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ALKUSANAT 

T 

Uudenmaan tie- ja vesirakennuspiirin alueella vuoteen 2000 
mennessä tapahtuvat kunnossapidettävän tieverkon muutokset, 
sekä mandolliset muutokset tiemestaripiirirajoissa ja tukikohta- 
verkossa, ovat antaneet aihetta tarkastella hiekka- ja suolavaras-
tojen sijoitusta. Työn tavoitteena on ollut tutkia uusien varas-
tojen lukumäärää sekä sijoittamista. 

Hiekka- ja suolavarastojen sijoittamissuunnitelman on TVL:n 
Uudenmaanpiirin toimeksiannosta laatinut Viatek Oy. Tiepiiristä 
työhön sekä sen valvontaan ovat osallistuneet DI Teuvo Put-
tonen työryhmän puheenjohtana, insinööri Seppo Helenius sekä 
apulaistiemestari Kyösti Jauhiainen Espoon tiemestaripiiristä. 
Lisäksi työn valvontaan ovat tiepiiristä osallistuneet kunnossapi-
topäällikkö Erkki Nevala, insinööri Tapio Tölli, insinööri Viljo 
Seppänen sekä ylitiemestari Unto Haverinen. Viatek Oy:stä työ-
hön ovat osallistuneet insinööri Tapani Kokko, DI Jaakko Rahja 
sekä insinööri Jaakko Kjellberg. 
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TIIVISTELMÄ 

Raportissa on tarkasteltu uusien hiekka- ja suolavarastojen tar-
vetta vuoden 2000 tilanteessa. 

Lähtökohtana ovat olleet tiepiirm tieverkko vuonna 2000, eri 
tietyyppien vaatima hiekan ja suolan määrät vuodessa sekä va-
rastomti- ja levityskustannukset. Lisäksi on pyritty ottamaan 
huomioon myös palvelutason säilyminen. 

Tarkastelut suoritettiin Viatek Oy:n ns. edullisimpien varasto- 
paikkojen valintaohjelmalla. Tarkasteluissa edettiin portaittain 
siten, että aluksi annettiin ohjelman sijoittaa täysin vapaasti 
tietty määrä varastoja. Tämän jälkeen tarkasteltiin tailanteita, 
joissa ohjelma pakotettiin ottamaan huomioon edellisessä vai-
heessa sopiviksi havaittuja nykyisiä varastoja ja niiden lisäksi 
sen annettiin sijoittaa tietty määrä 'vapaita' varastoja. Suositel-
tavaksi ratkaisuksi valittiin tilanteet, joissa varastojen lukumäärät 
ovat työryhmässä todettujen palvelutasovaatimusten mukaiset. 

Nykyisistä hiekkavarastoista käyttökelpoisiksi teodettiin 8. Uusia 
hiekkavarastoja on suositeltu rakennettavaksi 7 kpl. Suositellut 
hiekkavarastojen sijoituspaikat ovat tärkeysjärjestyksessä 

- Mäntsälä 
- Karkkila 
- Porvoo 
- 	Orimattila 
- Nummi 
- 	Lapinjärvi 
- Hyvinkään seutu 

Raportissa ei ole otettu kantaa siihen, tulisiko kaiken hiekoitus-
hiekan olla varastossa vai voidaanko varastoja täydentää talven 
aikana. Mikäli kaikki hiekka haluttaisiin sijoittaa varastoihin, 
tulisi uutta varastotilaa rakentaa lähes 40 000 m3 . 

Tarkastelussa havaittiin, että nykyisistä suolavarastoista 12 on 
erittäin hyvällä paikalla ja kolme on melko lähellä ohjelman 
suosittelemaa paikkaa. Ainoastaan yhdestä paikasta (Nummi) 
suolavaraston havaittiin selvästi puuttuvan ja sinne on siksi 
suositeltu rakennettavaksj suolavarasto ennen vuotta 2000. Va-. 
rastotilaa olisi tällöin n. 26 000 t eli noin 1 000 t vähemmän 
kuin tällä hetkellä. Lisäksi olisi vielä vannuusvarasto n. 2 500 t. 

Raportin yhteydessä ei ole esitetty kustannusarviota eikä toimen-
pideaikataulua. Suositeltujen uusien hiekkavarastojen tärkeysjär-
jestys on sensijaan esitetty. 



1. 
JOH DANTO 

Työn tavoitteena oli tarkastella uusien hiekka- ja suolavarastojen 
sijoittamistarvetta Uudenmaan tiepiirissä. Tarkastelun lähtökohta-
na oli tilanne tiepiirissä vuonna 2000. 

Varastojen määrään vaikuttavat toisaalta materiaalin käsittelykus-
tannukset ja toisaalta palvelutasovaatimukset. Materiaalin käsitte-
lykustannuksia ovat varastointikustannukset sekä levityksestä ja 
hukka-ajosta aiheutuvat kustannukset. Varastopaikkatarkastelussa 
tutkittiin useita vaihtoehtoja, joista toiset olivat teoreettisia, eli 
sellaisia joissa nykyinen tilanne oli "unohdettu". Toiset vaihtoeh-
dot olivat puolestaan sellaisia, joissa oli otettu huomioon myös 
käytännön rajoitukset, eli varastot jotka tulevat vannuudella 
säilymään myös tulevaisuudessa. 

Varastopaikkatarkastejut tehtiin Viatekin ns. edullisimpien varas-
topaikkojen vai intaohjelmalla. Edullisimpien varastopaikkojen 
valintaohjelma toimii siten, että se sijoittaa varaston sellaiseen 
paikkaan, josta käsin hiekan ja suolan jakelu tulee edullisimmin 
hoidetuksi. Kriteerinä ovat kaluston ajomatkat tiepiirin pieniin 
osa-alueisiin, joiden osalta hiekan ja suolan kulutus tunnetaan. 
Kulutusta määriteltäessä kunnossapidettävät tiet jaettiin eri luok-
kun sen mukaisesti, kuinka paljon hiekkaa tai suolaa kunkin 
väylän arvioitiin tarvitsevan. 

Ohjelman antama tulos edullisimmasta varastopaikasta ei ole 
ehdottoman tarkka piste tieverkolla, vaan halkaisijaltaan muuta-
mien kilometrien suuruinen alue. 
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2. 
NYKYTILANNE 

2.1 
	

Nykyiset hiekka- ja suolavarastot 

Hiekkavarastot 

Tällä hetkellä Uudenmaan 
toa, joiden on katsottu 
2000. Näiden kandeksan v 
21 000 m3. Lisäksi tälläh 
rastoa, joiden on arvioitu 
nessä. Näiden varastojen 1 
Hiekkavarastotjlavuutta on 
noin 23 000 m3 . 

tiepiirissä on 8 sellaista hiekkavaras-
olevan käyttökelpoisia myös vuonna 
araston yhteinen hyötytilavuus on noin 
etkellä on käytössä neljä sellaista va-
poistuvan käytöstä vuoteen 2000 men-
:ilavuus on yhteensä vajaat 2 000 m3 . 

siis tällä hetkellä kokonaisuudessaan 

Tarkemmat tiedot nykyisistä hiekkavarastoista on esitetty liit-
teessä 1. Varastojen sijioituspaikat on esitetty kuvassa 1. Kuvas-
ta voidaan havaita, että etelärannikon varastotilanne on tyydyttä-
vä, mutta piirin pohjoisosassa varastotilanne on varsin heikko. 

Suolavarastot 

Suolavarastoja on Uudenmaan tiepiirin alueella tällä hetkellä 
yhteensä 23, joista 16 on katsottu olevan käyttökelpoisia myös 
vuonna 2000. Näiden yhteinen tilavuus on noin 25 000 t. Loput 
7 suolavarastoa on luokiteltu sellaisiksi, jotka poistuvat vuoteen 
2000 mennessä. Näiden varastojen yhteinen tilavuus on vajaat 
2 000 t. Tämänhetken suolavarastotilavuus on siis yhteensä noin 
27 000 t eli noin 22 000 m3  (1 m3  = 1,20 t). Lisäksi Vantaan 
Veromiehessä on tiepiirin suolan varmuusvarasto, jonka hyötyti-
lavuus on 2 500 t. 

Tarkemmat tiedot nykyisistä suolavarastoista on esitetty liitteessä 
2 ja sijoituspaikat on esitetty kuvassa 2. Kuvasta nähdään, että 
suolavarastot kattavat melko hyvin koko tiepiirin. 

2.2 
	

Iliekan ja suolan keskimaarainen kulutus 

Hiekan keskimaaräjnen kulutus 

Kuvassa 3 on esitetty hiekan keskimääräinen kulutus Uuden-
maan tiepiirissä vuosina 1977 - 1987 (lähde: Yleisten teiden 
kunnossapitotilastot vuosilta 1982 - 1987). Kuvaajasta voidaan 
havaita hiekan kulutuksen olevan laskusuunnassa. Vuonna 1987 
keskimääräinen hiekan kulutus oli 10,6 m3/tie-km/vuosi. Toisaal-
ta kulutus vaihtelee tiemestaripiireittäin varsin voimakkaasti (6,0 
- 14,9 m3/tie-km/v). Kulutuksen vaihtelut johtuvat hoitoluokan 
lisäksi erilaisista ilmastollisista tekijöistä ja toisaalta myös tie- 
mestareiden ja autonkuljettajien erilaisista hiekoistustavoista ja - 
tottumuksjsta. 



Merkintöjen seJikset: 
Nykyinen päätukikohta 

H 	Nykyinen hiekkavarasto oka on 
(3500) 	käyttökelpoinen n'ös vuonna 2000, 
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h 	Nykyinen hiekkavarasto joka ei ole 
käyttökelpoinen enää vuonna 2000 
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Hiekan kokonaiskulutus vuonna 1987 oli keskimääräisen kulu-
tuksen perusteella laskettuna noin 52 000 m3 . Koska varastotila-
vuus on vain 23 000 m3  tällä hetkellä on siis lähes 30 000 m3  
ilman varastotilaa. Tämä määrä säilytetään osin avokasoissa, 
osin varastoja täydennetäan myös talven aikana. 

577 	v78 	v79 	n60 	v81 	v82 	v53 	s84 	v85 	586 	v87 
Vuosi 

Kuva 3. 	Hiekan kulutus vuosina 1977 - 1987 

Suolan keskimaarajnen kulutus 

Suolan keskimääräinen kulutus Uudenmaan tiepiirissä vuosina 
1977 - 1987 on esitetty kuvassa 4 (lähde: Yleisten teiden kun-
nossapitotilastot vuosilta 1982 - 1987). Kuvaajasta voidaan ha-
vaita, että suolan kulutus on viimeisten 10 vuoden aikana ollut 
selvässä nousussa. Vuonna 1987 keskimääräinen suolan kulutus 
oli 8,7 t/päällyste-km/vuosi. Tiemestaripiireittäin kulutukset vaih-
televat välillä 3,5 - 11,8 t/päällyste-km/v. Vaihteluja voidaan 
hoitoluokan lisäksi selittää ilmastollisilla sekä tavoista ja tot-
tumuksista johtuvilla tekijöillä. 

Suolan kokonajskulutus vuonna 1987 keskimääräisen kulutuksen 
perusteella laskettuna oli noin 28 000 t eli noin 22 500 m3 . 

Koska varastotilavuutta on n. 27 000 t saadaan siis lähes kaikki 
talven aikana käytettävä suola varastoon. Lisäksi on vielä Vero- 
miehen varmuusvarasto noin 2 500 t. Vaikka suolavarastoja on 
tällä hetkellä lähes riittävä määrä, eivät kaikkien sijoituspaikat 
kuitenkaan ole parhaita mandollisia. 
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Kuva 4. 	Suolan kulutus vuosina 1977 - 1987 
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3. 
LÄHTÖTIEDOT 

	

3.1 	Tieverkko vuonna 2000 

Hiekka- ja suolavarastojen sijoittamissuunnitelmaa tehtäessä 
käytettiin hyväksi Uudenmaan tiepiirile tehtyä suunnitelmaa 
tiemestaripiirirajoista ja tukikohtaverkosta (Viatek Oy, tammikuu 
1988). Tämän raportin yhteydessä oli Uudenmaan vuoden 2000 
tiestö jaettu 105:een osa-alueeseen, joiden painopisteiden kes-
kinäiset etäisyydet oli mitattu (etäisyysmatriisi). Lisäksi jokaisen 
osa-alueen vuoden 2000 tiestö oli inventoitu eri tietyypeittäin 
luokiteltuna. 

	

3.2 	Hiekan ja suolan arvioitu kulutus 
eri tietyypeillä 

Tiemestaripiiriraja- ja tukikohtaverkkotarkastelussa kunnossa- 
pidettävät tiet oli jaettu seuraaviin luokkiin: 

PÄÄLLYSTETyyppI 	KVL (ajon./v] 
sora <200 

200-1500 
kevytpäällyste <200 

200-1500 
1500-6000 

kestopäällyste <200 
200-1500 
1500-6000 
6000-9000 

> 9000 
2-ajorataiset 1500-6000 

6000-9000 
> 9000 

kevyen liikenteen väylät 

Näitä luokkia käytettiin myös arvioitaessa hiekan ja suolan kulu-
tusta osa-alueittain eri tietyypeillä. 

Tiemestareile ja työpäälliköille lähetettiin kyselylomake, jossa 
kysyttiin heidän arviotaan hiekan ja suolan kulutuksista eri tie-
tyypeilä. Kyselylomake on esitetty liitteessä 3. Kuvan 3 perus-
teella työryhmässä arvioitiin hiekan keskikulutuksen vuonna 
2000 olevan 12 m 3/tie-km/vuosi ja kuvan 4 perusteella suolan 
keskimääräisen kulutuksen 9 t/päällyste-km/vuosi. 



Näiden arvioiden sekä tiemestareiden vastauksista laskettujen 
suhteiden perusteella saatiin eri tietyyppien keskimaaratset hie-
kan ja suolan kulutukset vuonna 2000. Taulukossa 1 on esitetty 
näin lasketut hiekan kulutukset eri tietyypeillä vuonna 2000 ja 
taulukossa 2 vastaavasti suolan kulutukset. 

kestopäällyste 

2-ajorataiset 

KVL (ajon./vr 
<200 

200-1500 
<200 

200-1500 
1500-6000 

<200 
200-1500 
1500-6000 
6000-9000 

> 9000 
1500-6000 
6000-9000 

> 9000 

KULUTUS 
(3/tie-kni 

11 
15 
7 
13 
11 
14 
13 
9 
8 
7 

7 
8 

PÄÄLLYSTETYYPPI 
sora 	-- 

kevytpäällyste 

kevyen liikenteen väylät 

Taulukko 1. Hiekan keskimääräinen kulutui 
eri tietyypeillä 

KULUTUS 
PÄÄLLYSTETYYPPI 
sora 

kevytpäällyste 

kestopäällyste 

2-ajorataiset 

KVL (ajon./vr 
<200 

200-1500 
<200 

200-1500 
1500-6000 

<200 
200-1500 
1500-6000 
6000-9000 

> 9000 
1500-6000 
6000-9000 

0 
0 
1 
1 
4 
3 
4 
10 
12 
12 

>9000 	17 
kevyen liikenteen väylät 	 0 

Taulukko 2. Suolan keskimääräinen kulutus 
eri tieIypeillä 

Näillä kulutuslukemilla kerrottiin kunkin osa-alueen eri tietyyp-
pien kiometnpituudet ja saatiin näin kunkin osa-alueen koko-
naiskulutus. 
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3.3 	Hiekka- ja suolavarastojen optimifukumaärä 

Kustannukset 

Varastojntjkustannukset oletettiin samansuurujsjksj sekä hiekan 
että suolan varastoinnissa. Taulukossa 3 on esitetty varastoin-
tikustannukset erityyppisissä 1 500 m 3 :n, 2 000 m3:n sekä 2 500 
m3:n varastoissa (lähde: Hiekkavarastot, TVHfKunnossapitotoi-
misto, Viatek Oy, Marraskuu 1988). 

HALLITYYPPI 
TILAV. 

(m3) 
PÄÄOMAKUST. 

mk'vMavuus 
YLLÄPITOKUST.' 

mkfv/tilavuus 
TÄYrTÖKUST. 
mkFv/tilavuus 

KUORMAUSKIJST. 
rnk/vMavuus 

YHTEENSÄ 
mk/v/tilavuus 

YHTEENSÄ 
mklm3 

Kaarihalli 2500 77500 9800 18100 29400 143800 53.90 
2000 72000 9000 16000 28000 125000 62.50 
1500 68000 8600 13700 26200 116500 77.70 

Haqahalli 2500 104600 12000 18100 29400 164100 65.60 
2000 87000 10000 16000 28000 141000 70.50 
1500 78500 9000 13700 26200 127400 84.90 

Tuusulan halli 2500 121200 12700 2000 29400 165300 66.10 
(kulj. hallin katossa) 2000 115000 12000 2000 28000 157000 78.50 

1500 111600 11700 2000 26200 151500 101.00 

Kalliovarasto 2500 98700 3400 0 29400 131500 52.60 
2000 90000 3100 0 28000 121100 60.50 
1500 80800 2800 0 26200 109800 73.20 

Kalliosjilo 2500 143400 6900 0 0 150300 60.10 
2000 131000 6000 0 0 137000 68.00 
1500 104600 5100 0 0 109700 73.10 

TLAV. PÄÄOMAKUST. YLLAPITOKIJST. TÄYTrÖKIJST. KUORMAUSKUST. YHTEENSÄ YHTEENSÄ 
HALLITYYPPI (m3) mk/v/tilavuus mkfv/tilavuus mk/v/tilavuus mk'v/tilavuus mkfvttilavuus rnkm3 

keskiarvo 2500 59.70 
2000 68.10 
1500 82.00 

Taulukko 3. Varasto intikustannusten muodosrumjnen 

Levityksen ja hukka-ajon kustannuksia on melko vaikea laskea, 
koska hukka-ajon tarkka määrä riippuu täysin reittisuunnittelun 
mandollisuuksista ja onnistumisesta. 

Hiekan levityksessä on hukka-ajoa arvioitu tulevan huomattavasti 
enemmän kuin suolan levityksessä, koska hiekkakuormalla voi-
daan hoitaa vain noin 5 - 6 tie-kilometriä (työleveys 2,5 m, 
talvihoito-ohje). Hiekan hukka-ajokustannukset ovat kuitenkin 
huomattavasti pienemmät kuin varastokustannukset. 

Kustannusten laskennassa on käytetty hyväksi ohjelman laske- 
maa painotettua keskietäisyyttä eli keskimääräistä etäisyyttä 
varastosta kunnossapidettäväile tieverkolle. Kustannukset muo-
dostuvat seuraavasti: 



- 	Levityskustannukset: 

auton + kuljettajan hinta x ajomatka x ajonopeus (30 km/h) 
l80mk/hx6kmx0,0333h/km=36,On 

H ukka-ajokustannukset: 

auton + kuljettajan hinta x hukka-ajomatka x ajonopeus 
(60 krn/h) 

180 mk/h x 2 x P x 0,0167 h/km = 6,0 mk/kmx P 
missä P = painotettu keskietäisyys 

Yhteensä: 

(Levityskust. + Hukka-ajokust.) / Kuorman suuruus 

(36,Omk+6,Omk/kmxp)/6m3  
missä P = painotettu keskietäisyys 

Kuvassa 5 on esitetty kuvaaja varastointi- ja levityskustannuksis-
ta. Kuvaaja on laskettu sellaiselle tilanteelle, että varastotilavuus 
on 60 % tarvittavasta hiekkamäärästä, eli 36 000 m 3. Mikäli 
tarkasteltaisiin tilannetta, jossa varastotilavuus olisi 100 % eli 
60 000 m3 , olisivat varastokoot luokkaa 4 000 -5 000 m3. Suu-
ret varastokoot aiheuttaisivat sen, että varastointikustaimtiksia 
olisi tarkasteltava tarkemmin, mikä taas ei tämän työn puitteissa 
ole mandollista. Kuvaajan perusteella voidaan todeta, että op-
timitilanne näyttää syntyvän l0...12 varaston paikkeilla. Tällai-
nen lukumäärä ei kuitenkaan käytännön palvelutason kannalta 
voi tulla kysymykseen, koska silloin ilman varastoa jäävien 
tiemestaripiirien palvelutaso kärsisi lähtönopeuden huonontumi-
sen takia. 

VaIoktrvsten kainalia 

25 	 2O 	 15 	VaasIon keski ä- en 1aus (rn3) 
14 	 18 	 24 	Varastojen Iuininiäk (kp 

12.5 	10.5 	8.5 	Pateftefä 
Kuva 5. 	Hiekan varastoinri- ja levityskustannukset 



Suolan levitys- ja hukka-ajokustannusten osalta tilanne on lähes 
samanlainen kuin hiekan osalla. Suolauksessa hukka-ajoa syntyy 
kuitenkin vähemmän kuin hiekoituksessa. Esimerkiksi Espoon 
tiemestaripiirissä tehdyssä tutkimuksessa on arvioitu hukka-ajon 
suolan levityksessä olevan keskimäärin 48 % suolausreitin pituu-
desta, kun suolaa levitetaän 50 g/m2. Tässä tapauksessa suolan 
kulutuksen on arvioitu (talvihoito-ohjeen perusteella) olevan 200 
kg/tie-km eli noin 30 g/m2. Näin ollen suolausmatka 6 m3 :n eli 
7 200 kg:n kuormalla olisi noin 35 km (7,0 metrin ajorataa). 
Suolauskustannukset muodostuisivat siten seuraavasti: 

- 	Levityskustannukset 
auton + kuljettajan hinta x ajomatka x ajonopeus (60 km/h) 
l8Omk/hx35kmxø,Ol6lhjkm= 105mk 

- 	Hukka-ajokustannukset 

auton + kuljettajan hinta x hukka-ajomatka x ajonopeus 
(60 km/h) 

l8Omk/hxPxø,Ol67hjkm=3,Omk/kjn.xp 
missä P = painotettu keskietäisyys 

- Yhteensä 

(levityskust. x Hukka-ajokust.) / Kuorman suuruus 

(lOSnikx3,Omk/kmxP)/6m 3  
missä P = painotettu keskietäisyys 

Kokonaiskustannusten muodostumisessa ovat ratkaisevassa ase-
massa kuitenkin varastointikustannukset, jotka aiheuttavat sen, 
että optimilukumäärä näyttää olevan alle 10 (kuva 6). Kustan-
nuksia laskettaessa on lähdetty tilanteesta, että varastotilavuus on 
100 % suolan tarpeesta. 

VarIokustanrvsten kna1ta 
Pvrma 1I 

nilrn3 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 

yhteensä 

vatat 

it 

2500 	 2000 	 1500 Vaiaston ke iääei t1aui {m3) 
12 	 15 	20 	Varastojen kJki.mnää (tpl) 
11,1 	 9.6 	 7.8 	P&notet1ukesetäisy) 

Kuva 6. 	Suolan varasrointi- ja levitvskustannukset 



Palvelutaso 

Työryhmässä todettiin, että palvelutason säilymisen takaamiseksi 
kuormauskonetta vaativat varastotyypit on sijoitettava tukikoh-
taan tai aivan sen välittömäan läheisyyteen. ilman kuormaus-
koneen apua toimivia varastotyyppejä voidaan sen sijaan sijoittaa 
myös tukikohtien ulkopuolelle, mikäli tarkoitukseen sopivia 
alueita saadaan hankittua. 

Edellä esitetyn perusteella työryhmässä päädyttiin siihen, että 
käytännössä on tarkoituksenmukaisinta, jos jokaisessa päätuki-
kohdassa tai sen välittömässä läheisyydessä on sekä hiekka- että 
suolavarasto. Näiden varastojen lisäksi voitaisiin sijoittaa varas-
toja tarvittaessa sivutukikohtiin tai siiotyyppisiä varastoja tuki-
kohtien välimaastoon. 

Eräs varastojen määrään vaikuttava tekijä on myös varastokoko. 
Käyttökelpoisten hiekkavarastojen keskimääräinen koko on tällä 
hetkellä noin 2 600 m3  ja käyttökelpoisten suolavarastojen kes-
kimääräinen koko noin 1 600 t. Varastojen keskikoon säilyttä-
minen samana myös vuonna 2000 vaatisi sitä, että hiekkavaras-
toja olisi vähintään 23 kpl (arvioitu kulutus vuonna 2000 on 
60 000 m3) ja suolavarastoja vähintään 22 kpl (arvioitu kulutus 
vuonna 2000 noin 29 000 t). 

Käytännön sanelema hiekka- ja suolavarastojen lukumäärä olisi 
näinollen 13...23 kpl. Näiden lisäksi voitaisiin tarvittaessa käyt-
tää pieniä, 100 - 200 m3 :n siiloja. Näiden siiojen sijoittumistar-
vetta tulisi tarkastella tiemestaripiirin tai mandollisesti vierek-
käisten tiemestaripiirien hiekoitus- ja suolausreittisuunnitelun 
yhteydessä. 
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4. 
VARASTOPAIKKATARKASTELUT 

4.1 	Vapaasti sijoittuvat varastot 

Ensimmäisessä laskentavaiheessa annettiin edullisimpien varas-
topaikkojen valintaohjelman sijoittaa varastoja tiepiirien alueelle 
ilman, että nykyisiä varastoja tai tukikohtia otettiin huomioon. 

Hiekkavarastot 

Kuvassa 7 on esitetty nykyiset hiekkavarastot, sekä ne pisteet 
joihin vapaat varastot sijoittuvat kun varastoja on 10, 12, 14, 16 
tai 18. Kartasta havaitaan, että ohjelma pyrkii sijoittamaan va-
rastoja säännöllisesti tietyille alueille. Näistä joidenkin alueiden 
välittömässä läheisyydessä sijaitsee nykyinen varasto, joka on 
siis tämän tarkastelun perusteella tarkoituksenmukaista pakottaa 
mukaan jatkotarkasteluihin. Tällaisia alueita, joille ohjelma jat -
kuvasti pyrkii sijoittamaan varaston ovat: 

- Tammisaari, jossa on nykyinen hiekkavarasto päätukikohdan 
yhteydessä. 

- 	Virkkala, jonka lähistöllä Mustiossa sijaitsee Karjaan tie- 
mestaripiirin päätukikohta ja sen yhteydessä kalliosiilo. 

- Espoon - Kirkkonummen alue, jolla sijaitsevat sekä Espoon 
tiemestaripiirin, Tuomarilan kalliosiio sekä Kirkkonummen 
päätukikohdan kalliosuilo. 

- 	Vantaankoski, jonka lähistöllä sijaitsee Keimolan kalliosiio. 

- Keravan alue, jolla sijaitsevat sekä Tuusulan päätukikohdan 
hiekkahalli että Vantaan päätukikohdan kalliosiilo. 

Näiden seitsemän nykyisen varaston voidaan siis todeta olevan 
varsin hyvilä paikoilla. 

Muita alueita, joihin ohjelma ehdottaa varastoa sijoitettavaksi 
ovat: 

- Nummen päätukikohta 
- 	Karkkila (Vihdin päätukikohdan luoteispuolelle) 
- Mäntsälän päätukikohta (ja sen eteläpuolinen alue) 
- 	Orimattilan päätukikohta 
- Porvoon päätukikohta 
- 	Lapinjärven sivutukikohta 
- Jokelan alue (Hyvinkään päätukikohdasta kaakkoon) 

Nämä ovat alueita, joissa ei tällä hetkellä ole sellaista hiekka-
varastoa, joka todennäköisesti olisi käyttökelpoinen vuoden 2000 
jälkeen. 



Merkintöjen seJikset: 
ESP 	Päätukikohta vuonna 20O 
lap 	Sivutukohta vuonna 2Q 

1 Q 	Numero ilmolifaa vapaiden 
hiekkavarastojen lukumäärän 
ajossa ja numeroiden sijainti ne 
paikat joihin kyseisissä ajoissa 
ohjelma ehdollaa varastoa 

1214161' 	r14'i 12 16 
18 

012141618 

1012 141618 
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10121 
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-14 16 18 

141618 

	/18 	
• ITUU..j 121416 POR101214j618 

	LOV «14 1618 

-12 1418 
1012 141618 

1618 
TAM 
012 14 

TVL Uudenmaan piiri 
Hiekka• ja suolavarastojen sijoittamissuu nnite!ma 

Kuva 7 	Vapaasti sijoitetut hiekkavarastot (1 -1 8) sekä 
lukikohdat vuonna 200Q 

9,Q2,1989 VIATEK OY/JKj 
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Suolavarastot 

Vapaasti sijoittuvat suolavarastot on esitetty kuvassa 8. Kartassa 
on esitetty nykyiset suolavarastot sekä varastopaikkojen valin-
taohjelman vapaasti sijoittamat varastot, kun varastojen luku-
maarä on 10, 12, 14 tai 16. Alueet, joihin ohjelma sijoittaa 
vapaita varastoja ja joissa on nykyinen, myöhemminkin käyttö-
kelpoinen suolavarasto, on esitetty seuraavassa. 

- Tammisaari, päätukikohdan nykyinen suolavarasto. 

- 	Virkkala, jonka lähellä sijaitsee Karjaan tiemestaripiirin 
päätukikohta ja sen suolavarasto. 

- Espoon - Kirkkonummen alue, jolla sijaitsevat Espoon Tuo- 
manilan ja Kirkkonummen päätukikohdan suolavarastot. 

- Vihdin päätukikohdan nykyinen suolavarasto. 

- Vantaankosken sivutukikohdan nykyinen suolavarasto. 

- 	Keravan alue, jonka lähellä sijaitsevat Tuusulan ja Vantaan 
päätukikohtien suolavarastot. 

- Hangelby, nykyinen, lähinnä vamluusvarastotyyppinen suola- 
varasto. 

- Porvoon päätukikohdan nykyinen suolavarasto. 

-. 	Liljendal, jonka voidaan olettaa korvautuvan nykyisillä suo- 
lavarastoilla, jotka sijaitsevat Loviisan päätukikohdassa ja 
Lapinjärven sivutukikohdassa. 

Sijainniltaan sopivia nykyisiä suolavarastoja on siis yhteensä 12 
kpl. 

Alueet, joiden suolavarastojen sijoittamista tulee tarkastella 
lähemmin ovat: 

- 	Mäntäsän - Orimattilan alue. Ohjelma pyrkii sijoittamaan 
varaston nykyisten suolavarastojen väliin. 

- 	Hyvinkään - Jokelan alue. Ohjelma sijoittaa varaston nykyi- 
sen päätukikohdassa sijaitsevan suolavaraston kaakkoispuo-
lelle. 

- 	Nummi-Pusulan alue, jossa ei ole jatkossa käyttökelpoista 
suolavarastoa. 

- 	Veikkolan alue, jossa on todettu olevan tarvetta uudelle 
suolavarastolle. 



) y1O1214  
) 	16 

II 

TUU 10121416 POR l0 121416 

012 

1416 
f "1ap 
0121416 

4 6 
12 4t4 

\•1 SP 
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Merkintöjen selitykset: 
F' 	Päätukohta vuonna 2000 
lap 	Sivutukikohta vuonna 2000 

10 	Numero ilmoifiaa vapaiden 
suolavarastojen lukumäärän 
ajossa ja numeroiden sijainti ne 
paikat joihin kyseisessä ajoissa 
ohjelma ehdollaa varastoa 

012 1416' 

TAM 
21416 

TVL Uudenmaan piiri 
Hiekka• ja suoJavarastojen sijoittaniissuunnitelma 

Kuva 8. 	Vapaasti sijoetut suolavarastol (10-16) sekä 
tukikohdat vuonna 2000 
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4.2 	Nykyiset käyttökel poiset sekä vapaasti sijoittuvat varastot 

Toisessa vaiheessa tarkastettiin varastojen sijoittamista, kun 
edellisessä vaiheessa käyttökelpoisiksi havaitut nykyiset varastot 
oli otettu mukaan tarkasteluun ja ohjelman annettiin sijoittaa 
niiden lisäksi tietty määrä vapaita varastoja. Tämän jälkeen 
tarkasteltiin vielä muita sellaisia tilanteita, joissa oli otettu huo-
mioon kaikki vuonna 2000 käyttökelpoisiksi oletetut varastot. 

Hiekkavarastot 

Aluksi pakotettiin mukaan kiinteiksi varastoiksi seuraavissa 
paikoissa sijaitsevat nykyiset varastot 

- Tammisaaren päätukikohta 
- Karjaan päätukikohta 
- Kirkkonummen päätukikohta 
- Espoon Tuomarila 
- Vantaan päätukikohta 
- Tuusulan päittukikohta 
- Vantaan Keimola. 

Kuvassa 9 on esitetty tilanne, jossa nämä 7 varastoa ovat muka-
na ja niiden lisäksi on annettu ohjelman vapaasti sijoittaa 6, 7 
tai 8 muuta varastoa. Kuvasta havaitaan, että vapaat tukikohdat 
pyrkivät sijoittumaan edelleen samoihin paikkoihin kuin kuvan 7 
mukaisessa tilanteessa, kun ohjelma on saanut täysin vapaasti 
sijoitella varastoja. 

Seuraavassa vaiheessa pakotettiin mukaan myös Loviisan nykyi-
nen hiekkavarasto ja sen lisäksi tarkasteltiin 1 - 10 vapaan va-
raston sijoittumista. Tämä tilanne on esitetty kuvassa 10. Va-
paasti sijoitettavat varastot ohjelma pyrkii sijoittamaan edelleen 
samoille alueille kuin aikaisemminkin. Kuvasta nähdään myös 
mihin ohjelma sijoittaa seuraavan varaston, kun vapaiden varas-
tojen lukumäärää lisätään yksi kerrallaan. Tämä järjestys on 
esitetty seuraavassa taulukossa sekä kuvassa 11. 

1. Mäntsälä 
2. Karkkila 
3. Porvoo 
4. Orimattila 
5. Nummi 
6. Lapinjärvi 
7. Hyvinkään seutu. 

Kun nämä varastot ovat mukana, ollaan siinä tilanteessa, että 
jokaisessa päätukikohdassa on yksi varasto ja lisäksi verkkoa on 
täydentämässä muutama muu varasto. Varastojen lukumäärä on 
tällöin 15. Mikäli varastoja halutaan vielä tästä lisätä, ovat sijoi-
tuspaikat järjestyksessä 
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Merkintöjen seJikset: 
ESP Päätukikohta vuonna 2Q 

lap Sivutukikohta vuonna 20Q3 

Kiinteäksi valittu hiekkavarasto 

10 Numero ilmoittaa vapaiden 
hiekkavarastojen lukumäärän 
ajossa ja nurneroiden sijainti ne 
paikat joihin kyseisissä ajoissa 
ohjelma ehdottaa varastoa 
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Hiekkaa ja suolavarastojen sijoittamissuu nnitelma 

Kuva 9. 	7 kiinteää ja 6-8 vapaata hiekkavarastoa sekä 
tukikohdat vuonna 2000 
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- Askola 
- Nummela 
- Kerava. 

Suolavarastot 

Tarkastelun toiseen vaiheeseen otettiin mukaan 12 nykyistä 
suolavarastoa, jotka sijaitsevat seuraavissa paikoissa 

- Tammisaaren päätukikohta 
- Karjaan päätukikohta 
- Kirkkonummen päätukikohta 
- Espoon Tuomarila 
- Vantaankosken sivutukikohta 
- Vantaan päätukikohta 
- Tuusulan päätukikohta 
- Sipoo, Hangeiby 
- Porvoon päätukikohta 
- Vihdin päatukikohta 
- Loviisan päätukikohta 
- Lapinjärven sivutukikohta. 

Näiden 12 varaston lisäksi otettiin mukaan 2, 3 tai 4 vapaasti 
sijoittuvaa varastoa. Nämä tilanteet on esitetty kuvassa 12. Kol-
me näistä vapaasti sijoittuvista varastoista on hyvin lähellä ny-
kyisiä varastoja ja ainoastaan yksi paikka (Nummi) on sellainen, 
johon vannuudella tarvitaan uusi suolavarasto. 

Koska ohjelman ehdottamat varastojen sijoituspaikat ovat hyvin 
lähellä nykyisiä varastoja, tarkasteltiin seuraavaksi tilannetta, 
jossa myös Mäntsälän nykyinen suolavarasto (jota ohjelma eh-
dotti 13. varastoksi) pakotettiin mukaan. Lisäksi kuvassa 13 on 
tarkasteltu 1 - 6:tta vapaasti sijoittuvaa varastoa. Tästä kuvasta 
havaitaan, että pakotettaessa Mäntsälän olemassaoleva suolava-
rasto paikalleen, siirtyy myös ohjelman Orimattilan suunnalle 
ehdottama suolavarasto nykyisen varaston kohdalle. Myös Hy-
vinkään nykyinen suolavarasto on niin lähellä ohjelman ehdot-
tamaa sijoitusaluetta, että sitä voidaan käyttää myös jatkossa. 
Tällöin ainoaksi alueeksi, josta selvästi puuttuu suolavarasto, jää 
Nummen alue. Mikäli varastojen kokonaislukumäärää halutaan 
vielä tästä lisätä, ovat paikat järjestyksessä 

- Kerava 
- Veikkola 
- 	Levanto. 
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5. 
SUOSITUS HIEKKA- JA SUOLAVARASTOJEN SIJOITTAMISEKSI 

5.1 	Hiekkavarastot 

Suositus hiekkavarastoista sekä niiden teoreettiset vaikutusalueet 
on esitetty kuvassa 14. Suositelluista varastoista, niiden tyypeistä 
sekä tilavuuksista on esitetty tarkemmat tiedot taulukossa 4. 

Uusien varastojen kohdalla on otettava huomioon, että mikäli 
varastoksi valitaan kuormauskonetta edellyttävä varastotyyppi, 
tulisi sen mieluiten sijaita tukikohdassa. Mikäli hiekkavarasto 
sijoitetaan tukikohdan ulkopuolelle, olisi sen oltava kalliosiio. 

Varastoja on suositeltu kaikkiaan 15 kpl, joista uusia 7 kpl 
(taulukko 4). Varastopaikkojen valmtaohjelman mukaiset varas-
totilavuuksien lisätarpeet ja ylikapasiteetit on esitetty kuvassa 15. 
Kuvasta havaitaan, että useimpien nykyisten varastojen tulisi olla 
suurempia, mikäli halutaan, että koko vuoden hiekkamäärä 
(60 000 m3 ) olisi varastoissa. Suosituksessa on kuitenkin eh-
dotettu, että nykyisiä varastoja ei laajennettaisi, vaan niitä täytet-
täisiin talven aikana mikäli se on tarpeellista. Suositeltujen uu-
sien varastojen kohdalla on esitetty alueella tarvittava varastoti-
lavuus, mikäli kaikki hiekka halutaan sijoittaa varastoon. Suun-
nittelun yhteydessä varastokokoja määriteltäessä tulee ottaa huo-
mioon kunkin alueen todellinen hiekankulutus sekä mandollisuu-
det täyttää varastoa useampia kertoja talven aikana. Pienemmilä 
varastoilla ja useammilla täyttökerroila voidaan saavuttaa oleel-
lisia säästöjä varastokustannuksissa. 

Nykyiset, v. 2000 käytössä olevat hiekkavarastot 

TM-PIIRI SIJOITUSPAIKKA VARASTOTYYPPI 
NYKYINEN HYÖTY- 

TILAVUUS (m3) 
TEORIASSA TARVITTAVA 

HYÖTYTILAVUUS (m3) 

Espoo Tuomarlla kalliosiilo 4500 2300 
Karjaa päätukikohta kalliosiilo 3000 6000 
Kirkkonummi päätukikohta kalliovarasto 3000 2700 
Loviisa päätukikohta HS-87 2000 2100 
Tammisaari päätukikohta HS-87 3000 5400 
Tuusula päätukikohta teräshalli 1500 4400 
Vantaa päätukikohta kalliosiilo 1900 1300 
Vantaa Keimola kalliosiilo 2100 2800 

Uudet, v. 2000 mennessä rakennettavat hiekkavarastot 

TM-PIIRI SIJOITUSPAlKKIz VARASTOTYYPPI 
TEORIASSA TARVITTAVA 

HYÖTYTILAVUUS (m3) 

Hyvinkää päätukikohta tai siitä kaakkoon kaikki mandollisia,tukikohdan ulkopuolella vain sulo 3400 
Loviisa Lapinjärven stk kaikki mandollisia 3500 
Mäntsälä päätukikohta tai siitä etelään kaikki mandollisiatukikohdan ulkopuolella vain sulo 5500 
Nummi päätukikohta kaikki mandollisia 3200 
Orimattila päätukikohta kaikki mandollisia 6300 
Porvoo päätukikohta kaikki mandollisia 5600 
Vihti Karkkila kalliosiilo 5400 

Taulukko 4. Suositus vuonna 2000 käytössä olevista hiekka-
%'arastojsta 
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5.2 	Suolavarastot 

Vuodelle 2000 suositeltu tilanne suolavarastojen sijoituspaikoista 
sekä varastojen teoreettisista vaikutusalueista on esitetty kuvassa 
16. Varastoja on esitetty yhteensä 16 kpl sekä varmuusvarasto. 
Tarkemmat tiedot niistä on esitetty taulukossa 5. Uusia varastoja 
on esitetty rakennettavaksi ainoastaan yksi (Nummi). 

Tällä varastomäärällä varastojen keskimääräinen koko olisi noin 
1 600 t ja yhteensä varastotilavuutta olisi noin 26 000 t. Koska 
vuotuisen suolankulutuksen arvioitiin olevan vuonna 2000 noin 
29 000 t, niin tällä varastomäärällä saataisiin se lähes kokonai-
suudessaan varastoon, kun kulutus on laskettu 9 m3,äällyste-
km/vuosi mukaan. Tämän lisäksi olisi vielä varsinainen var-
muusvarasto Vantaan Veromiehessä (noin 2 500 t). 

Kuvassa 17 on esitetty kullakin alueella tarvittava varastotila-
vuuksien lisätarve tai ylikapasiteetti. Kuvasta havaitaan, että 
useat nykyiset varastot ovat hieman liian pieniä, että kaikki 
alueella tarvittava suola saataisiin varastoon. Varastoja ei ole 
kuitenkaan ehdotettu suurennettavaksi, vaan on oletettu, että niitä 
joko täytetäan talven aikana tarvittaessa tai sitten rakennetaan 
esimerkiksi tiemestaripiirikohtaisia pieniä suoja. Rakennettavaksi 
suositeltu Nummen suolavarasto saattaa käytännössä olla tarkoi-
tuksenmukaisempaa rakentaa teoreettista optimitilavuutta 
(1 200 t) suuremmaksi. 

Myrskylän nykyisen päätukikohdan suolavarastoa ei ole sisälly-
tetty suositukseen, koska ohjelma ei esitä ko. alueelle varastoa 
sijoitettavaksi. Varasto (kevythaili) tosin olisi käyttökelpoinen 
myöhemmässäkin vaiheessa, mutta Myrskylän tiemestaripiirin 
todennäköinen lakkauttaminen tulee aiheuttamaan kuormausvai-
keuksia varastolla. Näiden seikkojen vuoksi suositellaan, että 
varastoa käytetään tarpeen mukaan niin kauan kun se on käyttö-
kelpoinen. Myös Hangelbyn nykyinen kevythaili aiheuttaa kuor-
mausongelmia, mutta koska ohjelma sijoittaa varaston tälle alu-
eelle, on se otettu mukaan suositeltujen suolavarastojen jouk-
koon. Taloudellisten mandollisuuksien puitteissa ja viimeistään 
sitten kun kevythalli ei ole enää käyttökelpoinen, olisi alueelle 
rakennettava siiotyyppinen suolavarasto. 

4 
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Nykyiset, v. 2000 käytössä olevat suolavarastot 

TM-PIIRI SIJOITUSPAIKKA VARASTOTYYPPI 
NYKYINEN HYÖTY- 

TILAVUUS (t) 
TEORIASSA TARVITTAVA 

HYÖTYTILAV(J(JS (t) 

Espoo Tuomanla kevythalli 1300 2400 
Hyvinkää päätukikohta kevythaili 1600 1700 
Karjaa päätukikohta kevythalli 1600 1900 
Kirkkonummi päätukikohta kalliovarasto 800 1200 
Loviisa päätukikohta HS-87 2500 1200 
Loviisa Lapinjärven stk kevythalli 800 800 
Mäntsälä päätukikohta kevythalli 2000 2400 
Orimattila päätukikohta kevythalli 500 1300 
Porvoo päätukikohta SL-74 2300 2900 

Hangelby kevythaili 1600 800 
Tammisaari päätukikohta kevythalti 800 1400 
Tuusula päätukikohta kevythalli 1500 4000 
Vantaa päätukikohta SL-74 3000 400 
Vantaa Vantaankosken stk kevythalli 2500 3200 
Vihti päätukikohta kevythalli 1300 2500 

Varmuusvarasto 

TM-PIIRI SIJOITUSPAIKKA VARASTOTYYPPI 
NYKYINEN HYÖTY- 

TILAVUUS (t) 

Vantaa Veromies kevythalli 2500 

Uudet, v. 2000 mennessä rakennettavat suoIavaratot 

TM-PIIRI SIJOITUSPAIKKA VARASTOTYYPPI 
TEORIASSA TARVITTAVA 

HYÖTYrILAVUUS (t) 

Nummi päätukikohta kaikki mandollisia 1200 

Seuraavaksi harkittavat uusien suolavarastojen sijoituspaikat 

SIJOITUSPAIKKA 

Kerava 
Veikkota 
Levanto 

Taulukko 5. Suositus vuonna 2000 käytössä olevista 
suolavarastojsta 
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(1600) 
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f1 
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erkintöjen seIikset: 
ESP Päätukohta vuonna 2000 

lap Sivutukohta vuonna 2000 

Suoseflut suolavarastot, 
(1600) suluissa ilrnoiteftu hyötytilavuus (t) 

Suolavaraston vaikutusalue MÄS 
(2000) 	........ 	[ 	s 

./' 

TVL Uudenmaan pri 
H iekka ja suolavarastojen sijoittaniissuunnitelma 

Kuva 16. Suositellut suolavarastot ja niiden vaikulusalueel 
sekä tukikohdat vuonna 2000 
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Merkintä jen seIikset: 
llmoiaa alueelta puufluvan 
varasfofilavuuden (1) 

+300 llmoiflaa alueella olevan 
yiimkisen varasto-
tlavuuen (1) 

•8000M 
MÄ/ 

NM 	
1TW 	 POR'.600 1200 .2500J) 

Y8n' ,VAN 
\ ,- •700 

}CkR 

•6QO TVL Uudenmaan olin 
Hiekkaa ja suolavarastojen sijoittamissuunniteima 

Kuva 171 Suolavarastotilavuuksien teoreelliset lisätarpeet 
ja ylikapasiIeet 
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5.3 	Vapaasti sijoittuvien ja suositeltujen 
varastojen sijoituspaikkavertailu 

Kuvassa 18 on esitetty ohjelman vapaasti sijoittamien 15 sekä 
suositeltujen 15 hiekkavaraston sijoituspaikat. Kuvasta havaitaan 
seuraavaa: 

- 	7 suositelluista varastoista on sellaisella paikalla, johon 
myös varastopaikkojen valintaohjelma sijoittaisi varaston. 

- Hyvinkään, Tammisaaren ja Loviisan suositellut (nykyiset) 
varastot ovat lähes samoilla paikoilla kuin mihin ohjelma 
sijoittaisi varaston. 

- Karjaalle ohjelma ehdottaa suositellun, nykyisen varaston 
kummallekin puolelle varastoa. 

Pääkaupunkiseudun tuntumassa on nykyisiä varastoja hieman 
liian tiheästi. Ohjelma ehdottaa alueelle Kirkkonummen 
lisäksi vain kahta muuta varastoa. Koska alueella on käyttö-
kelpoisia nykyisiä varastoja, on suosituksessa päädytty nel-
jään nykyiseen varastoon (Kirkkonummen lisäksi). 

- 	Askolaan ei ole suositeltu varastoa, vaikka ohjelma sijoit- 
taisi sinne vapaan varaston. 

Kuvassa 19 on esitelty varastopaikkojen valintaohjelman vapaasti 
sijoittamat 16 sekä raportissa suositellut 16 suolavarastoa. Kuvaa 
tarkasteltaessa voidaan havaita seuraavaa 

- 	8 suositeltua varastoa on sellaisella paikalla, johon ohjelma 
sijoittaisi vapaan varaston. 

- Hyvinkään, Mäntsälän, Orimattilan ja Tuusulan alueille 
suositellut (nykyiset) suolavarastot ovat melko lähellä ohjel-
man ehdottamia sijoituspaikkoja. 

- 	Karjaalle ohjelma ehdottaa suositellun, nykyisen varaston 
kummallekin puolelle varastoa. 

- 	Vantaan nykyisen, suositellun suolavaraston kohdalle ei 
ohjelma varastoa ehdota. 

- 	Loviisan alueelle ohjelma ehdottaa vain yhtä varastoa, kun 
raportissa on suositeltu kahta nykyistä varastoa. 

- 	Veiklcolaan ei ole suositeltu varastoa, mutta ohjelma haluaisi 
sijoittaa sinne varaston. 
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erkin1öjen selitykset: 

S Varaslopaikkojen valintaohjelman 
vapaasti sijoillama hiekkavaraslo 

J Suosituksen mukainen 
________ hiekkavarasto 

MÄN1 

NUM 	Vffl\ 
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ii.., 

[]L]Jj
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aII :: 	IVAN 
\4 	 1 	I 
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	[rd 	

TVL Uudenmaan piiri 
____'TAM 	 Hiekkaa ja suolavarastojen sijoittamissuu nnitelma 

Kuva 1 8 	15 vapas sijoifluvan ja 15 suositellun 
hiekkavaraston veaitu 
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Merkintöjen seIikset: • Varastopaikkojen valintaohjelman 
vapaasti soiama suolavarasto 

1  Suosituksen mukainen 
_______ suotavarasto 
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MÄN / - 

(Lj• 	POR 
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TVL Uudenmaan piiri 
Hiekka• ja suolavarastojen sijoittaniissuunnitelma 

Kuva 191 16 vapaasti sijoifluvan ja 16 suosileDun 
suolavaraston veaiiu 
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LIITTEET 



VARASTOTYYPPI 	J_VALM.VUOSI 1 TILAV. (i 
kalliosiilo 1967 4500 
kalliosiilo 1983 3060 
kalliovarasto 1987 4100 
HS-87 1988 6700 
HS-87 1988 5940 
teräshalli 1988 4410 
kalliosiilo 1978 1900 
kalliosiilo 1960 2100 

VALM.VUOSI TILAV. (i 
1957 1250 
1954 660 
1962 550 
1956 1250 

PINTA- 
ALA (m2 

470 

365 
914 
811 
840 

PINTA- 
ALA (m2 

185 
180 
150 
184 

HYÖTY- 
TILAV. (m 

4500 
3000 
3000 
2000 
3000 
1500 
1900 
2100 

HYÖTY-
TILAV. (m VARASTOTYYPPI 

rinnesiilo 
rinnesiilo 
varasto 
rinnesiilo 

0 

LIITE1 
NYKYISET HIEKKA VARASTOT 

Vuoden 2000 jälkeen käytössä olevat 
ITIEMESTARIPIIRI 	ISIJOITUSPAIKKA 
Espoo Tuomarila 
Karjaa tukikohta 
Kirkkonummi tukikohta 
Loviisa tukikohta 
Tammisaari tukikohta 
Tuusula tukikohta 
Vantaa tukikohta 
Vantaa Keimola 

Ennen vuotta 2000 käytöstä poistuvat 
ITIEMESTARIPIIRI SLJOITUSPAIKKA 
Kirkkonummi Sunnanvikin stk 
Nummi tukikohta 
Nummi Hyönölä 
Orimattila tukikohta 



LIITE 2 
NYKYISET SUOLA VARASTOT 

Vuoden 2C 00 jälkeen käytössä olevat 
TIEMESTARIPIIRI 	SIJOITUSPAIKKA 
Espoo 	 Tuomarila  
Hyvinkää tukikohta 
Karjaa tukikohta 
Kirkkonummi tukikohta 
Loviisa tukikohta 
Loviisa Lapinjärven stk 
Myrskylä tukikohta 
Mäntsälä tukikohta 
Orimattila tukikohta 
Porvoo tukikohta 
Sipoo Hangelby 
Tammisaari tukikohta 
Tuusula tukikohta 
Vantaa tukikohta 
Vantaa Vantaankosken stk 
Vihti tukikohta 

Varmuusvarasto 
TIEMESTARIPIIRI SIJOITUSPAIKKA 
Vantaa Veromies 

Ennen vuotta 2000 käytöstä poistuvat 
TIEMESTARIPIIRI SIJOITUSPAIKKA 
Kirkkonummi Sunnanvikin stk 
Lohja Sammatti 
Loviisa Segersby 
Myrskylä Artjärvi 
Nummi Varastoalue 
Nummi Perttilä 
Tammisaari Tenhola 

VARASTOTYYPP 1 
kevythaili 
kevythaili 
kevythaili 
kalliovarasto 
HS-87 
kevythalli 
kevythaili 
kevythaili 
evythalli 

SL-74 
evythal Ii 
evythalli 
evythalli 

SL-74 
evythalli 
evythal Ii 

VARASTOTYYPPI 

VARASTOTYYPPI VALM.VUOSI TILAV. (m3) 
varasto 1962 720 
varasto 1928 189 
kevythaili 1975 2000 
varasto 1934 460 
varasto 1962 650 
rinnesiilo 1957 1360 
varasto 1963 365 

HYÖTY-
TILAV. (t 

PINTA- 
ALA (m 

470 
480 
476 
365 
914 
470 
470 
660 
248 
600 
410 
480 
470 
600 
480 
480 

PINTA- 
ALA (m3 

898 

PINTA- 
ALA (m3) 

180 
63 

400 
89 
180 
195 
90 

VALM.VUOSI 	TILAV. (m3) 
HYÖTY-

TILAV. (t 
1977 2000 1300 
1984 3060 1600 
1981 2670 1600 
1987 4100 800 
1988 6700 2500 
1976 2000 800 
1977 2066 700 
1984 4820 2000 
1975 1008 500 
1976 4260 2300 
1982 2650 1600 
1977 2100 800 
1977 2066 1500 
1978 3300 3000 
1985 3060 2500 

2100 1300 

HYÖTY- 
VALM.VUOSI TILAV. (m3) TILAV. (t) 

1979 53 2Wi 



Hiekan- ja suolankulutuksen kyselylomake 	 LILTE 3 

HIEKAN JA SUOLAN KULUTUS ERILUOKKAJSILLA TEILL 

Anna oma arviosi hiekan ja suolan menekist eriluokkaisjila tella. 
Ohessa on myos tutkimustujos koko maan keskiar\'omenekjst 
viime vuonna. 

K)L TALVIHOITQ-1 HILKKA SUOLA 
PALLYSTE (suuruusluokka) LUOKITUS 1 	m3/tie-km/v t/tie-km/v 

Soratiet < 200 III 
200-1500 III 1 

Kevytpäl- < 200 III 1 	1 
lystetiet 200-1500 II 1 

1500-6000 	1 II 

Kestopä1- < 	200 	1 III 1 	1 
lystetiet 200-1500 	I II 1 	1 

1500-6000 1 1 
6000-9000 Is 
>9000 	lIs 1 	1 

2-ajorat. 1500-6000 1 
6000-9000 	1 Ts 1 	1 
> 	9000 	1 Is 1 	1 

1 
Kevyen 	liikenteen väylt 	1 IV 

1 	1 
1 

Vertajiuna koko maa 
(13 	tmp> 	vuonna 1987 

1 ik 1 	HIEKKA 	1 SUOLA 
1 	m3/tie-km/v 	1 m3/tie-km/v 	1 

1 Ts 1 	8.0 	1 6.3 

1 
1 	1 
1 	1 +.3 

1 II 1 	Ls .1 	1 
1 

C).2 

III 
1 

2.0 	1 

1 IV 
1 	1 
3.7 	1 - 

VASTAAJAN nimi 

alue tai tmp 

puh 	- 
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