  Yksityishenkilöt 

Yksityishenkilöistä 46 % on tyytyväisiä pääteiden päällysteiden kuntoon ja tyy-

tymättömiä siihen on kolmannes (32 %). Tyytymättömien ja tyytyväisten osuu-

det ovat lähes samoja kuin vuosi sitten. (Taulukko 8). 

  

Tyytyväisyys pääteiden ajoratamerkintöihin ja tienvarsien siisteyteen on sa-

malla tasolla kuin viime vuonna. Vain pieni osa on tyytymättömiä. Kymmenen 

vuoden ajanjaksolla huomattavaa muutosta on tapahtunut kummassakin osa-

alueessa. Tyytyväisyys ajoratamerkintöihin laski selvästi vuonna 2019 vuosien 

2012-2018 stabiilin jakson jälkeen. (Taulukko 9). Tyytyväisyys pääteiden tienvar-

sien siisteyteen laski selvästi vuonna 2012. Sen jälkeen suurta vaihtelua tyyty-

väisyyden tasossa ei ole ollut.  (Taulukko 10).  

 

Paljon ajavat ovat muita tyytymättömämpiä päällysteiden kuntoon ja ajorata-

merkintöjen näkyvyyteen. Yli 30.000 km/v henkilöautolla ajavista 46 % on tyy-

tymättömiä päällysteiden kuntoon pääteillä ja 19 % tiemerkintöjen näkyvyyteen. 

Tienvarsien siisteyteen tyytymättömin ryhmä on maanteillä tai niiden varsilla 

olevilla jalankulku- ja pyöräteillä päivittäin tai lähes päivittäin jalkaisin tai pyö-

räillen liikkuvat (tyytymättömiä 22 % jalkaisin liikkuvista ja 21 % pyöräillen liik-

kuvista).    

Taulukko 8.   Päällysteiden kunto pääteillä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 71 56 47 45 45 44 46 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 11 23 30 32 33 32 32 
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Taulukko 9. Tiemerkintöjen (ajoratamerkintöjen) näkyvyys pääteillä. Yksityis-

henkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 76 70 68 68 69 61 62 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 5 10 10 10 11 15 14 

Taulukko 10.  Tienvarsien siisteys pääteillä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 65 59 57 60 60 57 59 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 8 14 15 15 16 18 16 

 

 

3.1.2  Raskas liikenne  

Ammattikuljettajista 34 % on tyytyväisiä pääteiden päällysteiden kuntoon ja 

tyytymättömiä siihen on 40 %. Tyytyväisten osuus on selvästi kasvanut viime 

vuodesta. (Taulukko 11). 

  

Tyytyväisyys pääteiden ajoratamerkintöihin on samalla tasolla kuin viime 

vuonna. Vain pieni osa on tyytymättömiä. Kymmenen vuoden ajanjaksolla muu-

tosta on tapahtunut. Tyytyväisyys ajoratamerkintöihin laski selvästi 2010-luvun 

alkupuolen.  Vuonna 2016 tyytyväisyys hieman nousi. Sen jälkeen suurta vaihte-

lua ei ole ollut. (Taulukko 12).  Tienvarsien siisteyteen pääteillä on tyytyväisiä 

hieman yli puolet ammattikuljettajista. Tyytymättömiä on 18%. Tyytyväisyys on 

vähän laskenut viime vuodesta. (Taulukko 13).  

 

Raskaan liikenteen kuljettajilta kysyttiin tänä vuona ensimmäistä kertaa vuoden 

2016 jälkeen tyytyväisyyttä osa-alueeseen ”Pääteiden ajettavuus muutoin, le-

veys mutkat, mäet”. Tyytyväisyys on samalla tasolla kuin neljä vuotta sitten. 

Noin puolet (52 %) oli tyytyväisiä. Tyytymättömiä oli 16 %. (Kuva 12). 

 

Raskasta ajoneuvoa yli 100 000 km/v ajavat ovat muita tyytymättömämpiä kaik-

kiin pääteiden kunnon osatekijöihin. ELY-alueista päällysteiden kuntoon pää-

teillä ovat tyytymättömimpiä Keski-Suomen ELY-alueen kuljettajat. Muissa osa-

alueissa vaihtelu ELY-alueiden kesken on vähäisempää. 

Taulukko 11.   Päällysteiden kunto pääteillä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 56 37 31 30 24 27 34 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 20 37 45 43 48 48 40 

Taulukko 12.   Ajoratamerkintöjen näkyvyys pääteillä. Raskas liikenne (%).  

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 68 65 58 61 60 62 62 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 6 10 14 11 13 14 13 
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Taulukko 13.   Tienvarsien siisteys pääteillä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 60 55 52 54 53 56 53 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 8 14 15 18 19 20 18 

 

 

Kuva 11.  Tyytyväisyys pääteiden hoitoon, yksityishenkilöt. 

 

 

Kuva 12. Tyytyväisyys pääteiden hoitoon, raskas liikenne. 
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Kuva 13. Tyytyväisyys päällysteiden kuntoon pääteillä, yksityishenkilöt. 

 

  

Kuva 14. Tyytyväisyys päällysteiden kuntoon pääteillä, raskas liikenne. 
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Kuva 15.  Tyytyväisyys ajoratamerkintöjen näkyvyyteen pääteillä, yksityis-

henkilöt. 

 

Kuva 16. Tyytyväisyys ajoratamerkintöjen näkyvyyteen pääteillä, ras-

kas liikenne. 
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Kuva 17.  Tyytyväisyys tienvarsien siisteyteen pääteillä, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 18 Tyytyväisyys tienvarsien siisteyteen pääteillä, raskas liikenne. 
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Kuva 19 Tyytyväisyys pääteiden ajettavuuteen muutoin, leveys, mutkat, 

mäet, raskas liikenne. 

 

3.2  Muut tiet 

3.2.1  Yksityishenkilöt 

Yksityishenkilöistä yli puolet (54 %) on tyytymättömiä päällysteiden kuntoon 

muilla teillä. Tyytyväisyys on hieman laskenut viime vuodesta. (Taulukko 14). 

 

Tyytyväisyys ajoratamerkintöjen näkyvyyteen muilla teillä on viime vuoden ta-

solla. Tyytyväisiä on 37 % ja tyytymättömiä 28 %. (Taulukko 15).  

 

Paljon ajavat ovat tyytymättömin ryhmä molemmissa osa-alueissa.  Yli 30.000 

km/v henkilöautolla ajavista 71 % on tyytymättömiä päällysteiden kuntoon 

muilla teillä ja 35 % tiemerkintöjen näkyvyyteen. 

Taulukko 11. Päällysteiden kunto muilla teillä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 33 18 16 15 14 21 20 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 30 47 54 56 62 52 54 
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Taulukko 12.  Tiemerkintöjen (ajoratamerkintöjen) näkyvyys muilla teillä. 

Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 44 33 31 32 35 38 37 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 16 28 30 30 30 28 28 

 

 

3.2.2  Raskas liikenne  

Valtaosa ammattikuljettajista antoi heikot arviot muiden teiden päällysteiden 

kunnosta. Tyytymättömiä 73 % ja tyytyväisiä vain 7 %. Viime vuoden ennätysal-

haiselta tasolta tyytyväisyys on kuitenkin hieman noussut. (Taulukko 16). 

 

Tyytyväisyys muiden teiden tiemerkintöjen näkyvyyteen on aavistuksen laske-

nut viime vuodesta (Taulukko 17). 

 

Tyytyväisyys muiden teiden ajettavuuteen muutoin (leveys, mutkat, mäet) on 

samalla tasolla kuin vuonna 2016. Tyytyväisiä oli 19 % ja tyytymättömiä 42 %. 

(Kuva 21). 

 

Muiden teiden päällysteiden kuntoon sekä ajettavuuteen muutoin (leveys, mut-

kat, mäet) ovat tyytymättömimpiä vähäliikenteisillä teillä liikkuvat. ELY-alueista 

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kuljettajat ovat muita tyytymättömämpiä mui-

den teiden ajettavuuteen muutoin (leveys, mutkat, mäet).  

Taulukko 16.  Päällysteiden kunto muilla teillä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 23 9 6 7 6 6 7 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 40 63 65 67 76 77 73 

Taulukko 13.   Tiemerkintöjen (ajoratamerkintöjen) näkyvyys muilla teillä. Ras-

kas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 34 26 25 25 28 30 29 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 19 34 34 31 35 33 35 
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Kuva 20. Tyytyväisyys muiden teiden hoitoon, yksityishenkilöt.  

 

 

 

Kuva 21. Tyytyväisyys muiden teiden hoitoon, raskas liikenne. 
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Kuva 22. Tyytyväisyys päällysteiden kuntoon muilla teillä, yksityishenkilöt. 

 

 

Kuva 23. Tyytyväisyys päällysteiden kuntoon muilla teillä, raskas liikenne. 
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Kuva 24. Tyytyväisyys ajoratamerkintöjen näkyvyyteen muilla teillä, yksi-

tyishenkilöt. 

 

 

Kuva 25. Tyytyväisyys ajoratamerkintöjen näkyvyyteen muilla teillä, ras-

kas liikenne. 
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Kuva 26. Tyytyväisyys muiden teiden ajettavuuteen muutoin, leveys, mut-

kat, mäet, raskas liikenne.  

 

3.3  Pääväylät 

3.3.1  Yksityishenkilöt 

Mielipidettä pääväylistä on kysytty vuodesta 2019 alkaen. Yksityishenkilöiden 

tyytyväisyys pääväylien päällysteiden kuntoon on noussut selvästi viime vuo-

desta. Tyytyväisiä on 61 % ja tyytymättömiä 16 %. (Taulukko 18). 

 

Tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen pääväylillä on aavistuksen lisääntynyt 

viime vuodesta. Tyytyväisten määrä on pysynyt samana (66 %), mutta tyyty-

mättömiä on hieman vähemmän. (Taulukko 19). Myös matka-ajan ennustetta-

vuuteen pääväylillä tyytyväisyys on hieman noussut (Taulukko 20). 

 

Paljon ajavat ovat tyytymättömin ryhmä kaikissa osa-alueissa.  Yli 30.000 km/v 

henkilöautolla ajavista 23 % on tyytymättömiä päällysteiden kuntoon pää-

väylillä, 18 % liikenteen sujuvuuteen ja 13 % matka-ajan ennustettavuuteen. 

ELY-alueista tyytymättömimpiä kaikkiin pääväylien osa-alueisiin ovat Keski-

Suomen vastaajat. 

Taulukko 14. Pääväylien päällysteiden kunto. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 54 61 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 20 16 
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Taulukko 15.  Liikenteen sujuvuus pääväylillä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 66 66 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 14 12 

Taulukko 20. Matka-ajan ennustettavuus pääväylillä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 72 73 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 9 8 

 

 

3.3.2  Raskas liikenne  

Mielipidettä pääväylistä on kysytty vuodesta 2019 alkaen. Pääväylien päällys-

teiden kuntoon raskaan liikenteen vastaajat ovat selvästi aiempaa tyytyväisem-

piä. Tyytyväisiä on 43 % ja tyytymättömiä 31 %. (Taulukko 21). 

 

Tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen pääväylillä on sekin hieman lisääntynyt 

viime vuodesta. Tyytyväisiä on 58 % ja tyytymättömiä 14 %. (Taulukko 22). Myös 

matka-ajan ennustettavuuteen pääväylillä tyytyväisyys on hieman noussut 

(Taulukko 23). 

 

Pääväylien päällysteiden kuntoon ovat muita enemmän tyytymättömiä yli 30-

metrisellä yhdistelmällä ainakin joskus ajavat. Liikenteen sujuvuus herättää eni-

ten tyytymättömyyttä raskasta ajoneuvoa yli 100 000 km/v ajavissa. ELY-

alueista tyytymättömimpiä kaikkiin pääväylien osa-alueisiin ovat Keski-Suomen 

ammattikuljettajat. 

Taulukko 21.  Pääväylien päällysteiden kunto. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 36 43 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 37 31 

Taulukko 22. Liikenteen sujuvuus pääväylillä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 57 58 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 16 14 

Taulukko 23. Matka-ajan ennustettavuus pääväylillä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 61 62 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 12 10 
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Kuva 27. Tyytyväisyys pääväyliin, yksityishenkilöt.  

 

Kuva 28. Tyytyväisyys pääväyliin, raskas liikenne. 
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Kuva 29. Tyytyväisyys pääväylien päällysteiden kuntoon, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 30. Tyytyväisyys pääväylien päällysteiden kuntoon, raskas liikenne. 
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Kuva 31. Tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen pääväylillä, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 32. Tyytyväisyys liikenteen sujuvuuteen pääväylillä, raskas liikenne. 
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Kuva 33. Tyytyväisyys matka-ajan ennustettavuuteen pääväylillä, yksi-

tyishenkilöt. 

 

Kuva 34. Tyytyväisyys matka-ajan ennustettavuuteen pääväylillä, raskas 

liikenne. 
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3.4  Soratiet 

3.4.1  Yksityishenkilöt 

 

Yksityishenkilöiden arvio sorateiden kunnosta keväällä on säilynyt lähes ennal-

laan viime vuodesta. Valtaosa (60 %) on edelleen tyytymättömiä. Sorateiden 

kunnosta kesällä annettiin hieman viime vuotta heikommat arviot. Tyytymättö-

miä on 44 %. (Taulukot 24–25).   

 

Paljon ajavat ovat tyytymättömin ryhmä molemmissa osa-alueissa. Yli 

30.000 km/v henkilöautolla ajavista 71 % on tyytymättömiä sorateiden kuntoon 

keväällä ja 58 % kuntoon kesällä. 

 

Ely-alueiden väliset tyytyväisyyserot sorateiden kevätkuntoon ovat suuria. 

Kaakkois-Suomen vastaajat antavat muita paremman arvion (keskiarvo 2,68). 

Heikoimmat arviot annetaan Keski-Suomessa (2,11) ja Pohjois-Savossa (2,08). 

 

Taulukko 24. Sorateiden kunto keväällä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 16 8 8 7 8 16 16 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 50 67 68 71 72 58 60 

Taulukko 25.  Sorateiden kunto kesällä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 29 22 20 18 20 29 26 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 33 40 43 47 50 41 44 

 

3.4.2  Raskas liikenne  

 

Ammatikseen ajavat ovat aavistuksen viime vuotta tyytymättömämpiä soratei-

den kuntoon keväällä. Tyytymättömiä oli 77 %. Kesän kuntoon ollaan hieman 

tyytyväisempiä kuin vuosi sitten.  (Taulukot 26–27). 

 

Vähäliikenteisillä teillä liikkuvat ovat tyytymättömin ryhmä molemmissa osa-

alueissa.  Heistä 85 % on tyytymättömiä sorateiden kuntoon keväällä ja 71 % 

kuntoon kesällä. 

Taulukko 26. Sorateiden kunto keväällä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 12 5 4 5 4 6 6 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 56 77 74 77 80 75 77 
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Taulukko 16.  Sorateiden kunto kesällä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 22 14 14 13 13 14 15 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 39 52 50 54 60 56 53 

 

 

Kuva 35.  Tyytyväisyys sorateiden hoitoon keväällä ja kesällä, yksityishenkilöt. 

 

 

Kuva 36. Tyytyväisyys sorateiden hoitoon keväällä ja kesällä, raskas lii-

kenne. 
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Kuva 37. Tyytyväisyys sorateiden kuntoon keväällä, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 38. Tyytyväisyys sorateiden kuntoon keväällä, raskas liikenne. 
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Kuva 37. Tyytyväisyys sorateiden kuntoon kesällä, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 40. Tyytyväisyys sorateiden kuntoon kesällä, raskas liikenne. 
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3.5  Kävely- ja pyöräilyolosuhteet 

Karttaan merkittyjen maanteiden osalta vastaajille esitettiin kävelyolosuhteista 

omat kysymykset ja pyöräilyolosuhteista omansa.  

 

3.5.1  Kävelyolosuhteet karttaan merkittyjen maanteiden osalta 

Kävelyolosuhteista kysyttäessä yksityishenkilöistä yli puolet (57 %) on tyytyväi-

siä jalankulku- ja pyöräilyväylien määrään. Päällysteiden kuntoon tyytyväisiä oli 

51 %. Jalankulun yhteyksiin linja-autopysäkille tyytyväisiä oli 64 % ja tyytymät-

tömiä vain 9 %. Poikkeusreitteihin tietyömaan kohdalla tyytyväisiä oli 42 % ja 

tyytymättömiä 20 %. (Kuva 41). 

 

Tyytymättömimpiä jalankulku- ja pyöräilyväylien määrään ovat ennalta-arvat-

tavasti maanteillä pääasiassa tienpientareella kävelevät (33 % tyytymättömiä). 

ELY-alueista tyytymättömimpiä olivat Etelä-Pohjanmaan vastaajat. Muissa kä-

velyolosuhteiden osa-alueissa taustaryhmien erot olivat pienempiä. 

 

Taulukko 28. Jalankulku- ja pyöräilyväylien määrä. Vuoteen 2018 asti kysytty 

ilman johdantoa ”...kävelyolosuhteisiin...”.  Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 51 49 50 53 55 57 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 20 28 26 24 25 18 

Taulukko 29. Päällysteiden kunto jalankulku- ja pyöräteillä. Vuoteen 2018 asti 

kysytty ilman johdantoa ”...kävelyolosuhteisiin...”.  Yksityishenkilöt 

(%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 46 43 40 44 44 51 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 22 27 29 27 27 22 

 

 

Kuva 4138. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin karttaan merkittyjen maantei-

den osalta, yksityishenkilöt. 
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Kuva 42.  Tyytyväisyys jalankulku- ja pyöräteiden määrään, yksityishenki-

löt. 

 

 

Kuva 43. Tyytyväisyys päällysteiden kuntoon jalankulku- ja pyöräteillä, yk-

sityishenkilöt. 
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Kuva 44. Tyytyväisyys jalankulun yhteyksiin linja-autopysäkille, yksityis-

henkilöt. 

 

Kuva 45. Tyytyväisyys jalankulkijoiden poikkeusreitteihin tietyömaan koh-

dalla, yksityishenkilöt. 
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3.5.2  Kävelyolosuhteet kartan (Päätiet ja muut tiet -kartta) 

osoittamalla alueella 

Eniten tyytymättömyyttä vastaajissa herätti kävelyolosuhteet tienpientareilla 

taajaman ulkopuolella (37 % tyytymättömiä). Kävelyolosuhteisiin taajamissa 

suurin osa oli tyytyväisiä, samoin taajaman ulkopuolella jalankulku- ja pyörä-

teillä. (Kuva 46). 

 

Tyytyväisyydessä kävelyolosuhteisiin taajamissa ei ollut suurta eroa taustaryh-

mien välillä. Kävelyolosuhteisiin taajaman ulkopuolella tyytymättömimpiä oli-

vat jälleen tienpientareella kävelevät (30 % tyytymättömiä kävelyolosuhteisiin 

taajaman ulkopuolella jalankulku- ja pyöräteillä ja 48 % tyytymättömiä kävely-

olosuhteisiin taajaman ulkopuolella tienpientareella). ELY-alueista tyytymättö-

mimpiä kaikkiin kolmeen osa-alueeseen olivat Etelä-Pohjanmaan vastaajat.  

 

 

Kuva 46. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin kartan (Päätiet ja muut tiet -

kartta) osoittamalla alueella, yksityishenkilöt. 
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Kuva 47. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin kartan (Päätiet ja muut tiet -

kartta) osoittamalla alueella taajamissa, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 48. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin kartan (Päätiet ja muut tiet  

-kartta) osoittamalla alueella taajaman ulkopuolella jalankulku- 

ja pyöräteillä, yksityishenkilöt. 
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" "  

Kuva 49. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin kartan (Päätiet ja muut tiet  

-kartta) osoittamalla alueella taajaman ulkopuolella tienpienta-

reella, yksityishenkilöt. 

 

 

3.5.3  Kävelyolosuhteet erillisellä kävely- ja pyörätiellä                                                      

karttaan (Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden 

osalta 

Eniten tyytymättömyyttä jalkaisin maanteillä tai niiden varsilla olevilla jalan-

kulku- ja pyöräteillä liikkuvissa herätti pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väylien 

erottaminen toisistaan (25 % tyytymättömiä). Muissa osatekijöissä tyytymättö-

mien osuus jää noin 10 prosenttiin. (Kuva 50). 

 

Opastukseen ja viitoitukseen tyytymättömimpiä olivat vastaajat, jotka eivät 

käytä autoa (19 % tyytymättömiä). Muissa osa-alueissa taustaryhmien väliset 

erot olivat pienempiä.  
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Kuva 50. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin erillisellä kävely- ja pyörätiellä 

karttaan (Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden 

osalta, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 51. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin erillisellä kävely- ja pyörätiellä 

karttaan (Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden 

osalta.  Turvallisuus, yksityishenkilöt. 
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Kuva 52. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin erillisellä kävely- ja pyörätiellä 

karttaan (Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden 

osalta. Miellyttävyys, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 53. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin erillisellä kävely- ja pyörätiellä 

karttaan (Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden 

osalta. Siisteys (hiekan ja lehtien poisto), yksityishenkilöt. 
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Kuva 54. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin erillisellä kävely- ja pyörätiellä 

karttaan (Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden 

osalta. Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väylien erottaminen toi-

sistaan, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 55. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin erillisellä kävely- ja pyörätiellä 

karttaan (Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden 

osalta. Opastus ja viitoitus, yksityishenkilöt. 
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3.5.4  Kävelyolosuhteet tienpientareella karttaan (Päätiet ja muut tiet  

-kartta) merkittyjen maanteiden osalta 

Eniten tyytymättömyyttä vastaajissa herätti tienpientareen leveys (57 % tyyty-

mättömiä). Turvallisuuteen tyytymättömiä oli 40 % ja miellyttävyyteen 39 %. 

Siisteyteen tyytymättömiä oli 21 %. (Kuva 56). 

 

Tienpientareen leveyteen olivat tyytymättömimpiä yli 45-vuotiaat vastaajat. 

Turvallisuus huoletti eniten 45-64-vuotiaita vastaajia. Etelä-Pohjanmaan ELY-

alueella oltiin muita ELY-alueita tyytymättömämpiä kävelyolosuhteiden turval-

lisuuteen. Muissa osa-alueissa oli vähemmän eroja ELY-alueiden kesken. 

 

 

Kuva 56. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin tienpientareella karttaan (Pää-

tiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden osalta, yksityis-

henkilöt. 
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Kuva 57. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin tienpientareella karttaan  

(Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden osalta.                                                                 

Turvallisuus, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 58. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin tienpientareella karttaan (Pää-

tiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden osalta.                                                                 

Miellyttävyys, yksityishenkilöt. 
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Kuva 59. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin tienpientareella karttaan  

(Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden osalta.                                                                  

Siisteys (hiekan ja lehtien poisto), yksityishenkilöt. 

 

Kuva 60. Tyytyväisyys kävelyolosuhteisiin tienpientareella karttaan  

(Päätiet ja muut tiet -kartta) merkittyjen maanteiden osalta.                                                                 

Tienpientareen leveys, yksityishenkilöt. 



Väyläviraston julkaisuja 62/2020 51 

 

 

 

3.5.5  Pyöräilyolosuhteet karttaan (Päätiet ja muut tiet -kartta) 

merkittyjen maanteiden osalta 

Pyöräilevistä yksityishenkilöistä yli puolet (56 %) on tyytyväisiä jalankulku- ja 

pyöräilyväylien määrään pyöräilyn kannalta. Päällysteiden kuntoon tyytyväisiä 

oli 51 %. Pyörän pysäköintimahdollisuuksiin asemilla ja pysäkeillä tyytyväisiä oli 

50 %, mikä on selvästi vähemmän kuin edellisenä vuonna. Poikkeusreitteihin tie-

työmaan kohdalla pyöräilijöistä tyytyväisiä oli 39 % ja tyytymättömiä 25 %. Pit-

känmatkaisen pyöräilyn mahdollisuuksiin tyytyväisiä oli 52 % ja tyytymättömiä 

20 %. (Kuva 61). 

 

Jalankulku- ja pyöräilyväylien määrään pyöräilyolosuhteista kysyttäessä tyyty-

mättömimpiä olivat tienpientareella kävelevät sekä paljon pyöräilevät. Etelä-

Pohjanmaan ELY-alueella oltiin muita ELY-alueita tyytymättömämpiä jalan-

kulku- ja pyöräilyväylien määrään. Muissa osa-alueissa taustaryhmien väliset 

erot olivat pienempiä. 

 

 
 

Kuva 61. Tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin karttaan (Päätiet ja muut tiet  

-kartta) merkittyjen maanteiden osalta, yksityishenkilöt. 
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Kuva 62. Tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin karttaan (Päätiet ja muut tiet  

-kartta) merkittyjen maanteiden osalta.                                                                            

Jalankulku- ja pyöräilyväylien määrä, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 63. Tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin karttaan (Päätiet ja muut tiet  

-kartta) merkittyjen maanteiden osalta.                                                                            

Päällysteiden kunto jalankulku- ja pyöräteillä, yksityishenkilöt. 
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Kuva 64. Tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin karttaan (Päätiet ja muut tiet  

-kartta) merkittyjen maanteiden osalta.                                                                                   

Pyörän pysäköintimahdollisuus asemilla ja pysäkeillä, yksityis-

henkilöt. 

 

Kuva 65. Tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin karttaan (Päätiet ja muut tiet  

-kartta) merkittyjen maanteiden osalta.                                                                                

Pyöräilyn poikkeusreitit tietyömaan kohdalla, yksityishenkilöt. 
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Kuva 66. Tyytyväisyys pyöräilyolosuhteisiin karttaan (Päätiet ja muut tiet  

-kartta) merkittyjen maanteiden osalta.                                                                            

Pitkänmatkaisen pyöräilyn mahdollisuudet, yksityishenkilöt. 

 

3.6  Muut asiat (linja-autopysäkkikatokset, levähdys- 

ja pysähtymisalueet ja liikennemerkit) 

3.6.1  Yksityishenkilöt 

 

Yksityishenkilöiden antamat arviot linja-autopysäkkien siisteydestä ja kunnosta 

ovat parantuneet hieman. Tyytyväisten osuus on lisääntynyt kaksi prosenttiyk-

sikköä ja on nyt 45 %. Samoin tyytyväisyys liikennemerkkien siisteyteen ja kun-

toon on lisääntynyt selvästi. Sen sijaan levähdys- ja pysähtymisalueiden siistey-

teen ja kuntoon tyytyväisten määrä on hieman laskenut viime vuodesta. Tänä 

vuonna ensimmäistä kertaa kysyttyyn liikennemerkkien ymmärrettävyyteen ja 

selkeyteen valtaosa oli tyytyväisiä. (Taulukot 30–33). 

 

Levähdys- ja pysähtymisalueiden siisteyteen ja kuntoon ovat muita enemmän 

tyytymättömiä liikuntaesteiset (vastaajalla ”jokin pysyvä liikunta- tai toiminta-

este, joka vaikeuttaa liikkumistanne”: 39 % tyytymättömiä). Muissa osa-alueissa 

taustaryhmien erot jäävät pieniksi. 
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Taulukko 30. Linja-autopysäkkikatosten siisteys ja kunto. Yksityishenkilöt (%) 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 42 36 36 37 42 43 45 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 13 25 25 23 23 20 19 

Taulukko 31.  Levähdys- ja pysähtymisalueiden siisteys ja kunto. Yksityishenkilöt 

(%) 

Vuosi 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 26 28 29 37 35 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 38 36 40 30 32 

Taulukko 32. Liikennemerkkien siisteys ja kunto. Yksityishenkilöt (%) 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 63 63 64 59 66 63 73 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 5 8 9 11 10 11 8 

Taulukko 33.  Liikennemerkkien ymmärrettävyys ja selkeys. Yksityishenkilöt (%) 

Vuosi 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 76 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 6 

 

 

3.6.2  Raskas liikenne 

Raskaan liikenteen edustajat antavat aikaisempaa hiukan heikomman arvion le-

vähdys- ja pysähtymisalueiden siisteydestä ja kunnosta. Tyytymättömiä oli 

44 % ja tyytyväisiä 25 %. Muissa osatekijöissä tyytyväisyys on lähellä viime vuo-

den tasoa. (Taulukot 34-36).   

 

Linja-autopysäkkikatosten siisteyteen ja kuntoon ovat ennalta-arvattavasti tyy-

tymättömimpiä linja-autonkuljettajat (31 % tyytymättömiä). Levähdys- ja py-

sähtymisalueiden siisteyteen ja kuntoon sekä riittävyyteen ovat muita enem-

män tyytymättömiä yli 100 000 km/v raskasta ajoneuvoa ajavat (58 % tyytymät-

tömiä siisteyteen ja kuntoon ja 60 % riittävyyteen). 



Väyläviraston julkaisuja 62/2020 56 

 

 

 

Taulukko 34. Linja-autopysäkkikatosten siisteys ja kunto. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 45 37 39 41 38 44 40 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 9 22 19 17 21 20 19 

Taulukko 35. Levähdys- ja pysähtymisalueiden siisteys ja kunto.  

Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 23 26 23 27 25 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 40 37 45 43 44 

Taulukko 36. Liikennemerkkien siisteys ja kunto. Raskas liikenne (%) 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 62 60 61 62 62 63 60 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 5 10 9 10 12 13 12 

 

 

Kuva 67. Tyytyväisyys muihin asioihin (linja-autopysäkkien sekä levähdys- 

ja pysähtymisalueiden siisteys ja kunto), yksityishenkilöt. 
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Kuva 68. Tyytyväisyys muihin asioihin (liikennemerkkien siisteys ja kunto 

sekä ymmärrettävyys ja selkeys), yksityishenkilöt. 

 

 

Kuva 69. Tyytyväisyys muihin asioihin (linja-autopysäkkien sekä levähdys- 

ja pysähtymisalueiden siisteys ja kunto sekä riittävyys), raskas  

liikenne. 

 

Kuva 70. Tyytyväisyys liikennemerkkien siisteyteen ja kuntoon, raskas  

liikenne. 

 



Väyläviraston julkaisuja 62/2020 58 

 

 

 

 

Kuva 71. Tyytyväisyys linja-autopysäkkikatosten siisteyteen ja kuntoon, 

yksityishenkilöt.  

 

 

Kuva 392. Tyytyväisyys linja-autopysäkkikatosten siisteyteen ja kuntoon, 

raskas liikenne.  
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Kuva 73. Tyytyväisyys levähdys- ja pysähtymisalueiden siisteyteen ja  

kuntoon, yksityishenkilöt. 

 

Kuva 74. Tyytyväisyys levähdys- ja pysähtymisalueiden siisteyteen ja  

kuntoon, raskas liikenne. 



Väyläviraston julkaisuja 62/2020 60 

 

 

 

 

Kuva 75. Tyytyväisyys levähdys- ja pysähtymisalueiden riittävyyteen,  

raskas liikenne. 

 

  

Kuva 76. Tyytyväisyys liikennemerkkien siisteyteen ja kuntoon, yksityis-

henkilöt. 

 

 



Väyläviraston julkaisuja 62/2020 61 

 

 

 

 

Kuva 77. Tyytyväisyys liikennemerkkien siisteyteen ja kuntoon, raskas  

liikenne. 

 

Kuva 78. Tyytyväisyys liikennemerkkien ymmärrettävyyteen ja selkeyteen, 

yksityishenkilöt. 
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3.7  Tienvarsien kasvillisuus sekä liittymien 

toimivuus 

3.7.1  Yksityishenkilöt 

Kasvillisuuden niitosta ja pusikoiden raivauksesta annetut arviot ovat hieman 

parantunut vuodesta 2019. Tyytyväisten osuus on nyt 56 %. Viidennes (20 %) on 

tyytymättömiä.  (Kuva 79). 

 

Taustaryhmistä tyytymättömimpiä ovat karttaan merkityillä maanteillä pääasi-

assa tienpientareella kävelevät (27 % tyytymättömiä). ELY-alueiden välillä ei ole 

suurta eroa. 

 

3.7.2  Raskas liikenne  

Raskaan liikenteen arviot tienvarsialueiden hoidosta ovat viime vuoden tasolla. 

Raskaan liikenteen kuljettajat arvioivat myös liittymien toimivuutta. Valtaosa oli 

liittymiin tyytyväisiä tai ei-tyytymättömiä. Tyytymättömien osuus oli edellis-

vuoden tasolla, mutta tyytyväisten osuus oli laskenut. (Kuva 80). 

 

Vähäliikenteisillä teillä liikkuvat ovat tyytymättömimpiä kasvillisuuden niittoon 

ja pusikoiden raivaukseen tienvarsialueilla (42 % tyytymättömiä). Liittymien toi-

mivuus herättää tyytymättömyyttä eniten yli 100 000 km/v raskasta ajoneuvoa 

ajavissa (30 % tyytymättömiä) ja yli 30-metrisellä yhdistelmällä ajavissa (27 % 

kaikista yli 30-metrisellä yhdistelmällä ajavista tyytymättömiä). Keski-Suomen 

ELY-alueella ollaan muita alueita tyytymättömämpiä liittymien toimivuuteen. 

 

 

 

Kuva 79. Tyytyväisyys kasvillisuuden niittoon ja pusikoiden raivaukseen 

tienvarsialueilta, yksityishenkilöt. 
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Kuva 80. Tyytyväisyys liittymien toimivuuteen sekä kasvillisuuden niittoon 

ja pusikoiden raivaukseen tienvarsialueilta, raskas liikenne 

 

  

Kuva 81. Tyytyväisyys kasvillisuuden niittoon ja pusikoiden raivaukseen 

tienvarsialueilta, yksityishenkilöt. 
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Kuva 82. Tyytyväisyys kasvillisuuden niittoon ja pusikoiden raivaukseen 

tienvarsialueilta, raskas liikenne. 

 

Kuva 83. Tyytyväisyys liittymien toimivuuteen, raskas liikenne. 
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3.8  Tyytyväisyys tiedottamiseen 

3.8.1  Yksityishenkilöt 

Yksityishenkilöt ovat entistä tyytyväisempiä tiedottamisen liikenteen häiriöistä. 

Tyytyväisiä oli 57 %. (Taulukko 37). Sen sijaan tietöistä tiedottamiseen tyytyväi-

syys on laskenut selvästi. Tyytymättömiä oli 20 % ja tyytyväisiä 48 %. Tulos on 

10 vuoden seurantajakson heikoin. (Taulukko 38). 

 

Autottomissa talouksissa asuvat ovat muita tyytymättömämpiä tiedottamiseen 

liikenteen häiriöistä (22 % tyytymättömiä) sekä tietöistä tiedottamiseen (27 % 

tyytymättömiä). ELY-alueiden välillä ei ole suurta eroa tyytyväisyydessä. 

Taulukko 37.Tiedottaminen liikenteen häiriöistä. Yksityishenkilöt  (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 57 52 56 53 57 51 57 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 8 13 11 12 11 13 13 

Taulukko 38.  Tiedottaminen tietöistä. Yksityishenkilöt (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 57 54 55 53 58 54 48 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 8 14 12 14 13 15 20 

 

 

3.8.2  Raskas liikenne  

Yksityishenkilöiden tavoin raskaan liikenteen edustajat ovat tyytyväisiä tiedot-

tamiseen ja tyytymättömien osuus on melko pieni. Liikenteen häiriöistä tiedot-

tamiseen tyytymättömiä on vain 7 %, mikä on selvä parannus viime vuodesta. 

Tiedottamiseen tietöistä tyytymättömiä on 13 % raskaan liikenteen kuljettajista. 

(Taulukot 39–40).  

 

Tulokset ovat pysyneet lähes samalla tasolla aikaisempien tutkimusten kanssa.  

 

Yli 100 000 km/v raskasta ajoneuvoa ajavat ovat muita tyytymättömämpiä tie-

dottamiseen. Heistä 12 % on tyytymättömiä liikenteen häiriöistä tiedottamiseen 

ja 18 % tietöistä tiedottamiseen. ELY-alueiden välillä ei ole suurta eroa tyytyväi-

syydessä. 
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Taulukko 39. Tiedottaminen liikenteen häiriöistä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 62 52 54 56 57 60 65 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 6 13 12 11 11 12 7 

Taulukko 40. Tiedottaminen tietöistä. Raskas liikenne (%). 

Vuosi 2010 2012 2014 2016 2018 2019 2020 

Tyytyväisiä (4 tai 5) 62 49 48 52 54 56 54 

Tyytymättömiä (1 tai 2) 6 14 16 13 14 13 13 

 

 

Kuva 84. Tyytyväisyys tiedottamiseen liikenteen häiriöistä ja tietöistä,  

yksityishenkilöt. 

 

 
 

Kuva 85.  Tyytyväisyys tiedottamiseen liikenteen häiriöistä ja tietöistä,  

raskas liikenne. 
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Kuva 86. Tyytyväisyys tiedottamiseen liikenteen häiriöistä, yksityishenki-

löt. 

 

 

Kuva 87. Tyytyväisyys tiedottamiseen liikenteen häiriöistä, raskas liikenne. 
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Kuva 88. Tyytyväisyys tiedottamiseen tietöistä, yksityishenkilöt. 

 

 

Kuva 89. Tyytyväisyys tiedottamiseen tietöistä, raskas liikenne. 
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3.9  Nopeusrajoitukset 

3.9.1  Yksityishenkilöt 

Yksityishenkilöt ovat valtaosin tyytyväisiä muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien 

näyttämään nopeusrajoitukseen suhteessa vallitsevaan liikennetilanteeseen ja 

ajo-olosuhteisiin (Kuva 91). Noin puolet yksityishenkilöistä on sitä mieltä, että 

nopeusrajoituksia pitäisi laskea tien huonon kunnon vuoksi (Kuva 93). 

 

Automaattisen nopeusvalvonnan laajuutta pitää liiallisena selvästi useampi yk-

sityishenkilö (26 %) kuin 10 vuotta sitten, jolloin vain 18 % katsoi sitä olevan lii-

kaa. Kuitenkin suurin osa (57 %) pitää valvonnan määrää sopivana. (Kuva 94). 

 

Pääteillä harvemmin tai ei ollenkaan liikkuvat ovat muita useammin sitä mieltä, 

että nopeusrajoituksia pitäisi laskea tien huonon kunnon vuoksi (64 %). Henkilö-

autolla yli 30.000 km/v ajavat ovat muita tyytymättömämpiä muuttuvien no-

peusrajoitusmerkkien näyttämään nopeusrajoitukseen suhteessa vallitsevaan 

liikennetilanteeseen ja ajo-olosuhteisiin (20 % tyytymättömiä). Vastaajat, jotka 

eivät käytä autoa, ovat muita useammin sitä mieltä, että automaattista nopeus-

valvontaa on liian vähän (29 %). Henkilöautolla yli 30.000 km/v ajavat katsovat 

muita useammin, että automaattista nopeusvalvontaa on liikaa (46 %). 

 

 

 

 
 

Kuva 90. Oletteko tämän kesän aikana liikkunut maantiellä, jossa on ollut 

käytössä nopeusrajoitusmerkit?

Kuva 91. Kuinka tyytyväinen olette muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien 

näyttämään nopeusrajoitukseen suhteessa vallitsevaan liikenne-

tilanteeseen ja ajo-olosuhteisiin? 

% 
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Kuva 92. Kuinka tyytyväinen olette muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien 

näyttämään nopeusrajoitukseen suhteessa vallitsevaan liikenne-

tilanteeseen ja ajo-olosuhteisiin? 

Kuva 93. Pitäisikö mielestänne nopeusrajoituksia laskea tien huonon kun-

non vuoksi? Yksityishenkilöt. 

Kuva 94. Mitä mieltä olette automaattisen nopeusvalvonnan laajuudesta 

maanteillä? Onko automaattista nopeusvalvontaa (=valvontaka-

meroita) nykyisellään mielestänne… 

% 

% 
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3.9.2  Raskas liikenne 

Ammattikuljettajatkin ovat valtaosin tyytyväisiä muuttuvien nopeusrajoitus-

merkkien näyttämään nopeusrajoitukseen suhteessa vallitsevaan liikennetilan-

teeseen ja ajo-olosuhteisiin. Tyytymättömiä on vain 13 %. (Kuva 96). Toisin kuin 

yksityishenkilöistä, ammattikuljettajista suurempi osa katsoo, että nopeusrajoi-

tuksia ei pitäisi laskea tien huonon kunnon vuoksi (48 %). 40 % on sitä mieltä, 

että rajoituksia pitäisi laskea ja 12 % vastasi ettei osaa sanoa. (Kuva 98). 

 

Automaattisen nopeusvalvonnan laajuutta pitää liiallisena selvästi useampi 

raskaan liikenteen vastaaja (35 %) kuin 10 vuotta sitten, jolloin 29 % katsoi sitä 

olevan liikaa. Suurin osa (57 %) pitää valvonnan määrää sopivana. (Kuva 99). 

 

Tyytymättömimpiä muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien näyttämään nopeusra-

joitukseen suhteessa vallitsevaan liikennetilanteeseen ja ajo-olosuhteisiin ovat 

35-44-vuotiaat vastaajat (25 % tyytymättömiä). Automaattisen nopeusvalvon-

nan laajuutta pitävät liiallisena muita useammin yli 100 000 km/v raskasta ajo-

neuvoa ajavat (45 % pitää liiallisena).  

 

 
 

Kuva 95. Oletteko tämän kesän aikana liikkunut maantiellä, jossa on ollut 

käytössä muuttuvat nopeusrajoitusmerkit?

Kuva 96. Kuinka tyytyväinen olette muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien 

näyttämään nopeusrajoitukseen suhteessa vallitsevaan liikenne-

tilanteeseen ja ajo-olosuhteisiin? 

% 
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Kuva 97. Kuinka tyytyväinen olette muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien 

näyttämään nopeusrajoitukseen suhteessa vallitsevaan liikenne-

tilanteeseen ja ajo-olosuhteisiin? 

Kuva 98. Pitäisikö mielestänne nopeusrajoituksia laskea tien huonon kun-

non vuoksi? 

% 
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Kuva 99. Mitä mieltä olette automaattisen nopeusvalvonnan laajuudesta 

maanteillä? Onko automaattista nopeusvalvontaa (=valvonta- 

kameroita) nykyisellään mielestänne… 

 

3.10  Mitkä asiat päällysteiden kunnossa    

häiritsevät liikkumista  

3.10.1  Yksityishenkilöt 

Päällysteiden kunnossa häiritsevistä tekijöistä kysyttiin yksityishenkilöiltä, jotka 

eivät olleet tyytyväisiä tietyypin päällysteiden kuntoon.  

 

Päällysteiden kunnossa pääteillä yksityishenkilöiden liikkumista häiritsivät eni-

ten päällysteen reiät (75 % päällysteiden kuntoon ei-tyytyväisistä vastaajista) 

ja urat (63 %). Muilla teillä eniten mainintoja sai päällysteen reiät (79 %) sekä 

”Päällysteen muut vauriot (esim. halkeamat)” (62 %). Sorateillä häiritsi eniten 

”Reiät, kuopat, montut” (81 %) sekä ”Epätasaisuus eli esim. nimismiehen kiharat 

ja heitot” (60 %). (Kuvat 100-102). 

 

Lapin ELY-alueella koetaan selvästi muita ELY-alueita useammin tienreunojen 

painumien häiritsevän. Lapin ELY-alueen ei-tyytyväisistä vastaajista 27 % mai-

nitsi painumien häiritsevän pääteillä ja 34 % muilla teillä. 

% 
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Kuva 100. Mikä asia päällysteiden kunnossa pääteillä mahdollisesti häirit-

see liikkumistanne? 2020 kysytty pääteiden päällysteiden kun-

toon ei-tyytyväisiltä (erittäin tyytymätön, tyytymätön, en tyyty-

väinen enkä tyytymätön) yksityishenkilöiltä. Aiemmin kysytty kai-

kilta. 

 

Kuva 101. Mikä asia päällysteiden kunnossa muilla teillä mahdollisesti häi-

ritsee liikkumistanne? 2020 kysytty muiden teiden päällysteiden 

kuntoon ei-tyytyväisiltä (erittäin tyytymätön, tyytymätön, en tyy-

tyväinen enkä tyytymätön) yksityishenkilöiltä. Aiemmin kysytty 

kaikilta. 

% 

% 
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Kuva 102. Mikä asia päällysteiden kunnossa sorateillä mahdollisesti häirit-

see liikkumistanne? Sorateiden päällysteiden kuntoon keväällä tai 

kesällä ei-tyytyväiset (erittäin tyytymätön, tyytymätön, en tyyty-

väinen enkä tyytymätön) yksityishenkilöt. 

 

 

3.10.2  Raskas liikenne 

Raskas liikenne kokee päällysteiden kunnossa pääteillä eniten häiritseviksi 

päällysteen reiät (76 % kaikista raskaan liikenteen vastasjista) ja urat (71 %). 

Vain 4 % vastasi ettei mikään häiritse. Muilla teillä eniten mainintoja sai päällys-

teen reiät (83 %) sekä ”Päällysteen muut vauriot (esim. halkeamat)” (56 %). So-

rateillä häiritsi eniten ”Reiät, kuopat, montut” (81 %) sekä ”Epätasaisuus eli esim. 

nimismiehen kiharat ja heitot” (66 %). (Kuvat 103-105). 

 

Ammattikuljettajat katsovat yksityishenkilöiden tavoin tienreunojen painumien 

häiritsevän eniten Lapin ELY-alueella. Lapin ELY-alueen raskaan liikenteen vas-

taajista 46 % mainitsi painumien häiritsevän pääteillä ja 58 % muilla teillä. 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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%

 

Kuva 103. Mikä asia päällysteiden kunnossa pääteillä mahdollisesti häirit-

see liikkumistanne? Raskas liikenne. 

 

 

Kuva 104. Mikä asia päällysteiden kunnossa muilla teillä mahdollisesti  

häiritsee liikkumistanne? Raskas liikenne. 

 

% 

% 
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Kuva 105. Mikä asia päällysteiden kunnossa sorateillä mahdollisesti  

häiritsee liikkumistanne? Raskas liikenne. 

 

3.11  Muutos vuoteen 2019 verrattuna 

Taulukkoon on merkitty + -merkillä T-testillä testattu tilastollisesti merkitsevä  

arvioiden paraneminen ja - -merkillä heikkeneminen. +- -merkintä puolestaan 

tarkoittaa, että keskiarvojen ero ei ole tilastollisesti merkitsevä.  

 

Yksityishenkilöiden tyytyväisyys on heikentynyt neljässä arviointikohdassa mu-

kaan lukien kokonaistyytyväisyys. Paranemista on tapahtunut yhdeksässä arvi-

ointikohdassa. Loput seitsemäntoista ovat säilyneet ennallaan. (Taulukko 41). 

 

Raskaan liikenteen tulokset eivät heikentyneet yhdessäkään arviointikohdassa 

vuoteen 2019 verrattuna. Parantumista on tapahtunut 12 kohdassa. Muut 19 

kohtaa ovat säilyneet ennallaan. (Taulukko 41). 

 

 

% 
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Taulukko 41. Tyytyväisyyden muutos vuoteen 2019 verrattuna. 

 

Yksityishenkilöt   Raskas liikenne  

Kokonaistyytyväisyys +-  Kokonaistyytyväisyys + 

Pääteiden kunto +  Pääteiden kunto + 

Muiden teiden kunto  +-  Muiden teiden kunto + 

     

Päällysteiden kunto pääteillä +-  Päällysteiden kunto pääteillä + 

Tiemerkintöjen näkyvyys 

pääteillä 
+-  

Tiemerkintöjen näkyvyys 

pääteillä 
+- 

Tienvarsien siisteys pääteillä +-  Tienvarsien siisteys pääteillä +- 

Pääväylien päällysteiden kunto +  Pääväylien päällysteiden kunto + 

Liikenteen sujuvuus pääväylillä +-  Liikenteen sujuvuus pääväylillä +- 

Matka-ajan ennustettavuus 

pääväylillä 
+-  

Matka-ajan ennustettavuus 

pääväylillä 
+- 

Päällysteiden kunto muilla 

teillä 
+-  Päällysteiden kunto muilla teillä + 

Tiemerkintöjen näkyvyys muilla 

teillä 
+-  

Tiemerkintöjen näkyvyys muilla 

teillä 
+- 

Sorateiden kunto keväällä +-  Sorateiden kunto keväällä +- 

Sorateiden kunto kesällä -  Sorateiden kunto kesällä +- 

Linja-autopysäkkikatosten 

siisteys ja kunto 
+-  

Linja-autopysäkkikatosten 

siisteys ja kunto 
+- 

Levähdys ja 

pysähtymisalueiden siisteys ja 

kunto 

+-  

Levähdys ja 

pysähtymisalueiden siisteys ja 

kunto 

+- 

Liikennemerkkien siisteys ja 

kunto 
+  

Liikennemerkkien siisteys ja 

kunto 
+- 

   Liittymien toimivuus +- 

Kasvillisuuden niitto ja 

pusikoiden raivaus 

tienvarsialueilla 

+-  

Kasvillisuuden niitto ja 

pusikoiden raivaus 

tienvarsialueilla 

+- 

Tiedottaminen liikenteen 

häiriöistä 
+  

Tiedottaminen liikenteen 

häiriöistä 
+ 

Tiedottaminen tietöistä -  Tiedottaminen tietöistä +- 

Tietyömaat: Opastus siitä, 

mistä ja miten tulee ajaa 

(liikennemerkit, viitoitus, 

tiemerkinnät, liikennevalot, 

liikenteen ohjaajana toimivat 

henkilöt) 

+-  

Tietyömaat: Opastus siitä, mistä 

ja miten tulee ajaa 

(liikennemerkit, viitoitus, 

tiemerkinnät, liikennevalot, 

liikenteen ohjaajana toimivat 

henkilöt) 

+- 

Tietyömaat: Tien/kiertotien 

kunto tietyömaan kohdalla 
+  

Tietyömaat: Tien/kiertotien 

kunto tietyömaan kohdalla 
+ 

Tietyömaat: Tietyömaan ohi 

kulkevaa liikennettä ohjaava 

saattoauto 

+  

Tietyömaat: Tietyömaan ohi 

kulkevaa liikennettä ohjaava 

saattoauto 

+ 

Tietyömaat: Jalankulun ja 

pyöräilyn reitit tietyömaan 

kohdalla (autoilijan 

näkökulmasta) 

+  

Tietyömaat: Jalankulun ja 

pyöräilyn reitit tietyömaan 

kohdalla (autoilijan 

näkökulmasta) 

+- 

Tietyömaat: Nopeusrajoitukset +  Tietyömaat: Nopeusrajoitukset +- 

Tietyömaat: Odotusajan pituus, 

jonot 
+  

Tietyömaat: Odotusajan pituus, 

jonot 
+- 
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Yksityishenkilöt   Raskas liikenne  

Kävelyolosuhteet kartan 

(Päätiet ja muut tiet -kartta) 

osoittamalla alueella: 

Taajamissa 

-    

Kävelyolosuhteet kartan 

(Päätiet ja muut tiet -kartta) 

osoittamalla alueella: 

Taajaman ulkopuolella 

jalankulku- ja pyöräteilllä 

+-    

Kävelyolosuhteet kartan 

(Päätiet ja muut tiet -kartta) 

osoittamalla alueella: 

Taajaman ulkopuolella 

tienpientareella 

+-    

Pyöräilyolosuhteet karttaan 

(Päätiet ja muut tiet -kartta) 

merkittyjen maanteiden osalta: 

Pyörän pysäköintimahdollisuus 

asemilla ja pysäkeillä 

-    

Pyöräilyolosuhteet karttaan 

(Päätiet ja muut tiet -kartta) 

merkittyjen maanteiden osalta: 

Pyöräilyn poikkeusreitit 

tietyömaan kohdalla 

+-    

   Ajamisen turvallisuus +- 

   Ajamisen mukavuus + 

   Kuljetusaikataulujen pitävyys + 

   Kuljetusaikataulujen kesto + 

   
Lepotaukojen pitämisen 

mahdollisuudet 
+- 
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4  Tienkäyttäjän linjan ja palauteväylän 

käyttäminen 

4.1  Yksityishenkilöt 

Vain harva yksityishenkilö oli käyttänyt Tienkäyttäjän linjaa tai palauteväylää. 

Tienkäyttäjän linjaa käyttäneitä oli 7 % ja Palauteväylää käyttäneitä vain 4 %. 

(Kuva 106). Palautetta antaneista noin puolet (53 %) katsoi palautteen autta-

neen ilmoitetun ongelman hoidossa. (Kuva 107). Samoin noin puolet (51 %) vas-

tasi olevansa tyytyväinen Tienkäyttäjän linjalta saatuun palveluun. Tyytymättö-

miä oli 18 %. (Kuva 108). 

 

Sekä Tienkäyttäjän linjaa että palauteväylää käyttävät selvästi muita enemmän 

moottoripyörällä tai mopolla liikkuvat. 

 

 

 

Kuva 106. Oletteko tänä vuonna ilmoittanut maanteiden huonosta kunnosta 

tai liikenteen ongelmista käyttäen... Yksityishenkilöt. 

 

 

 

Kuva 107. Koetteko palautteenne auttaneen ilmoittamanne ongelman  

hoidossa? Yksityishenkilöt. 

 

 

 

% 

% 
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Kuva 108.   Tyytyväisyys tienkäyttäjän linjalta saatuun palveluun, yksityis-

henkilöt. 

 

 

Kuva 109.  Tyytyväisyys tienkäyttäjän linjalta saatuun palveluun  

(mm. vastausaika, asiantuntemus), yksityishenkilöt. 
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4.2  Raskas liikenne 

Ammattikuljettajista selvästi yksityishenkilöitä useampi oli käyttänyt Tienkäyt-

täjän linjaa (33 %). Palauteväylää käyttäneitä oli vain vähän (4 %). (Kuva 110). 

Palautetta antaneista 38 % katsoi palautteen auttaneen ilmoitetun ongelman 

hoidossa. (Kuva 111). Vajaa puolet (45 %) vastasi olevansa tyytyväinen Tienkäyt-

täjän linjalta saatuun palveluun. Tyytymättömiä oli 25 %. (Kuva 112). 

 

Tienkäyttäjän linjaa käyttävät muita useammin metsäteollisuuden raakapuu- ja 

hakekuljetuksia hoitavat (54 %). Tienkäyttäjän linjalta saatuun palveluun ovat 

muita tyytymättömämpiä Keski-Suomen ELY-alueen vastaajat (39 % tyytymät-

tömiä). 

 

 

 

Kuva 110. Oletteko tänä vuonna ilmoittanut maanteiden huonosta kunnosta 

tai liikenteen ongelmista käyttäen... Raskas liikenne. 

 

 

 

Kuva 111. Koetteko palautteenne auttaneen ilmoittamanne ongelman  

hoidossa?  Raskas liikenne. 

 

% 

% 
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Kuva 112.  Tyytyväisyys tienkäyttäjän linjalta saatuun palveluun, raskas lii-

kenne. 

 

 

Kuva 113.  Tyytyväisyys tienkäyttäjän linjalta saatuun palveluun (mm. vas-

tausaika, asiantuntemus), raskas liikenne. 
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5  Tietyömaiden liikennejärjestelyt 

5.1  Yksityishenkilöt 

Yksityishenkilöiden suhtautuminen tietyömaiden liikennejärjestelyihin on kehit-

tynyt myönteisesti. Erittäin tyytyväisiä on vain vähän, mutta valtaosa vastaa-

jista on tyytyväisiä tai asiaan neutraalisti suhtautuvia. Erityisesti tietyömaan ohi 

kulkevaa liikennettä ohjaavaan saattoautoon ollaan tyytyväisiä. (Kuva 114).  

 

Tyytymättömimpiä ollaan jalankulun ja pyöräilyn reitteihin työmaiden kohdalla. 

Tyytymättömyyttä herättävät myös nopeusrajoitukset sekä tien tai kiertotien 

kunto tietyömaan kohdalla. (Kuva 114). 

 

Taustaryhmien välillä ei ole suuria eroja. 

 

  

Kuva 114. Kuinka tyytyväinen olette tietyömaiden liikennejärjestelyiden  

toimivuuteen? Yksityishenkilöt. 
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5.2  Raskas liikenne 

Ammattiautoilijatkin arvioivat tietyömaiden liikennejärjestelyjä viime vuotta 

myönteisemmin. Eniten arvosana on parantunut osa-alueissa ”Tien/kiertotien 

kunto tietyömaan kohdalla” sekä ”Tietyömaan ohi kulkevaa liikennettä ohjaava 

saattoauto”.  

 

Tyytymättömimpiä ollaan jalankulun ja pyöräilyn reitteihin työmaiden kohdalla 

autoilijan näkökulmasta. Tyytymättömyyttä herättävät myös odotusajan pituus 

ja jonot sekä tien tai kiertotien kunto tietyömaan kohdalla. (Kuva 115). 

 

Tien tai kiertotien kuntoon tietyömaan kohdalla ovat muita tyytymättömämpiä 

yli 100 000 km/v raskasta ajoneuvoa ajavat (31 % tyytymättömiä) sekä ELY-

alueista Uudenmaan ELY-alueen vastaajat (33 %). Odotusajan pituuteen ja jonoi-

hin ovat tyytymättömiä muita enemmän linja-auton kuljettajat (24 %). 

 

 

Kuva 115. Kuinka tyytyväinen olette tietyömaiden liikennejärjestelyiden  

toimivuuteen? Raskas liikenne. 
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6  Muut asiat 

6.1  Raskas liikenne 

Muita ajamisen asioita ammattikuljettajat arvioivat hieman viime vuotta myön-

teisemmin. Eniten parannusta on kuljetusaikataulujen pitävyyden arvosanassa. 

Tänäkin vuonna eniten tyytymättömiä on lepotaukojen pitämisen mahdollisuuk-

sien kohdalla (34 %). (Kuva 116). 

 

Eniten liikkumisen sujuvuutta ja mukavuutta kesäaikaan haittaaviksi tekijöiksi 

katsottiin teiden huono kunto (53 % mainitsi) ja muiden tielläliikkujien liikenne-

käyttäytyminen (47 %). Samojen seikkojen katsottiin haittaavan eniten myös 

liikkumisen turvallisuutta. (Kuvat 117–118). 

 

Yli 100 000 km/v raskasta ajoneuvoa ajavat ovat keskimääräistä tyytymättö-

mämpiä kaikkiin viiteen alla lueteltuun asiaan. Erityisen tyytymättömiä paljon 

ajavat ovat lepotaukojen pitämisen mahdollisuuksiin (51 % tyytymättömiä). 

 

Liikenteen ruuhkautumisen koetaan haittaavan liikkumisen turvallisuutta keski-

määräistä enemmän Keski-Suomen ELY-alueella (32 % mainitsi). Teiden mutkai-

suus haittaa keskimääräistä enemmän Pohjois-Savon ELY-alueella (16 % mai-

nitsi). 

 

  

Kuva 116. Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin kuluvana  

kesäkautena 2020? Raskas liikenne. 
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Kuva 117. Valitkaa kolme tekijää, jotka eniten haittaavat liikkumisenne 

sujuvuutta ja mukavuutta kesäaikaan. Raskas liikenne. 

 

 

Kuva 118. Valitkaa kolme tekijää, jotka eniten haittaavat liikkumisenne  

turvallisuutta kesäaikaan. Raskas liikenne. 

 

 

% 

% 
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Yksityishenkilöt, taustatiedot graafeina 

 
Liite 1. 1. Kuinka usein liikutte karttaan merkityillä maanteillä?  

Yksityishenkilöt. 

 

 

 

 

Liite 1. 2. Sukupuoli, yksityishenkilöt. 

  

% 
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Liite 1. 3. Ikä. Yksityishenkilöt. 

 

 

 

 

 

 

Liite 1.4. Onko taloudessanne pääsääntöisesti käytettävissä auto?  

Yksityishenkilöt. 

  

% 

% 
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Liite 1. 5. Mikä/mitkä seuraavista kuvaavat parhaiten moottoriajoneuvon 

käyttöänne? Yksityishenkilöt. 

 

 

Liite 1. 6. Montako kilometriä vuodessa te itse suunnilleen ajatte  

henkilöautolla. Yksityishenkilöt. 

 

% 

% 
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Liite 1. 7.  Montako kilometriä vuodessa te itse suunnilleen ajatte  

moottoripyörällä. Yksityishenkilöt. 

 

Liite 1. 8. Montako kilometriä vuodessa te itse suunnilleen ajatte mopolla? 

Yksityishenkilöt. 

  

% 

% 
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Liite 1. 9. Miten usein käytätte julkista liikennettä? Yksityishenkilöt. 

 

 

 

Liite 1. 10. Miten usein liikutte pyöräillen karttaan merkityillä maanteillä tai 

niiden varsilla olevilla jalankulku- ja pyöräteillä kesäaikaan?  

Kysymysmuoto 2019 asti: Miten usein pyöräilette kesäaikaan?  

Yksityishenkilöt. 

 

 

 

 

% 

% 
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Liite 1. 11. Miten usein liikutte jalkaisin maanteillä tai niiden varsilla olevilla 

jalankulku- ja pyöräteillä kesäaikaan? Yksityishenkilöt. 

 

 

Liite 1. 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 

% 
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Liite 1. 13. Onko Teillä jokin pysyvä liikunta- tai toimintaeste, joka vaikeuttaa 

liikkumistanne? Yksityishenkilöt. 

 

 

 

Liite 1. 14. Asuinpaikka, yksityishenkilöt. 

 

 

% 

% 
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Raskas liikenne, taustatiedot graafeina 

 

 
Liite 2. 1 Kuinka usein liikutte karttaan merkityillä maanteillä?  

Raskas liikenne. 

 

 

 

Liite 2. 2. Sukupuoli, raskas liikenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% 
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Liite 2. 3. Ikä, raskas liikenne.  

 

 

 

 

Liite 2. 4. Montako kilometriä vuodessa ajatte suunnilleen raskasta  

ajoneuvoa? Raskas liikenne. 

 

 

% 

% 



Väyläviraston julkaisuja 62/2020 Liite 2 / 3 (3) 

 

 

 
 

 
Liite 2. 5. Mikä seuraavista luonnehtii lähinnä kuljetustyyppiänne?  

Raskas liikenne. 

 

 
Liite 2. 6. Minkä toimialan kuljetuksia pääosin hoidatte? Raskas liikenne. 

% 

% 
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Maanteiden tila ja kunto kokonaisuudessaan  
kesäkaudella 
 

 

 
 

 

Pääteiden kunto kuluneena kesänä 
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Muiden teiden kunto kuluneena kesänä 

 
 

 
 

 

Päällysteiden kunto pääteillä 
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Tiemerkintöjen (ajoratamerkintöjen) näkyvyys  
pääteillä 
 

 

 
 

 

Tienvarsien siisteys pääteillä 
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Päällysteiden kunto muilla teillä 
 

 

 
 

 

Tiemerkintöjen (ajoratamerkintöjen) näkyvyys 
muilla teillä 
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Sorateiden kunto keväällä 
 

 

 
 

 

Sorateiden kunto kesällä 
 

 

 
 

 

 

 

 



Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
1.Kuinka usein liikutte karttaan merkityillä maanteillä? 
  
Jos vastaa kaikkiin 4 (Harvemmin / En koskaan) = 4, siirtyy suoraan kävelyn kysymyksiin Q18. 

 

 Päivittäin tai 
lähes päivittäin 

Viikoittain Kuukausittain Harvemmin / 
En koskaan 

Pääteillä     

Muilla päällystetyillä teillä     

Sorateillä     
 

 

Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
2.Kuinka tyytyväinen olette karttaan merkittyjen maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan 
kesäkaudella 2020? 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

Ei 
kokemusta 
/ En osaa 

sanoa 

 

Maanteiden tila ja kunto 
kokonaisuudessaan kesäkaudella 
2020 

      

Pääteiden kunto kuluneena kesänä 
(ks. kartta) 

      

Muiden teiden kunto kuluneena 
kesänä (ks. kartta) 

      

 

 

Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
3.Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin karttaan merkittyjen maanteiden osalta? 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

Ei 
kokemusta 
/ En osaa 

sanoa 

EI KYSYTÄ JOS Q1_1=4.  
Päällysteiden kunto pääteillä 

      

EI KYSYTÄ JOS Q1_1=4.  
Tiemerkintöjen 
(ajoratamerkintöjen) näkyvyys 
pääteillä 

      

EI KYSYTÄ JOS Q1_1=4.  
Tienvarsien siisteys pääteillä 

      

EI KYSYTÄ JOS Q1_2=4.  
Päällysteiden kunto muilla teillä 

      

EI KYSYTÄ JOS Q1_2=4.  
Tiemerkintöjen 
(ajoratamerkintöjen) näkyvyys 
muilla teillä 

      

EI KYSYTÄ JOS Q1_3=4.  
Sorateiden kunto keväällä 

      

EI KYSYTÄ JOS Q1_3=4.  
Sorateiden kunto kesällä 

      

Linja-autopysäkkikatosten siisteys 
ja kunto 

      

Levähdys- ja pysähtymisalueiden 
siisteys ja kunto 

      

Liikennemerkkien ymmärrettävyys 
ja selkeys 

      

Liikennemerkkien siisteys ja kunto       

Kasvillisuuden niitto ja pusikoiden 
raivaus tienvarsialueilla 
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4.Halutessanne voitte perustella kysymyksen 3 arvosanoja sanallisesti. Ennen perustelujanne 
merkitkää riville kyseisen kohdan numero (1 – 12). 
 
Nro ____ Kommentti 
___________________________________________________________________________ 
Nro ____ Kommentti 
___________________________________________________________________________ 
Nro ____ Kommentti 
___________________________________________________________________________ 
 
Kommentti yleisesti maanteiden osalta 
____________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Ask only if Q3 ROW=1 & COL=1,2,3 

5.Mikä asia päällysteiden kunnossa pääteillä mahdollisesti häiritsee liikkumistanne? Voitte valita 
yhden tai useamman vaihtoehdon. 

 

1 Ei mikään  

2 Urat 

3 Päällysteen epätasaisuus 

4 Päällysteen reiät 

5 Päällysteen muut vauriot (esim. halkeamat) 

6 Päällysteen karkeus 

7 Tienreunojen painumat 

996 Muu, mikä? 
 

 
Ask only if Q3 ROW=4 & COL=1,2,3 

6.Mikä asia päällysteiden kunnossa muilla teillä mahdollisesti häiritsee liikkumistanne? Voitte valita 
yhden tai useamman vaihtoehdon. 

 

1 Ei mikään  

2 Urat 

3 Päällysteen epätasaisuus 

4 Päällysteen reiät 

5 Päällysteen muut vauriot (esim. halkeamat) 

6 Päällysteen karkeus 

7 Tienreunojen painumat 

996 Muu, mikä?  
 

 
Ask only if Q3 ROW=6 & COL=1,2,3 or Q3 ROW=7 & COL=1,2,3 

7.Mikä asia päällysteiden kunnossa sorateillä mahdollisesti häiritsee liikkumistanne? Voitte valita 
yhden tai useamman vaihtoehdon. 

 

Normal 
 

1 Ei mikään  

2 Kelirikko (= pehmennyt, pahimmillaan ns. velliintynyt tie)  

3 Kuraisuus 

4 Pölyävyys 

5 Reiät, kuopat, montut 

6 Epätasaisuus eli esim. nimismiehen kiharat ja heitot 

7 Irtoaines (sora, irtokivet)  

996 Jokin muu, mikä? 
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Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääväyliä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
 
8.Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin Pääväylät-karttaan merkittyjen pääväylien osalta? 
Huomioikaa, että kyseessä on eri karttakuva kuin aiemmin. 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

Ei 
kokemusta 
/ En osaa 

sanoa 

Pääväylien päällysteiden kunto       

Liikenteen sujuvuus pääväylillä       

Matka-ajan ennustettavuus 
pääväylillä 

      

 

 

LIIKENNETIEDOTTEET 
9.Kuinka tyytyväinen olette olleet 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

Ei 
kokemusta 
/ En osaa 

sanoa 

Tiedottamiseen liikenteen häiriöstä 
(mm. onnettomuudet) 

      

Tiedottamiseen tietöistä       
 

 

10.Oletteko tänä vuonna ilmoittanut maanteiden huonosta kunnosta tai liikenteen ongelmista 
käyttäen 

 

TÄHÄN LISÄTÄÄN KUVA TIENKÄYTTÄJÄ- JA PALAUTELINJASTA 
 

 Kyllä En 

Tienkäyttäjänlinjaa (0200-2100)   

Palauteväylää (palautevayla.fi)   
 

 
 

11.Koetteko palautteenne auttaneen ilmoittamanne ongelman hoidossa 
 

1 Kyllä 

2 Ei 
 

 
 

Ask only if Q10 ROW=1 & COL=1 
12.Kuinka tyytyväinen olette ollut Tienkäyttäjän linjalta saamaanne palveluun (mm. vastausaika, 
asiantuntemus)? 

 

Normal 
 

5 Erittäin tyytyväinen 

4 Tyytyväinen 

3 En tyytyväinen enkä tyytymätön 

2 Tyytymätön 

1 Erittäin tyytymätön 

999 En osaa sanoa 
 

 

13.Oletteko tämän kesän aikana liikkunut maantiellä, jossa on ollut käytössä muuttuvat 
nopeusrajoitusmerkit? 
 
TÄHÄN LISÄTÄÄN KUVA MUUTTUVASTA NOPEUSRAJOITUSMERKISTÄ 

 

1 Kyllä 

2 Ei 
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Ask only if Q013 - Q13,1 

14.Kuinka tyytyväinen olette muuttuvien nopeusrajoitusmerkkien näyttämään nopeusrajoitukseen 
suhteessa vallitsevaan liikennetilanteeseen ja ajo-olosuhteisiin? 

 

5 Erittäin tyytyväinen 

4 Tyytyväinen 

3 En tyytyväinen enkä tyytymätön 

2 Tyytymätön 

1 Erittäin tyytymätön 

999 En osaa sanoa  
 

 

NOPEUSRAJOITUKSET JA VALVONTA 
15.Pitäisikö mielestänne nopeusrajoituksia laskea tien huonon kunnon vuoksi? 

 

1 Kyllä 

2 Ei 

999 En osaa sanoa  
 

 

16.Mitä mieltä olette automaattisen nopeusvalvonnan laajuudesta maanteillä? Onko automaattista 
nopeusvalvontaa (=valvontakameroita) nykyisellään mielestänne… 

 

1 Liian vähän 

2 Sopivasti 

3 Liikaa 
 

 

TIETYÖMAAT 
17.Kuinka tyytyväinen olette tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuuteen? 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

Ei 
kokemusta 
/ En osaa 

sanoa 

Opastus siitä, mistä ja miten tulee 
ajaa (liikennemerkit, viitoitus, 
tiemerkinnät, liikennevalot, 
liikenteen ohjaajana toimivat 
henkilöt) 

      

Tien / kiertotien kunto tietyömaan 
kohdalla 

      

Tietyömaan ohi kulkevaa liikennettä 
ohjaava saattoauto 

      

Jalankulun ja pyöräilyn reitit 
tietyömaan kohdalla (autoilijan 
näkökulmasta) 

      

Nopeusrajoitukset       

Odotusajan pituus, jonot       
 

 

KÄVELY 
Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
18.Miten usein liikutte jalkaisin maanteillä tai niiden varsilla olevilla jalankulku- ja pyöräteillä 
kesäaikaan? 

 

1 Päivittäin/lähes päivittäin  

2 Viikoittain  

3 Harvemmin  

4 En (juuri) lainkaan 
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Ask only if Q18,1,2,3 

Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
19.Kuinka tyytyväinen olette kävelyolosuhteisiin karttaan merkittyjen maanteiden osalta 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

Ei 
kokemusta 
/ En osaa 

sanoa 

Jalankulku- ja pyöräilyväylien 
määrä 

      

Päällysteiden kunto jalankulku- ja 
pyöräteillä 

      

Jalankulun yhteydet linja-
autopysäkille 

      

Jalankulkijoiden poikkeusreitit 
tietyömaan kohdalla 

      

 

 
Ask only if Q18,1,2,3 

Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
20.Kuinka tyytyväinen olette kävelyolosuhteisiin kartan osoittamalla alueella 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

Ei 
kokemusta 
/ En osaa 

sanoa 

Taajamissa       

Taajaman ulkopuolella jalankulku- 
ja pyöräteillä 

      

Taajaman ulkopuolella 
tienpientareella 

      

 

 
Ask only if Q18,1,2,3 

Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
21.Kävelettekö karttaan merkityillä maanteillä… 

 

1 Pääasiassa tienpientareella 

2 Pääasiassa tien yhteydessä olevalla erillisellä kävely- ja pyörätiellä 

3 Sekä tienpientareella että tien yhteydessä olevalla erillisellä kävely- ja pyörätiellä 
 

 
Ask only if Q21,1,3 

Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
22.Kuinka tyytyväinen olette kävelyolosuhteisiin tienpientareella karttaan merkittyjen maanteiden 
osalta? 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

En 
osaa 
sanoa 

 

Turvallisuus        

Miellyttävyys       

Siisteys (hiekan ja lehtien poisto)        

Tienpientareen leveys       
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Ask only if Q021 - Q21,2,3 
Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
23.Kuinka tyytyväinen olette kävelyolosuhteisiin erillisellä kävely- ja pyörätiellä karttaan merkittyjen 
maanteiden osalta? 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

En 
osaa 
sanoa 

 

Turvallisuus        

Miellyttävyys       

Siisteys (hiekan ja lehtien poisto)        

Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden väylien 
erottaminen toisistaan 

      

Opastus ja viitoitus       
 

 

PYÖRÄILY 
Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
24.Miten usein liikutte pyöräillen karttaan merkityillä maanteillä tai niiden varsilla olevilla jalankulku- 
ja pyöräteillä kesäaikaan? 

 

Normal 
 

1 Päivittäin/lähes päivittäin  

2 Viikoittain  

3 Harvemmin  

4 En (juuri) lainkaan 
 

 
 

Ask only if Q24,1,2,3 

Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
25.Kuinka paljon keskimäärin pyöräilette karttaan merkityillä maanteillä tai niiden yhteydessä 
olevilla jalankulku- ja pyöräteillä viikon aikana? 

 

1 En lainkaan  

2 Alle 20 km  

3 20 – 59 km  

4 60 – 99 km  

5 Yli 100 km 
 

 
Ask only if Q24,1,2,3 

Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta tästä (linkki). 
26.Kuinka tyytyväinen olette pyöräilyolosuhteisiin karttaan merkittyjen maanteiden osalta? 

 

 Erittäin 
tyytyväinen 

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön 

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön 

Ei 
kokemusta 
/ En osaa 

sanoa 

Jalankulku- ja pyöräilyväylien 
määrä 

      

Päällysteiden kunto jalankulku- ja 
pyöräteillä 

      

Pyörän pysäköintimahdollisuus 
asemilla ja pysäkeillä 

      

Pyöräilyn poikkeusreitit tietyömaan 
kohdalla 

      

Pitkänmatkaisen pyöräilyn 
mahdollisuudet (esim. työmatkat tai 
pyörämatkailu) 

      

 

 
 
Ask only if Q26 ROW=5 & COL=1,2,3,4,5 

27.Mikä/mitkä asiat aiheuttavat tyytymättömyyttä pitkänmatkan pyöräilyssä? ________________ 
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TAUSTATIETOKYSYMYKSIÄ 
28.Sukupuolenne 

 

1 Nainen 

2 Mies 

3 Muu 

999 En halua sanoa  
 

 

29.Ikänne on __________ vuotta 
 

 

30.Onko taloudessanne pääsääntöisesti käytettävissä auto? 
 

1 Kyllä 

2 Ei 
 

 

31.Mikä/mitkä seuraavista parhaiten kuvaa moottoriajoneuvon käyttöänne? 
 

1 Ajan säännöllisesti autoa 

2 Ajan silloin tällöin autoa 

3 En aja itse autoa, mutta olen kyydissä 

4 En juurikaan/ollenkaan käytä autoa 

5 Ajan moottoripyörällä 

6 Ajan mopolla 
 

 

32.Montako kilometriä vuodessa Te itse suunnilleen ajatte? 
 

 0 
km/vuosi 

Alle 5000 
km/vuosi 

5000 - 10 
000 

km/vuosi 

10 001 - 
20 000 

km/vuosi 

20 001 - 
30 000 

km/vuosi 

Yli 30 000 
km/vuosi 

Henkilöautolla        

Moottoripyörällä       

Mopolla       
 

 

33.Miten usein käytätte julkista liikennettä? 
 

1 Päivittäin/lähes päivittäin  

2 Viikoittain  

3 Harvemmin  

4 En (juuri) lainkaan 
 

 

34.Asuinpaikkanne: 
 

1 Taajama 

2 Haja-asutusalue 
 

 

35.Onko Teillä jokin pysyvä liikunta- tai toimintaeste, joka vaikeuttaa liikkumistanne? 
 

1 Kyllä 

2 Ei 
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Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. Katsokaa kartta Päätiet ja muut tiet.

1. Kuinka usein liikutte karttaan merkityillä maanteillä?

Päivittäin tai 
lähes päivittäin

Viikoittain Kuukausittain Harvemmin /  
En koskaan

Pääteillä

Muilla päällystetyillä teillä

Sorateillä

Arvioikaa seuraavassa kysymyksessä alueenne pääteitä ja muita teitä. 

2. Kuinka tyytyväinen olette karttaan merkittyjen maanteiden kuntoon kokonaisuudessaan kesäkaudella 2020?

Erittäin 
tyytyväinen

Tyytyväinen En tyytyväinen 
enkä 

tyytymätön

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön

Ei kokemusta / 
En osaa sanoa

Maanteiden tila ja kunto kokonaisuudessaan 
kesäkaudella 2020

Pääteiden kunto kuluneena kesänä (ks. kartta)

Muiden teiden kunto kuluneena kesänä (ks. kartta)

3. Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin karttaan (Päätiet ja muut tiet –kartta) merkittyjen maanteiden osalta?

Erittäin 
tyytyväinen

Tyytyväinen En tyytyväinen 
enkä 

tyytymätön

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön

Ei kokemusta / 
En osaa sanoa

1. Päällysteiden kunto pääteillä

2. Tiemerkintöjen (ajoratamerkintöjen) 
näkyvyys pääteillä

3. Tienvarsien siisteys pääteillä

4. Pääteiden ajettavuus muutoin, leveys 
mutkat, mäet

5. Päällysteiden kunto muilla teillä

6. Tiemerkintöjen (ajoratamerkintöjen) 
näkyvyys muilla teillä

7. Muiden teiden ajettavuus muutoin, leveys 
mutkat, mäet

8. Sorateiden kunto keväällä

9. Sorateiden kunto kesällä

10. Linja-autopysäkkikatosten siisteys ja kunto

11. Levähdys- ja pysähtymisalueiden siisteys ja 
kunto

12. Levähdys- ja pysähtymisalueiden riittävyys

13. Liikennemerkkien siisteys ja kunto

14. Kasvillisuuden niitto ja pusikoiden raivaus 
tienvarsialueilla 

15. Liittymien toimivuus
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4. Halutessanne voitte perustella kysymyksen 3 arvosanoja sanallisesti. Ennen perustelujanne merkitkää riville kyseisen kohdan 
numero (1-15).

Nro Kommentti

5.  Mikä asia päällysteiden kunnossa pääteillä mahdollisesti häiritsee liikkumistanne? Voitte valita yhden tai useamman vaihto-
ehdon.

Ei mikään Päällysteen muut vauriot (esim. halkeamat)
Urat Päällysteen karkeus
Päällysteen epätasaisuus Tienreunojen painumat
Päällysteen reiät Muu, mikä? ____________________________________

6.  Mikä asia päällysteiden kunnossa muilla teillä mahdollisesti häiritsee liikkumistanne? Voitte valita yhden tai useamman 
vaihtoehdon.

Ei mikään Päällysteen muut vauriot (esim. halkeamat)
Urat Päällysteen karkeus
Päällysteen epätasaisuus Tienreunojen painumat
Päällysteen reiät Muu, mikä? ____________________________________

7.  Mikä asia päällysteiden kunnossa sorateillä mahdollisesti häiritsee liikkumistanne? Voitte valita yhden tai useamman vaihto-
ehdon.

Ei mikään Reiät, kuopat, montut
Kelirikko (= pehmennyt, pahimmillaan ns. velliintynyt tie) Epätasaisuus eli esim. nimismiehen kiharat ja heitot
Kuraisuus Irtoaines (sora, irtokivet)
Pölyävyys Muu, mikä? ____________________________________

8.  Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin karttaan (Pääväylät -kartta) merkittyjen pääväylien osalta?

Erittäin 
tyytyväinen

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön

Ei kokemusta 
/ En osaa 

sanoa

Pääväylien päällysteiden kunto

Liikenteen sujuvuus pääväylillä

Matka-ajan ennustettavuus pääväylillä

9. Kuinka tyytyväinen olette olleet

Erittäin 
tyytyväinen

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön

Ei kokemusta 
/ En osaa 

sanoa

Tiedottamiseen liikenteen häiriöstä (mm. 
onnettomuudet)

Tiedottamiseen tietöistä

10. Oletteko tänä vuonna ilmoittanut maanteiden huonosta kunnosta tai liikenteen ongelmista käyttäen

kyllä ei

Tienkäyttäjänlinjaa (0200-2100)

Palauteväylää (palautevayla.fi)
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17. Kuinka tyytyväinen olette tietyömaiden liikennejärjestelyjen toimivuuteen?

Erittäin 
tyytyväinen

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön

Ei kokemusta 
/ En osaa 

sanoa

Opastus siitä, mistä ja miten tulee ajaa 
(liikennemerkit, viitoitus, tiemerkinnät, liikennevalot, 
liikenteen ohjaajana toimivat henkilöt)

Tien / kiertotien kunto tietyömaan kohdalla

Tietyömaan ohi kulkevaa liikennettä ohjaava 
saattoauto
Jalankulun ja pyöräilyn reitit tietyömaan kohdalla 
(autoilijan näkökulmasta)

Nopeusrajoitukset

Odotusajan pituus, jonot

18. Kuinka tyytyväinen olette seuraaviin asioihin kuluvana kesäkautena 2020?

Erittäin 
tyytyväinen

Tyytyväinen En 
tyytyväinen 

enkä 
tyytymätön

Tyytymätön Erittäin 
tyytymätön

Ei kokemusta 
/ En osaa 

sanoa

Ajamisen turvallisuus

Ajamisen mukavuus

Kuljetusaikataulujen pitävyys

Kuljetusaikataulujen kesto

Lepotaukojen pitämisen mahdollisuudet

Seuraavassa kysyisimme yleisesti ajokokemuksestanne raskaan liikenteen kuljettajana kesäaikaan. Koetteko joidenkin asioiden 
haittaavan liikkumistanne? 

11. Jos olette ilmoittaneet tien huonosta kunnosta tai 
liikenteen ongelmista, koetteko palautteenne auttaneen 
ilmoittamanne ongelman hoidossa

Kyllä
Ei
Ei kokemusta / En osaa sanoa

12. Jos olette olleet yhteydessä Tienkäyttäjän linjaan, kuinka 
tyytyväinen olette ollut Tienkäyttäjän linjalta saamaanne 
palveluun (mm. vastausaika, asiantuntemus)?

Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Tyytymätön
Erittäin tyytymätön
Ei kokemusta / En osaa sanoa

13. Oletteko liikkuneet tiellä, jossa on ollut käytössä 
muuttuvat nopeusrajoitusmerkit?

Kyllä
Ei

14. Kuinka tyytyväinen olette muuttuvien nopeusrajoitus-
merkkien näyttämään nopeusrajoitukseen suhteessa 
vallitsevaan liikennetilanteeseen ja ajo-olosuhteisiin?

Erittäin tyytyväinen
Tyytyväinen
En tyytyväinen enkä tyytymätön
Tyytymätön
Erittäin tyytymätön
Ei kokemusta / En osaa sanoa

15. Pitäisikö mielestänne nopeusrajoituksia laskea tien 
huonon kunnon vuoksi?

Kyllä
Ei
En osaa sanoa

16. Mitä mieltä olette automaattisen nopeusvalvonnan laajuu-
desta maanteillä? Onko automaattista nopeusvalvontaa 
(=valvontakameroita) nykyisellään mielestänne…

Liian vähän
Sopivasti
Liikaa
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19. Valitkaa kolme tekijää, jotka eniten haittaavat liikkumisenne sujuvuutta ja mukavuutta kesäaikaan.

En koe, että mikään erityisesti haittaisi / ei ongelmia liikkumisessa Teiden mutkaisuus
Vilkas liikenne Ohitusmahdollisuuksien puute 
Liikenteen ruuhkautuminen Liittymissä/risteyksissä odottaminen
Liian alhaiset nopeusrajoitukset Liittymien/risteysten vaarallisuus
Teiden huono kunto Tietyömaiden liikennejärjestelyt
Huono sää tai keli Muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytyminen
Teiden kapeus Eläimet (hirvet, porot ym.)

20. Valitkaa kolme tekijää, jotka eniten haittaavat liikkumisenne turvallisuutta kesäaikaan.

En koe, että mikään erityisesti haittaisi / ei ongelmia liikkumisessa Teiden mutkaisuus
Vilkas liikenne Ohitusmahdollisuuksien puute 
Liikenteen ruuhkautuminen Liittymissä/risteyksissä odottaminen
Liian alhaiset nopeusrajoitukset Liittymien/risteysten vaarallisuus
Teiden huono kunto Tietyömaiden liikennejärjestelyt
Huono sää tai keli Muiden tielläliikkujien liikennekäyttäytyminen
Teiden kapeus Eläimet (hirvet, porot ym.)

21. Sukupuolenne

Nainen Muu
Mies En halua sanoa

22. Ikänne on  _____________  vuotta

23. Montako kilometriä vuodessa ajatte raskasta ajoneuvoa?

Alle 20 000 km/v

20 000 - 50 000 km/v

50 001 - 100 000 km/v

Yli 100 000 km/v

24. Mikä seuraavista luonnehtii lähinnä kuljetustyyppiänne? 
Valitkaa vain yksi vaihtoehto.

Pitkämatkaiset kuljetukset pääteillä (esim. runkokuljetukset)
Lyhytmatkaiset kuljetukset kaupunkiseuduilla tai taajamissa 
(esim. jakelu tai keräily)

Kuljetukset vähäliikenteisillä teillä

Paikallinen ja/tai seudullinen linja-autoliikenne

Pitkämatkainen linja-autoliikenne

Vaarallisten aineiden kuljetukset

Erikoiskuljetukset

Muu, mikä?   ______________________________________

VAIN KUORMA-AUTON KULJETTAJAT

25. Minkä toimialan kuljetuksia pääasiallisesti hoidatte? Valitkaa vain yksi vaihtoehto.

Metsäteollisuus: raakapuu ja hake Kauppa

Metsäteollisuus: tuotteet Maa-aineskuljetus

Muu perusteollisuus (raskas metalliteollisuus, kemian- ja 
energiateollisuus)

Rakennusalan tuotteet

Kiertotalous (jätteet) Muu, mikä? ________________________________________

Elintarviketeollisuus

VAIN KUORMA-AUTON KULJETTAJAT

26. Kuinka usein ajatte yli 30 metrisellä yhdistelmällä?

En koskaan

Harvoin

Usein

27. Päivämäärä, jolloin täytitte tämän lomakkeen

 _______ / _______ 2020

KIITOS VASTAUKSISTANNE JA ARVOKKAASTA TUTKIMUSAVUSTANNE!
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