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• Valtateiden kunto on keskinkertainen ja muiden 
välttävä

• Neljännes on joutunut vaaratilanteeseen valtateillä
• Yli puolet on joutunut vaaratilanteeseen muilla 

teillä
• 4 % on joutunut onnettomuuteen
• Yli puolet pyrkii välttämään ajamasta sorateillä
• N. puolet pitää liikennemerkkien hyötyä heikkona
• Tiestön vaaran paikoista ilmoitetaan eteenpäin vain 

vähän, ”Tienkäyttäjän linjaa” ei tunneta tai käytetä

Suomalaisen motoristin mielestä



Millainen on mielestäsi motoristin kannalta eri 
tieluokkien teiden kunto?

1 2 3 4 5

Valtatiet ja kantatiet (E-merkityt, 1- ja 2-numeroiset
tiet)

Seututiet (3-numeroiset tiet)

Yhdystiet (4-numeroiset ja muut kuin yllä olevat tiet)

1 = surkea
2 = välttävä
3 = keskinkertainen
4 = hyvä
5 = erinomainen



Oletko joutunut moottoripyörällä vaaratilanteeseen v. 
2017, jossa olit menettää pyörän hallinnan tiestön 

huonon kunnon takia?
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Valtatiet ja kantatiet (E-merkityt, 1- ja 2-numeroiset
tiet)

Seututiet (3-numeroiset tiet)

Yhdystiet (4-numeroiset ja muut kuin yllä olevat tiet)

Ei

Kyllä



Mikä tien kunnossa aiheutti sinulle vaaratilanteen?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Liukas tien pinta, esim. uusi pinnoite

Pikipaikka tiellä

Liukas tiemerkintä

Pitkittäinen ura tiessä

Kuoppa

Jyrsitty ura

Ura tai halkema

Kohouma, patti

Tielle noussut sora

Muu



Oletko joutunut moottoripyörällä onnettomuuteen tai 
kaatunut sillä v. 2017 tiestön huonon kunnon takia?

99.4 %

98.6 %

98.0 %

0.6 %

1.4 %

2.0 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Valtatiet ja kantatiet (E-merkityt, 1- ja 2-numeroiset
tiet)

Seututiet (3-numeroiset tiet)

Yhdystiet (4-numeroiset ja muut kuin yllä olevat tiet)

Ei

Kyllä



Mikä tien kunnossa aiheutti sinulle onnettomuuden tai 
kaatumisen?

0 2 4 6 8 10

Liukas tien pinta, esim. uusi pinnoite

Pikipaikka tiellä

Liukas tiemerkintä

Pitkittäinen ura tiessä

Kuoppa

Jyrsitty ura

Ura tai halkeama

Kohouma, patti

Tielle noussut sora

Muu

Onnettomuuksia 
yhteensä 49 kpl



Mitä mieltä olet nk. tärinäjyrsintäurien vaikutuksesta 
moottoripyörän hallintaan?

1 2 3 4

Poikittain jyrsityt urat

Pitkittäin jyrsityt urat

1 = ei vaikuta mitenkään
2 = vaikuttaa vähän
3 = vaikuttaa paljon
4 = erittäin haitallisia



Millä tavalla olet havainnut tärinäjyrsintäurien 
vaikuttavan?

Pitkittäin jyrsityt 
urat vaikuttavat 
pyörän liikkeisiin

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ei mitenkään

Havaittava tärinä tai ääni

Tunne hallinnan menetyksestä

Lievä pyörän liikehtiminen

Voimakas pyörän liikehtiminen

Poikittain jyrsityt urat Pitkittäin jyrsityt urat



Vältätkö ajamista joillakin teillä tai tieluokilla sen 
vuoksi, että pidät tietä huonokuntoisena ja pelkäät 

vaaratilanteita tien kunnon vuoksi?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Valtatiet ja kantatiet (E-merkityt, 1- ja 2-numeroiset
tiet)

Seututiet (3-numeroiset tiet)

Yhdystiet (4-numeroiset ja muut kuin yllä olevat tiet)

Soratiet

Metsäautotiet, mökkitiet ym. pienet tiet

En koskaan Silloin tällöin Usein Aina



Arvioi kuinka paljon erilaiset asiat tien kunnossa 
huolestuttavat sinua

0 1 2 3 4

Liukas tien pinta, esim. uusi pinnoite

Pikipaikka tiellä

Liukas tiemerkintä

Pitkittäinen ura tiessä

Kuoppa

Jyrsitty ura

Ura tai halkeama

Kohouma, patti

Tielle noussut sora

1 = ei lainkaan
2 = vähän
3 = melko paljon
4 = todella paljon



Miten hyvin mielestäsi tien kunnosta ilmoittavat 
liikennemerkit vastaavat tien todellista kuntoa?

2.0 %

53.4 %

41.0 %

3.6 %

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hyvin, merkeistä saa oikean tiedon tien
kunnosta ja voin sovittaa ajoni sen mukaan

Kohtalaisesti, merkit eivät kerro tarkasti tien
kuntoa, mutta omaa kokemustani hyväksi

käyttäen osaan sovittaa ajoni

Huonosti, merkit eivät kerro tien kunnosta
mitään

Merkkejä ei ole ollenkaan



Tienkäyttäjän linjalle voi ilmoittaa teiden kunnosta. 
Itse toimin seuraavasti.

4.9 %

17.6 %

25.6 %

1.8 %

23.5 %

26.5 %

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

Ilmoitan aina havaitsemani huonokuntoiset
kohdat

Mietin, että tuostakin havaitusta paikasta olisi
hyvä ilmoittaa...

En ilmoita, koska palvelun käyttö ei ole minulle
tuttua

En ilmoita, koska palvelun käyttö on liian
monimutkaista

En ilmoita, koska siitä ei ole mitään hyötyä

En tiennyt, että ko. palvelu on olemassa

Tienkäyttäjän 
linjan käyttö on 
heikkoa!



Menetelmäkuvaus
Tiestön kunto 2017 kyselytutkimus tehtiin nettikyselynä Surveymonkey-alustalla. Kysely oli avoinna 
31.10.-12.11.2017 kaikille vastaajille.  Kyselyä markkinoitiin SMOTOn nettisivulla ja some-kanavissa. 

Kyselyyn saatiin yhteensä 795 kpl vastauksia. Kyselyn  tuloksista hylättiin epäluotettavina vastaukset, 
joissa oli:

- Ajettuja omia moottoripyöriä > omistuksessa olevien moottoripyörien kokonaislukumäärä
- Muilla kuin omilla moottoripyörillä ajettujen  km määrä > kokonaisajomäärä moottoripyörillä
- Ei muita ajettuja moottoripyöriä, mutta kilometrejä niistä
- Ei omia moottoripyöriä, mutta omia ajettuja moottoripyöriä

Samoista IP-osoitteista ei todettu tulleen poikkeuksellisia määriä vastauksia. Suurimmat vastausmäärät 
samasta osoitteesta olivat yrityksistä eikä manipulointiyrityksiä todettu. Tutkimukseen on otettu 
mukaan luotettavuustarkastelun jälkeiset vastaukset, joita oli 788 kpl ja joista 749 vastasi kyselyn 
loppuun saakka.



Kiitos!


