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ALKU3ZNAT 

Raportti sisältää katsa'ksen vallitsevaan tilanteeseen, 

tiivistelmän talvikausina 1978-79 ja 1979-80 tehdyistä 

kinostinmateriaali- ja työmenetelmätutkimuksista, näiden 

kustannustunnusvertailun sekä vertailulaskelmia auraus-

kertojen ja vallien madaltamisen ja toisaalta kinostirnien 

käytön välillä sekä erilaisia vaihtoehtoja kinostimien 

käytön vähentämiseksi. 

Selvitystyössä on ollut tavoitteena löytää kustannuksi.t-

taan ja pystytysmenetelmiltään edullisia ratkaisuja joita 

vastaisuudessa tultaisiin käyttämään. Selvityksen tekemi-

selle ovat antaneet painokkuutta tapahtuit materiaalien 

kehitys ja kunnossapidon työvoiman kohdalla tapahtuneet 

muutokset. Lisäksi raportissa esitetään investointiluon-

teisia menetelmiä kinostimien käytön vähentämiseksi. 

Selvitystyössä ovat olleet mukana Vaasan, Keski-Pohjanmaan, 

Mikkelin, Kainuun ja Lapin piirit. Piirien toimesta on 

tehty kuusi työntutkimusta materiaali-, menetelmä- ja 

kustannusvertailuineen. 

Raportin on kunnossapitotoimistossa laatinut tarkastaja 

Jorma Inkala. Selvitystyötä on valvonut tekn.tri Asko 

Saarela. 



	

1. 	JOHDANNOKSI 

	

1.1 	Vallitseva tilanne 	je 

Vanhassa rakentamattomassa tiestössä on runsaasti tien- 

kohtia, joihin eri syistä kerääntyy lunta siinä määrin, 

että lumen kulkua tiealueelie joudutaan estämään kinos-

timia käyttämällä. Lievimmissä kohteissa selvitään 

usein määräaikaisella lumivallien madaltamisella. Täliai 

sia tienkohtia on mm. suurilla aukeilla, joissa tiepenger 

on ympäröivän maanpinnan tasossa tai sen alapuolella, 

mutkaisissa tienkohdissa, joissa aurausnopeus alenee hua-

raattavasti eikä aurauslumi lennä riittävän etäälle, ris-

teysalueilla sekä ahtaissa leikkauskohdissa. Usein myös 

tien välittömässä läheisyydessä oleva kasvillisuus pysäyt-

tää juoksulumen tiealueelle. 

Kinostimien käyttö on viime vuosina supistunut nopeasti. 

Vuodesta 1976 vuoteen 1979 supistuma oli 41,6%. Suorite-

määrällä ilmaistuna se on - 537000 jm ja rahallisesti 

(vuoden 1979 tasossa) —1,6 milj.mk (yks. kust. 3,00 mk/jm 

keskim. koko maa) . Kinostimien käytön vähenemiseen on 

vaikuttanut huomattavasti tiestön laadun paraneminen. 

Osa nykyisestä käytöstä lienee perinteistä eikä jokaiselta 

kohdaltaan perustune kri ittiseen vaihtoehtoharkintaar. 

Kun kinostimien käyttö on verrattain kallista ja kuu ki-

nostimien jokatalvinen pystytys ja purkaminen on pää-

asiassa miestyötä (n. 70%), on kunnossapitotoimisto kat-

sonut tämän selvitystyön tekemisen pidemmän aikavälin 

toimintapolitii ken kannalta tarpeelliseksi. 

	

1 .2 	Käytetty tetkimusaineisto 

Raporttia laadittaessa on ollut käytettävissä selvitys- 

työhön osallistuneiden piirien (Mikkeli, Vaasa,Keski-

Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi) tekemät tutkimukset laadituri 

kokeiluohjelman mukaisina (Liite 1) .Tilastoliiseen 

tarkasteluun lähdetietoja on poimittu vuosien 1976-79 

Kp-tilastoista. Kunnossapitopoliittista ajatusta kinos-

tumisalttiiden tienkohtien korottamisesta on lainattu 

Keski-Pohjanmaan piirin "Tieripidon kehittäminen 1979-90"- 

julkaisun tutkimusmateriaalista. 

, 



1 . 3 	Erillisselvitykset 

Pohjois-Suomessa on käytetyistä kinostimista osa 

kiinteää puurakenteista "lumiaitaa", jonka korkeus 

vaihtelee 2,5-5 metriin. Kun pääosaa näistä kinosti-

mista käytetään Kainuun, Koillis-Pohjanmaan ja Lapin 

alueiden turismimaisemassa, on materiaalien osalta 

yritetty ratkoa mainiLtuihin olosuhteisiin parhaiten 

sopiva rakenne. 

Kunnossapidon tilastojen ja eduliä mainitsujen tutki--

musten perusteella on laadittu laskelmia siitä, kuinka 

usein lumivalleja kannattaa madaltaa kinostimien käyt-

töön verraten sekä arvio siitä, mitä tämä käytäntö 

vaikuttaa aurauskertojen määrään. 

2. 	TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimuksista käsitellään vain oleelliset pääpiirteet 

parhaimmiksi todetuista työmenetelmistä kunkin materi-

aalin kohdalla. Kinosti.nmateriaaleja tutkittiin kolmen 

eri tyypin osalta. 

2. 1 	TyömeneteiLmät 

2.11 	Johdanto 

Tutkimuksessa seiv i teL si in materiasi ci t Lain parhaiten 

sopivat kiinnitystavat, lumenkeräyskyky, asennuskorkeu-

det, käyttökelpoisuus sekä vuotuiset kustannuSset, 

Tutkitut kinostimater.iaai it 

- Muoviverkko: 

TVH: n ohj .muk. rakennetui . Kesto--
ikä-lO vuotta 

Euran kinostinnauta 150 m x 300 mm, 
rullapa3kas 5 75 m. Kustoiki-2 
vuotta 

Cetap 5»-30 1 	x 50 	rullapak- 
kaus . I'esLoikt- 1  0 ecaisa 

- Puusälekinostin: 

- Muovinauha: 



3. 

Kinostinseipäinä käytettiin klassista 0 80 mm:n puu-
seivästä. 

Kiinnitystapoina käytettiin eri materiaalien kohdalla 

seuraavanlaisia ratkaisuja: 

Puukinostjn: rautulanka 

Muovinauha: nitojalla (Swincj Line Gun 1000) 

Muoviverkko: rautalanka, nitoa, rima 

2.12 	Kinostinseipähjen pystvtys jo poisto 

Koneellisessa kinostlnsc iiiden 	sytykscssä käytettiin 

työryhmää, jossa oli 

- maataloustraktori + seiviiskaira + kuljettaja 

- pakettiauto + kuljettaja 

- yksi kp-työntekijä 

Seipäiden kuljetus suoritettiin pakettiautolla. Autos-

ta seipäät siirrettiin seiväskairassa olevaan telinee-

seen, n. 100 kpl kerrallaan. Traktori kulki pellolla 

30 m etäisyydellä tiestä ja porasi reikiä n. 2,5 

metrin välein. Traktorin mukana seurasi kp-työntekiiä, 

joka välittömästi reiän porauksen jälkeen pystytti 

seipään. Sepöän juuren riivistöminon tehtiin jalalla 

polkemalla. 

Tässä menetelmässö työsaavutukseksi tulee 

K3 = 	180 jm/h 

Miestyönä tehäysL seiäiden_pystytyksessä oli työryhmä 

seuraavanlainen 

- pakettiauto + kuiietuia 

- kaksi kp-tyPnteKi jää 
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Seipäiden kuljetus pakettiautolla. Autosta seipäät 

kannettiin kp-työntekijöiden toimesta pystytyspaikailo. 

Seipäiden reiät tehtiin rautakangella n. 2,5-3,0 met-

rin välein. Seipään juuren tiivistäminen Lehtiin jaLalia 

polkemal la. 

Miestyössä työsaavuLus o] i 

K 3 = 	73 m / h 

Seipäiden pystytys tehtiin samoilla menetelmillä ja 

samoilla etäisyyksillä ]ziinnitettävästä materiaali ista 

riippumatta. 

Seipäät poisteliuin keväällä roucian sulamisen jälkeen 

työryhrnällä, jossa oli 

2 KAM + traktori 

Seipäät nosteltiin traktorin kauhaan ja kuljetettiin 

varastopaikalle. 

Työsaavutus 	K3 140 jm/h 

2.13 	Puukinostimien pystytys, kiinnitys ja purku 

Aitaelementit siirrettiin kohteelle traktorin kauhassa 

20-25 elementtiä kerrallaan. Elementit kiinnitettiin 

yläosasta setpäisiin rautalarigalla. 

Työsaavutus 	K2 	29 jm/h 

K 3 	22 jm/h 



Puukinostimien purkutyössä oli 2 KAM + traktori. 

Elementit koottiin traktorin kauhaan ja kuljetettiin 

varastojajkalie. 

TyÖSCCVUL LiS 	f 	jm/h 

Mikäli routa on suLiriut r iittävisti voidaan seioäät 

Ioistaa yhtäaika. isosti k inostino Iemontien kanssa. 

2.14 	Muovinauhan kiinni tys ja purku 

Koeosuuksille asennettiin kaksi nauhaa päällekkä.ia. 

Nauhojen väli 30 cm oli vakio, mutta nauhojen asen-

nuskorkeutta vaihdeltiin. Nauha purettiin rullalLa 

ruuan läpi pujotetun kepin varassa vuoroin seipäiden 

editse ja taitse. Nauha kiristettiin ja kiinnitettiin 

nitojalla paaluihin 5-6 nhittiä/nauha. Nauhan ja 

niittien väliin laitettiin luja $ 3 min:n narunpätkä 
irrottamjsta varten. 

irrotusnaru 

Klinnitysniitit 

Kuva 1. Muovinauhojen k1inniL;s sitojailo 

Työsaavutukset 	L. 	32 jrn/h 

25 jrn/h 
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Muovinauhat voidaan kiinnittää myös rimalin kuten 

jäljempänä muoviverkon kohdalla esitetään. 

1uovinauhoj en )urku keviäi lä 

Työryhmän kokoonpano sama kuin kiinniteksessä. Naohat 

irrotettiir, seipäistä vetämällä irrotusnarulla 

kiinriitysniitit irti. Nauhat kelattiin kelauslait-

teella rullalle. Nauhoja voidaan käyttää uudelleen, 

sillä nitojakiinnitys ei vaurioita nauhoja. 

Työsaavutus 	K = 	49 jn/h 

2.15 	Muoviverkon kiinnitys ja purku 

Muoviverkkoruljan purkaminen ja pujottelu koeosuu-

delle suoritettiin samalla tavalla kuin muovinauho-

jen kohdalla. Muoviverkon (myös muovinauhan) pujbt- 

telu seipäiden editse ja taitse vähentää erisuun-

taisten tuulikuormjen rasituksia. 

I I I  
(c 	 / 	 __ 	c 

/ 	 I 	__ - __ 

	

/ 	1 	__ 	P/ 	f 	c ____ 	 ____ ___ 	/ 	1::) c 	 - 
/ 
/ r 	 _ ___ - - 	

- - 
/ 

) 	 __ 	 1 	/ 	q 

- 	
1 	' 	1 

1 	-r-"--' 	 L.fE_ 	 q _________ ________ 

1 
a) Nitojakiinnitys 	b) Rimakiinnitys 	c) Rautalanka- 

kiinnitys 

Kuva 2, Moviverkon kiinniystapoja 



ValmisteiLevana työnä ns. aamupimeän aikana voidaan 

katkoa rimoja ja rautalankoja sekä kiinni btää naulat 

rimoihin jo sisätiloissa. 

'fyösaavutuksct 	Nitoj aila 	Rima lia 	Rauta lancja lia 

K 2  (jm/h) 	27 	37 
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K 3  (jrn/h) 	21 	29 
	

T) 

Muoviverkon purkaminen keväällä 

Työryhmässä 2 KAM + TR. Verkot irrotettiin seipäistä 

avaamalla rautalangat, kiinnitysniitit repäistiin irti 

irrotusnarulla ja rimakiinnityksessä rima nykäistiin 

irti. Verkot säilyvät ehyinä ja voidaan käyttää edelleen. 

Työsaavutus 	K 	49 jm/h 

	

2.16 	Kiinteä puukinostin 

Kiinteiden kinostijulen korkeus valitaan paikallisesti 

lumen keräämistarpeen mukaan. Se vaihtelee 2-5 metriin. 

Pystytukina käytetään latvaläpimitaltaan 100 mm:n paa-

luja. Pystytyssyvyys on 0,8-1,0 metriä. Kiintoaita on 

edullista tehdä elementtirakenteena 3 metrin korkeu-

teen saakka. Tätä korkeammat kinostimet rakennetaan 

paikalla. Ts. laudat naulataan kiinni suoraan paalui-

hin. Elementtirakenne tuetaan molemmin puolin. Kiinteä 

kinostin soveltuu hyvin }hteisiin, joissa ne haittaa 

tuottamatta voivat olla vuosikaudet ympäriinsä. Kim- 

teään kinostinjonoon tulee järjestää tarvittaviin 

kohtiin kulkuaukkoja loFnittacn dnosuinia niin, että 

lumenkeräyskyky säilyy. 

	

2.2 	Lumenkeräysominai.saudet 

Tutkimusajankohdan talvet 1978-79 ja 1979-80 olivat 

vähätuulisia ja -lumisia, mistä syystä ratkaisevia 

eroja eri materiaalien kohdalla ei tullut esille. 

Tulokset osoittavat kuitenkin sen, että uudet kinostin- 

1 



materiaal i. t om LuVOL vdh ritdtink in sunuu t urnenkeräys-
ominaisuudeL k n hisLorial ti non' puukir-iosLinkin. 

Kinostiinieri iuio'nkeräysominaisuuksia seurattiin enu t- 

lumista kevään tuloon saakka, vaaitsemalla hangen 
pinta senttiinetrin tarkkuudella neljä kertaa. Vaaitus-
tuloksista laskettiin kerääntyneen lumen määrä tien 
ja kinostimen väliltä sekä 15 metrin etäisyydeltä 

kinostimen takaa. Laskutoimituksissa on käytetty iur:Ln 

paksuutena suurinta ko. pisteen lumimäärää. Tästä on 
vähennetty alueelle tasaltaan sataneen lumen määrä 

Keskimääräinen lumenkeräytvvyys on muodostettu usealta 

eri koeosuudelta. Kinostintyypeittäin lumenkeräytyvyys 

keskimäärin seuraavanlainen. 

1. Puukinostin 

2. Muovinauhat 
3. Muoviverkko 

k - a 

k-a 

k-a 

6,00 m 3 /m 

5,50 m 3 /m 
3 6,50 m /m 

7. k< 

6. ko'oa 

5. Ko?osa 

Kucvtverhkj 
	 4.kcsa 

annuskok.. 	0,30 m 

ktinrity' riv.a1l, cka 

naujutaan p..luur 

6. 1(oeosa 
	

7. 	 32n 
)luovinauh.3 2 kpl 

nauhoen v311 0.30 m 

asun skrkc 	030 rn 

Kuva 3. Kinostimien sijoit.oiu tioiinjaliu 
koeosuuksittain. 
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Kuva 4. Poikkileikkauksia lumen 
keräytyvyyclestä eri raueri- 
aalie.n Kohdalla. 

2 . 21 	Asennuskorkeuden vaikutus 1 urrieri he uävhyvyyteen 

Tutkimuksessa LodLti in ruUOVIIIauhun ja -veukon osalta 

asennuskorkeuden selvä vaikutus lumen keräyskykyyn. 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että muovinauhe-

ja käytettäessä alemman nauhan tulee olla n. 30-40 cu 

maanpinnasta (väli 30 cm) . Muoviverkon tehokas asen-

nuskorkeus on — 50 cm maanpinnasta. Puukinostimet 

asennetaan maanpinnan tasoon, jolloin tehokas korke,s 

= kinostimen korkeus. Asennuskorkeuden lopullinen 

tehokkuus määräytyy itse asiassa ennen "pyrytalvea 

tasaltaan sataneen ja hangettuneen lumen määrän perus-

teella. Edellä mainitut asennuskorkeudet ovat siten 

keskimääräisiä. Tehokas kinostininjan asennusetisys 

tien re.unasta 	. 	: neru 



lov verkko 

oy me Liha 

Lusaledita = 100 

.sennuskorkeus = 0) 

20 	30 	40 	() 

:r'j 	110 

A 

140 

130 

120 

Asennuskorkeus cm 

Kuva 5. Asen.nuskorkeuden vaikutus lumen-
keräytyvyyteeri erI materiaalien kohdalla. 

2.3 	Kinostinmateriaalien kävttöik 

Eri materiaalien käytLöikään vaikuLtaa merkittäväsLi 

kiinnitystapa, huolellisuus kiinnitettäessä ja irro-

tettaessa sekä puumateriaalien kohdalla kesäajan 

säilytysolosuhteet. Materiaalien käyttöikää säätele-

vät siten monet eri tekijät, joiden taloudellinen 

vaikutus tulee ottaa huomioon. Kiintokinostirnet ovai 

"säiden armoilla" jatkuvasti, mistä syystä niiden 

käyttöikään voidaan vaikuttaa ainoastaan puumateriaa-

livalinnoilla. 

Saatujen kokeluusLun sekd osLtLC isLen arviointieri 

perusteella voidaan määritellä tutkimuksessa mukana 

olleiden materiaalien käyttöikä seuraavanlaiseksi: 

10. 



Puukinostiin + scpit 	-10 vuotta 

Muovinauha 	-2 vuotta 

Muoviverkko 	-ii vuotta 

Kiinteä j)UUk.lfloStifl 	10-15 vuotta 

	

3. 	KUSTANNUKSET EI NOSTINTYYPEITTIN EDULLISIM- 

MALLA MENETELMäJLS 

Kustannusvertai luja tehtäessä on muoviraaka-aineisten 

materiaalien käyttöikä kokemusten puuttuessa jouduttu 

arvioimaan (vrt, edellä) . Käyttöikään vaikuttaa 

olennaisesti työn aikainen huolellisuus. Esitetyt 

laskelmat ovat vuositasoisia ja materiaalien osalta 

vuosikustannus muodostuu käyttöiän perusteella. 

Menetelmä- ja materiaaliset yksikkökustannukset esi-

tetään ko. yhteydessä. Sen sijaan kaikille. yhtei-

sissä kone- ja miestyökustannuksissa on kaytetty 

seuraavia yksikköhintoja 

- työntekijä 	25 mk/h 

- traktori 	32 mk/h (konep.tuntiraksu) 

- kiinnikkeet 0,20 mk/jm 

Laskelmissa kustannusvertailu on menetelmäkohtainen. 

Pystytysseipäiden kohdalla on kaikilla sama yksikkö-

hinta ja seipäiden kustannus sisältyy aina kinostin-

materiaalikohtaisiin pystytys- ja purkauskustannuk-

sun. 

- 	3.1 	Puukinostin 

Materiaalit: Pystytysseipäät (sama kaikilla kincst- 
tyypeillä) 

- raaka-aine 
	

kyll.puu 	60-80 mm, 
1 = 1,8-2,0 m 

- asennustiheys 1 kpl/3,5 m 

- hankintahinta 10,50 mk/kpl, k-ikä 10 

- hinta kinosti nmetril.le 0,30 mk/vuosi 
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Aitaelemeritti 

- raaka-aine 	kyli.lauta 19x100 mn 
- koko 	 1,2 m x 3,5 m, k-ikä 10 v 
- hankintahinta 122,50 mk/kpl 	3,5 mk/m/v 

Vuosikustannus 
- materiaalit 4,00 mk/m/vuosi 
- pystytys 	2,60 rnk/m/vuosi 
- purku 	2,25 mk/m/vuosi 

Yhteensä: 	8 L /rnLvuos 

3.2 	Muovinauhakinostin (2 nauhaa, nitojakiinnitys, nauhan 
kelauslaite) 

- raaka-aine: muovi. 75 m x 0,3 m 
- hankintahinta: 0,6 mk/m k-ikä 2 vuotta 
- kin.nietrihinta: 1,20 mk/m/vuosi 

Vuosikustannus 1 
- materiaalit 	1,70 mk/m/vuosl 
- pystytys 	3,30 mk/m/vuosi 
- purku 	 1,70 ritk/m/vuosi 

Yhteensä 	67OrnkLrnLvuosi 

Muovinauhakinostin (2 nauhaa, rimakiinnitys, kon.seipä.i-

den pystytys, nauhan kelauslaite) 

Vuosikustannus II 

- materiaalit 	1,70 rnk/m/vuosi. 
- pystytys 	 1,01 mk/m/vuosi 
- purku 	 1,00 mk/m/vuosi 

Yhteensä 	____L21LLYPQi.__ 

Muovinauhakinostimien vertai lussa on painotettava 
sitä, että yllä esitetyt tulokset ovat eri piirien 

laatirnia. Suuri yksikkökustannusero syntyy työsaa-

vutuksista, kiinnitysmenetelmän eroavuuksista ja 

piirien käyttämistä yksikköhinnoista johtuen. 
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3.3 
	Muoviverkko (riruukiinnitys) 

- raaka-aine muovi 1 m x 50 m rulla 

- hankintahinta 	9,50 mk/m, k-ikä 10 v 

- kin.hinta 	0,95 mk/m/vuosi 

Vuosikustannus 

- materiaalit 1,45 mk/m/vuosi (seipäät, 
kiinnik-
keet, 
verkko) 

- pystytys 	2,80 mk/m/vuosi 

- purku 	___-1,70 mk/m/vuosi 

Yhteensä 

Muoviverkko (rautalankakiinnitys) 

- materiaalit 

- pystytys 

- purku 

Yhteensä 

1,45 mk/m/vuosi 

2,45 mk/m/vuosi 

1 ,70 mk/m/vuosi 

5iQtLBLYQr_ 

3.4 

3.5 

KIINTEä PUUKINOSTIN 

Kiinteän puukinostimen vuosikustannus vaihtelee 

korkeuden mukaan. Likimääräisesti yksikköhinnat 

ovat seuraavanlaisia: 

2,5 m vuosikustannus 9,00 mk 

3,5 m vuosikustannus 12,80 mk 

4,5 m vuosikustannus 16,50 mk 

Mikäli kiinteä kinostin rakcnnettaisiifl esim. 

muoviverkosta sen vuosikustannus 10 vuoden käyttö- 

iällä olisi neljäil metrin korkuisena —10 markkaa. 

Kustannukset keräybynyttä lumimäärää kohden 

i<äytetty lumimääränaivo on keskimääräinen 

Puuk i no s t i n 

Kustannukset 	8,85 mk/m = 1,47 mk/m 3  

Lumimäärä 	6,00 m3/m 
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Muov i nauha 

Tutk. 1 	6,70 mk/m = 1 ,21 mk/m 3  
3 ,50 m /m 

Tutk. Ii 	3,71 rnk/m 	= 0,67 rnk/m 3  
5,50 n1 3 /ru 

Muo vi verkko 

- rimakiinnitys 	5,95 mk/m = 0,91 mk/ne3  
6,50 m 3 /ru 

- rautalanka- 	5,60 mk/m = 0,86 mk/m 
kiinnitys 

6,50 m 3 /m 

	

4. 	TULOSTEN TARKASTELU 

	

4. 1 	Menetelmä-, materiaali- ja kienusvertailu 

Kino s t ins ei oi ä t 

Kinostinseipäiclen pystytys koneellisesti on fyysisesti 

kevyt ja toiminnallisesti nopea menetelmä. Pyörä- 

traktorin kulku sarkaojien yli käy vaivattomasti. 

Kustannuksiltaan koneellinen pystytys on 0,26 mk/jm 

(konetyö 0,43 ja miestyö 0,69 mk/jm) edullisempi. 

Yksittäistä seivästä kohden ero on 0,85 mk konetvn 

eduksi. Mikäli tiemestaripiirien saatavilla on ko. 

kalustoa voidaan sitä suositella käytettäväksi. 

Puu k i nosti n 

Puukinostin on fyysisesti raskas käsitellä sekä 

pystytysvaiheessa että mandollisessa talviaikaisse 

korottamisessakin. Puukinostimet tulisikin rrandcl-

lisuuksien mukaan kuljettaa suoraan pystytyspaikalle 

ja kuljetuksen aikaiset nostot nipuissa. Samoin 

tulisi menetellä purkuvaiheessakin. Puuelementtejä 

miestyönä kannettaessa on olemassa tapaturman mah-

dollisuus kynnöspelloilla ja sarkaojien ylityksisä. 

Juuri työlään käsittelytapansa takia muovipohjaise 



tuotteet ovat syrjäyttärnässä puukinostinta. Kun 

puukinostimen lumenkeräysominaisuus ei ole muita 

parempi on tapahtuva kehitys johdonmukaista. 

Kustannusvertailussa puukinostin on huomattavasti 

muita tutkittuja materiaaleja kalliimpi.Raportin 

kohdista 3.1, 3.2 ja 3.3 saamme kustannusvertailuun 

seuraavaL yksi kkökustarinukset: 

1. Puukinostin 	8,85 mk/m/vuosi (+ 0 mk/m/vuosi) 

• 	 2. Muovinauha 
	

3,71 mk/m/vuosi (+ 5,14 mk/m/vuosi) 

3. Muoviverkko 	5,95 mk/m/vuosi (+ 2,90 mk/m/vuosi) 

Edellä olevan mukaisesti ovat muovituotteet ratkaise-

vasti puumateria'alia edullisempia. Tulevaisuudessa 

nähtäväksi jää, miten öljypohjaisten muovituotteiden 

hinta kehittyy. Mandollisuuksien rajoissa on, että 

nykyisellä hintakehityksellä esim. muoviverkon ja 

puurnateriaalin kustannukset kulminoituvat jo muutaman 

vuoden kuluttua. Oma huomion arvoinen seikka on myös 

se, onko tulevina vuosina enää työvoimaa siinä mää-

rin kuin puukinostimien runsas käyttö edellyttää. 

Muovinauha t 

Muovinauhojen käsittely eri työvaiheissa on fyysisesti 

kevyttä ja teknisesti vaivatonta. Kiinnitysmenetelmis-

sä nitoja- tai rimakiinnityksen osalta ei esiinny 

mainittavia eroja, molemmat sopivat hyvin. Sen sijaan 

nauhan kelauslaite tuo työhön nopeutta ja vähentää 

nauhan vaurioitumismandollisuuksia merkittävästi. 

Mikäli muovinauhaa joudutaan talven aikana korottamaan 

kannattaa harkita onko edullisempi lisätä nauhojen 

lukumäärää kuin irrottaa ja nostaa jo olevat nauhat. 

Kustannuksiitaan muovinauha on ehullisin sekä materi-

aalin että työkustannusten osalta, vaikka nauhan 

käyttöikä onkin lyhyt. Verrattaessa muovinauhakinos-

timen hintaa muihin ovat yksikköhintaerot seuraavat: 



1 . 1uuv n 	Lu 
Muovinauha tutk. 

2. Muovivorkko 
3. P u nk 1 n c : 1 n 

Ii 	U 

1 - 2,99 mk/rn/vuosj 

- 2,24 mk/rn/vuosi 

.14 nk/rn/uuou.j 

Kc1's EuisLn :r. uL.j.n it Dutr jL_L eiiL 	isi 
Tunturi-Lapin olosuhteissa vaan repeileväi 

tuulen vaikutuksesta. Tästä syystä Lapin olo-- 

suhteissa voidaan käyttää irtokinostimena rima-

viverkkoa siinä järjestyksessä, kun nukinon-
timet inhaL r :tto Lornk:; 

I4UOViVCTY;1 

Mikäli muoviverkkakinostjnen käyttö yleist: 

kannattaa sen käsittelyn helpottamiseksi kah-

tellä vastaava kelauslaite kuin muovinauhojen 
osalta jo on käytössä. Laite keventää ja nopa-

taa muoviverkon käsittelyä. Kiinnitysmeneteirnis-

tä paras ja varmin on rimakiinnitys. Sellaisissa 
kohteissa joissa verkkoa joudutaan todennäköises-

ti nostamaan, kannattaa jo syksyllä käyttää niin 

pitkiä rimoja, että tuollainen 60-70 cm:n nosto 

on mandollinen ilman uutta rimaa. Rautalankakiiri-

nitys sopii huolellisesti kiristettynä suojaisem-

piin kohteisiin, joissa tuulen paine on kohtuul-

linen. Nitojakiinnitys ei sovi muoviverkon kun- 
nittänijseen. 

Kuva 6. Pjsälekinos: 	nucvirLk se- 
rrni isana u» 



Kustannuks iltaan muoviverkko on muoviriauhakinosttnta 

epätaloudellisempi, jopa 2,24 mk/m/vuosi. Verrattaessa 

muoviverkon käyttökustannuksia muihin saadaan seuraa-

vanlaiset yksikköhintaerot: 

1. Muoviverkko 
	

±0 	mk/m/vuos i 

2. Muovinauhat 
	

Tutk.I 	- 0,75 

Muovinauhat 
	

Tutk.II + 2,24 
	

II 

3. Puukinostin 	- 2,90 

Selvityksen yhteydessä on pohdittu muoviverkon käyttä-

mistä myös kiintokinostimena. Lapin piiristä saadun 

kanden vuoden pituisen käyttöajan perusteella on voitu 

todeta, että muoviverkko venyy reunoiltaan jonkin verran 

kiristävästä kiinnitystavasta huolimatta. Venymällä ei 

ole kuitenkaan ollut merkitystä lumenkeräyskyvyn kannal-

ta. Silti on syytä kerätä kokemuksia pidemmältä aikavä-

liltä. Sen sijaan irtokinostimena muoviverkko sopii 

hyvin Tunturi-Lapin olosuhteisiin. Tienvarsimaiseman 

kannalta tulee kiintokinostimen materiaalivalinta tehdä 

paikallisten havaintojen ja arvioiden mukaan. 

5. NKEMYKSIY KINOSTIMISTA 

Yleisten teiden vurui 1 lu kvLeLL fin vuc)nnu 1 979 k inos-

timia Kp-tilaston mukaan 753700 jm, josta merkittävä 

osa on vielä puukinostimia. Kokonaiskustannukset olivat 

2,25 milj.mk, joista 70% oli miestyökustannuksia. Tämä 

vastaa 5500 rniestyöpäivää. Lumiaitojen käytöllä tällai-

senaan on vaikutuua ti.eincstarioiirien työntekijöiden 

määrään. 

Seuraavissa kapttieusu uurkastel 1 aan eri vaihtoehtoja 

kinostimien määrän vähentämiseksi. 

5.1 	Tien suuntaukseen ja tiepenkereeseen kohclistuvien toimen- 

iteiden vaikutus kinostimien käybtötarpeeseen. 

Tutkimusten mukaan kinostumisesta aiheutuu auraustarvetta 

joulu-huhtikuun aikana n. 26 kertaa kunnossapitoalueilla 

B ja 0. Kinostumisaltteimpia ovat peitteettömässä maas- 
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tossa olevat matalat tiepenkereet sekä pienisäteiset 

kaarteet. Matalilla tiepenkereillä aurausvalli kasvaa 

nopeasti juoksulumen pysähtyessä tiealueelle. Pieni-

säteisissä kaarteissa aurausnopeus on niin alhainen, 

että lumen lentorata voi olla ainoastaan 3-5 metriä. 

Tästä syystä aurauslumi kasvattaa vallikorkeutta juok-

sulumen lisäksi. Molemmat tapaukset aiheuttavat kysei-

sille tieosille auraustarvetta, jota muissa tienkohdissa 

ei olisi. Kohteiden ]yhyydestä ja tienkohtaisesta sijain-

nista riippumatta ne aiheuttavat aina koko tien aurauk-

sen. 

Seuraavassa esitetään vertailu kinostin- ja tiepenke-

reen korotuskustannuksista kuoletusaikoineen: 

a-' 4t,(-UA 	- 

4uL ÖL 

41. 

r 	
/ 

tz 

Jos kinostinkustannukseksi arvioidaan keskimäärin 6800 

mk/km/vuosi ja tien korotuskutannukseksi 6%:n korolla 

- 36.000 mk/km saamme kuoletusajaksi 

36.000 mk/km = 5 vuotta 

6800 mk/km/vuosi 

Mikäli kinostimia käytetään molemmin puolin tietä, 

on kuoletusaika 3 vuotta. 

Tienmutkan oikaisu on yksinomaista penkereen korottamista 

kalliimpi ratkaisu. Kuoletusajaksi voimme arvioida tapauk-

sesta riippuen 7-10 vuotta. 

Kinostinkustannusten lisäksi on otettava huomioon auraus-

kertojen vähenevä määrä. 

Rakentarnattomilla teillä ovat kelirikkohaitat usein niissä 

tienkohdissa, joissa pengerkorkeus on matala. Kun edellä 

olevan mukaan näillä kohdilla joudutaan käyttämään kinos-

timia, on tällaisten tienkohtien parantaminen kannattava 

investointi. Investoinnin kuoletusaikaa arvioitaessa on 

otettava huomioon myös kelirikkokauden liikennöimishaitta. 
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5.2 
	Kinostimien käytön tarve kaluston kannalta 

Kinostimien käytön vähentämiseen tähtäävä pidemmän 

aikavälin investointiluonteinen toiminta kestää kaikissa 

tapauksissa vuosikausia. Välitön toimenpide on sensijaan 

vertailla voidaanko kinostimia vähentää lisäämällä 

aurausvallien madaltamis- ja aurauskertojen lukumäärää. 

Menettely voi olla rinnakkainen i.nvestointitoimenpitei-

den kanssa. 

Seuraavassa laskuesirnerkki. kysoisestä menettelystä 

Kinostinkustannus 	6800 mk/km/vuosi 

Madaltamiskustannus 	25 mk/km 

Mikäli kinostimia ei käytetä, voidaan samalla kustan- 

nuksella suorittaa vallien madaltamista 

6800 mk/km/vuosi = 270 kertaa/vuosi 

25 mk/km 

Jos suoritetaan vallien madaltaminen jokaisen kinos-

taneen tuiskun jälkeen, kertyy tästä kp-alueilla B ja C 

n. 25-27 suorituskertaa. Menettely lisää jonkin verran 

aurauskertojen määrää. Se on kustannusten kannalta kuiten-

kin mandollista. Tässä menettelyssä on otettava tapaus-

kohtaisesti huomioon, että kohteeseen kertyvä lumimäärä 

mahtuu ilman kinostimia kyseiselle alueelle. 

Mikäli tienvarsi7esakot kasvavat liian pitkiksi ne 

pysäyttävät juoksulumen tiealueelle ja aiheuttavat kinos-

tumista. Tämä haittatekijä on syytä ottaa huomioon vesak-

kojentorjuntaa suunniteltaessa ja Loteutettaessa. 

	

5.3 
	

Tulevaisuudennäkymät 

Aiemmin johdanto-osasssa on todettu, että kinostimien 

käyttö on 1970-luvun jälkipuoliskolla vähentynyt huomatta-

vasti. Vähenevä suuntaus tullee edelleenkin jatkumaan 

etenkin, kun rakenteenparantamissuunnitelmissa otetaan 

huomioon myös kinostumisalttiit tienkohdat. Määrällisen 
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vähentyinisen ohella tapahtuu siirtyminen puumateri-

aalista muovipohjaisiin kinostintyyppeihin, ellei 

nykyisissä hintasuhteissa tapandu jyrkkiä muutoksia. 

Kunnossapidon tulevasta työntekijämäärän kehityksestä 

riippuen kinostintöitä voidaan teettää myös urakalla. 

Urakoitsijoina lienevät todennäköisimmin maatalouden 

harjoittajat. Kuitenkin kinostimien käyttötarvetta 

tulee esiintymään tulevina vuosikymmeninäkin,joskin 

määrällisesti v0hdisenti. 

6. YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-LSITYS 

6.1 	Yhteenveto 

Tämän selvityksen tarkoitus on ollut ratkaista tstki-

tuista kinostinmateriaaleista ja työmenetelmistä 

edullisimmat vaihtoehdot. Näiden ohessa on pohdittu eri 

menettelytapoja kinostimien käytön vähentämiseksi edel-

leenkin. Lisäksi on selvitetty kiinteiden kinostimien 

osalta parhaiten käyttöön ja tienvarsimaisemaan sopivaa 

kinostintyyppiä. 

Pystytysseipäiden kohdalla puumateriaali on edelleenkin 

käyttökelpoisin ja taloudellisin vaihtoehto. Puinen 

seiväs sopii parhaiten kaikille kinostintyypeille. Eri-

tyisesti muovimateriaalien kiinnitysmenetelmät huomioon 

ottaen. Pystytystyössä tulisi mandollisuuksien rajoissa 

käyttää koneellista menetelmää. 

Kinostinmateriaalieri osalta todettiin, että taloudelli-

sesti edullisin ja ergonomisesti kevein tyyppi on muovi-

nauhakinostin. Muovinauhakinostin ei kuitenkaan Tunturi- 

Lapin sääoloissa näytä olevan riittävän kestävä, mistä 

syystä muovinauhojen käytöstä on siellä luovuttu. Muovi- 

verkko on puukinostinta taloudellisesti ja ergonomisesti 

edullisempi. Näin ollen muoviverkko sopii irtokinosti-

mena hyvin Tunturi-Lapin olosuhteissa käytettäväksi. 

Puukinostin on taloudellisesti kallein ja ergonomisesti 

raskain tyyppi. Tästä johtuen puukinostimien käytöstä 

tulisi luopua kokonaan. 
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Puu- ja rnuoviverkkokinostimilje sopii rautalankakiinni-

tys, joskin muoviverkon kohdalla on muitakin kiinnitys- 

tapoja syytä harkita. Rimakiinnitys sopii sekä muovi- 

nauhalle että muoviverkolle. Nitojakiinnitys sopii muovi- 

nauhoille ja on irrotusnarua käytettäessä nopea menetelmä. 

Lumenkeräysominaisuudet ovat kaikilla kinostintyypeillä 

likipitäen samanlaiset. Näin ollen, kinostintyypin valin-

ta voidaan yleensä tehdä taloudellisin perustein. Tutki-

musajankohdan talvet olivat suhteellisen vähälumisia 

eikä mittavia tuiskukausia esiintynyt. Koetulosten perus-

teella on kuitenkin todettavissa, että mikäli jokin 

tutkituista kinostintyypeistä olisi ollut lumekeräys-

ominaisuuksiltaan ratkaisevasti muita huonompi, se olisi 

tullut esille. 

Kinostimien käytön vähentämiseksi voidaan harkita mm. 

tiepenkereen korottamista ja piisäteisten kaarteiden 

oikaisemista investointiluonteisesti tiemestaripiirien 

varatöinä. Investointien kuoletusaika on verrattain 

/ 	
lyhyt ja ennenmuuta menettely parantaa tien liikennöitä- 

vyyttä sekä vähentää kp-henkilöstön tarvetta. Välitön 

toimenpide on harkita lumivallien madaltamisen lisäämis-

tä kinostimien käyttöön nähden. Tarvittavia laitteita 

voidaan siirrellä piirien sisällä tiemestaripiirikohtais-

ten tarpeiden mukaisesti. Kinostintyöt niissä tiemestari- 

piireissä, joissa henkilöstön määrä on pieni, voidaan 

antaa kokeiluluonteisesti urakoitsijoiden suoritetta-

viksi. Mikäli kokeilu osoittautuu onnistuneeksi niin 

taloudellisesti kuin teknisestikkin, voidaan menettelyä 

toteuttaa laajemmastLkkin. 

6.2 	Toimenpide-esitys 

Selvityksessä esille tulleiden näkökohtien perusteella 

jatkossa kinostinkäytäntöä tulisi ohjata seuraavanlai-

silla periaatteilla: 

1. Kinostimien käytön vähentäminen otetaan huomioon tiemes-

taripiirien rakenteenuarantamisohjeimia ja-suunnitelmia 

laadittaessa. 
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2. Kinostimien käyLLöä vähenrietään lisäämällä auraus-

vallien madal tamiskertoj a. 

3. PuukinosLirnien käytöstä luovutaan siinä järjestyk-

sessä, kun materiaaIi Lulee käyttökelvottomaksi 

ja siirrytään muovlj)ohjaisiin kinostinmateriaaleihin. 

4. Kokeillaan kiriosLintöiclen teettämistä urakoitsijaa 

käyttämällä. 

5. Kiinteänä kinostiniena käytetään tapauskohtaisesti 

harkittuna myös muoviverkkoa. Tämä edellyttää kui-

tenkin riittävän pitkää koeaikaa materiaalin kestä-

vyyden selvittämiseksi. 
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