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A 1 kus a na t 

Tie- ja vesirakennuslajtoksessa on viime vuosina tehty useita kunnossapitoon Liit-

tyviä tutkimuksia. Niiden tarkoituksena on ollut tuottavuuden ja taloudellisuuden 

nostaminen sekä soveltuvien työmenetelmien ja -koneiden esilletuominen. 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on antaa systemaattisesti tutkittua tietoutta liuk-

kaudentorjuntaan liittyvistä työvaiheista talvikunnossapidon parissa tyäskentelevil-

te henkilöille. Tutkimuksen lopputuloksena esitetään erilaisten menetelmien käyttö- 

ja soveltuvuusohjeet nykyisen näkökannan mukaan. Ohjeita sovellettaessa on luonnol-

lisesti otettava huomioon paikalliset olosuhteet ja käytettävissä olevat voimavarat. 

Tässä yhteydessä esitän kiitokseni kaikille niille suomalaisille ja ruotsalaisille 

kunnossapidon parissa työskenteleville henkilöille, jotka ovat jakaneet tietoutta 

käyttääni. 

Helsingissä joulukuussa 1975 

Asko Saarela 
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1. 	J OHDANTO 

1.1 	YLEISTÄ LIUKKAUDENTORJUNNASTA 

Liukkaudentorjunta on ollut viime vuosikymmeninä tienpitäjälle pulmaltinen tehtävä. 

Vaikkei liukkaudentorjunnan merkitystä voidakaan aliarvioida liikenneturvallisuuden 

ja teiden kulkukelpoisuuden takia, esitetään sen hoitamisesta kuitenkin useanlaisia 

käsityksiä. Liukkautta voidaan ehkäistä tai poistaa esimerkiksi tiettyjä materiaa-

leja käyttämällä (suolaa, hiekkaa ja suolahiekkaa). Näiden ohella voidaan useissa 

tapauksissa auton renkaiden nastoituksella lisätä tienpinnan ja renkaiden välistä 

kitkaa. Käytettäessä suolaa puhutaan kemiallisesta liukkaudentorjunnasta, hiekkaj 

tai suolahiekkaa käytettäessä mekaanisesta liukkaudentorjunnasta. 

Eräät mielipideryhmät vastustavat suolan käyttää mm. siitä syystä, että ajoneuvot 

ruostuvat nopeasti ja että pohjavesi ja maaperä pilaantuvat tai että tien pinta hau-

rastuu. Hiekoituksen tarkoituksenmukaisuus on asetettu kyseenalaiseksi mm. siitä 

syystä, että sen pysyvyys tien pinnalla on lyhytaikaista. 

Erilaisissa tutkimuksissa on osoitettu, että eräät edellä esitetyistä mielipiteistä 

pitävät jossain määrin paikkansa - näiden merkityksen suuruudesta ollaan kuitenkin 

eri mieltä. Esimerkiksi suolan toistuva käyttä tiealueella on aiheuttanut pohjave-

sille tilapäistä rasitusta kloridimäärän nousun muodossa. Tällainen pohjaveteen 

kohdistuva rasitus ei ole kuitenkaan ajan mukana suurentunut, vaan on pysynyt tiet-

tyjen ääriarvojen välissä, jotka ovat jääneet suhteellisen pieniksi juomaveden kel-

poisuutta kuvaavien arvojen rinnalla /2/. Tien pintaa suola ei sen sijaan sellaise-

naan rasita vahingollisesti. 

Mutta varsinaisessa merkityksessään - tienpinnan kitkan kohottajina - suola ja hiek-

ka ovat puolustaneet käyttämistään. Tienpinnan kitka on suurentunut jääpinnan sula-

misen myötä tai pinnan karheutumisen jälkeen. 

Liukkautta esiintyy mm. seuraavista syistä 

- 	sataa lunta 

- 	vesihäyry tiivistyy kylmälle ja kuivalle tienpinnalle 

- 	märkä tienpinta jäätyy. 

Tienpinnan märkyys voi johtua vesihöyryn tiivistymisestä, sateesta tai sulamisvedes-

tä. 

Märän tienpinnan jäätyminen on yleisin liukkauden syy. Liukkauden osasyynä on aina 

riittävän kylmä ilma, vaikkakaan tienpinnan lämpätila ei tarkalleen noudata ilman 

lämpötilaa, mikä johtuu mm. tienrungon lämpökapasiteetista, tienpinnan laadusta, tien 

sijainnista maastossa, ilman tuulisuudesta ja liikenteestä. 

Talvikunnossapidossa on tärkeää ennakoida (tuleva) liukkaus. Milloin sitten hukkaan 



kelin vaara on olemassa ? Muiden muassa seuraavissa tapauksissa: 

- 	kostea ilma saattaa kondensoitua tienpinrialle poutaisina syysiltoina ja jäätyä 

sitten aamulla ilman ollessa kylmää; erityisesti sillankannet saattavat saada 

vahvan jääpinnan veden höyryämisen lisätessä kosteutta 

- 	lämpötilan nopea lasku tekee märän tienpinnan liukkaaksi; jos kuitenkin lämpö- 

tila alenee hitaasti ja ilman kosteus on alle 75 %ei tie tule liukkaaksi, kos- 

ka liikenne kuivattaa ajoradan - jos ilman kosteus on yli 75 %,ei liikenne 

yleensä enää kykene kuivattamaan tietä ja tienpinta jäätyy paitsi silloin, jos 

tuuli on kova ja Liikenne vilkas vaikka ilman kosteus olisikin 80...85 % 

- ali jäähtynyt sade aiheuttaa usein yllättävän liukkauden, vaikka ilman lämpötila 

olisikin yli 0 °C - ilmiö on samankaltainen kuin jos sade kohtaa vahvasti jää-

tyneen tienpinnan 

- 	märkä lumisade tekee sul.an tienpinnan liukkaaksi - sen sijaan kylmä lumisade 

ei ole niinkään vaarallista; märkä lumisade saattaa tehdä jäätyneen tienpinnan 

liukkaaksi, koska liikenne tiivistää lumen tienpinnalle aiheuttaen vaarallisia 

lumipolantei ta 

- 	uuden lumen sataminen jäätymisalttiiLle tielle aiheuttaa aina vaikeita tilan- 

teita, jos tilanteeseen ei ole varauduttu suorittamalla ennalta ehkäisevää 

suo lausta 

- 	käytettäessä liian suurta suota-annosta (esim. yritettäessä sulattaa paksuhkoa 

lumikerrosta) voi sulamisvesi jäätyä uudelleen josta on seurauksena jääkerros. 

1.2 	SUOLAN JA HIEKAN KÄYTTÖ 

Liukkaudentorjuntaan käytetään pääasiassa suolaa, suolahiekkaa tai pelkkää hiekkaa. 

Suolaa käytetään varsinaisilla kestopäällysteillä. Suolahiekkaa on puolestaan käy-

tetty pääasiassa öljysorateillä ja sorateillä, mutta on sitä käytetty myös kestopääl-

lysteisillä teillä. Hiekan käyttö on rajoittunut etupäässä vähäliikenteisiin teihin. 

Suolan ja hiekan käytöstä on annettu ohjeet TVH:n kirjeillä n:o Tr-3022/ad Ta II 

227/b/14-67 ja Tr-3026/Ta 290/187/1968. 

Kemiallisessa liukkaudentorjunnassa on kokeiLtu useanlaisia aineita: natriumkloridia, 

glykoolejas ureaa (karbanidia), ammoniumsulfaattia, aluminiumkloridia, litiumklori-

dia sekä kalsium- ja magnesiumkloridia. Näillä aineilla voidaan alentaa kohdeaineen 

jäätymispistettä useita kymmeniä Celsius-asteita (aineesta riippuen joskus jopa 

-80 °C asti). Useissa maissa on päädytty natriumkloridin (NaCI) käyttöön (NaCI on 

tällöin ns. vuorisuolaa), koska sen on todettu olevan vaarattomin luonnon ja ihmisen 

kannalta muihin em. aineisiin verrattuna. 

Suolauksessa on yleisenä pyrkimyksenä sirotella tien pinnalle tasaisesti suhteellisen 

pieni määrä suolaa - esimerkiksi noin 5.. .15 g/m 2  eli noin 15.. .45 kg/km. Kulloinkin 

tarvittava suolamäärä riippuu mm. vallitsevasta lämpötilasta. Normaalia sirottelu-

leveyttä 3...4 m käytettäessä suositellaan lämpötilojen mukaan seuraavia suolamääriä: 
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lämpötila suolamäärä 

° C kg/km g/m2  

+0 30... 	50 10.. .15 

-0.. .-1 50... 	70 15.. .25 

-1...-3 70...100 25...35 

-3...-6 i00...150 35...50 

Suolamäärjä tarkasteltaessa tulee ottaa huomioon lämpötilan mandollinen rnuuttumis-

suunta. Lämpötilan laskiessa alle -6 0C ei tien suolausta enää suositella. Lisäksi 

liikenteen suuruudella, laadulta ja nopeudella sekä sateisuudella ja tuulisuudella 

on vaikutuksensa tarvittavaan suolamäärään. 

Ruotsalaiset /4/ ja /5/ suosittavat olosuhteiden mukaan seuraavanlaisja suolamääriä: 

olosuhteet 
	

suo lamäärä 

g/m 2  

- 	tienpinta jäätön, lämpötila yli -6 °C, ennalta 

ehkäisevä tarkoitus, jos yleensä on pelättävis-

sä liukaskeli 

- 	tai on Lievästi märkä, jäätön tienpinta ja 

lämpötila laskee nopeasti noin 0 0C:een ja 

ilman kosteus on suuri (yli 75) 

- 	tai alkaa kostea lumisade Lämpötilan olles- 

sa lähellä 0 °C 

- 	tai suolan yliannostuksen seurauksesta syntyneen 

ohuen jääkerroksen käsittelyyn yli -4 °C lämpö-

tiloissa 

- 	tienpinta märkä, ilman kosteus on yli 75 % ja on 

odotettavissa nopea LämpötiLan lasku: suolaus 

ennalta ehkäisyä 

- 	tai jos lämpötila on +0...-3. ..-4 0 C ja odotet- 

tavissa on kevyt Lumisade (tienpinta jäätön) 

- 	tai jos lämpötila on noin 0 °C tai sen yli ja 

lumisade alkaa 

- 	tai alijäähtyneen sateen sattuessa 

10.. .12 



- 	tai jos lämpötila on yli -2. ..-3 0 C ja tien- 

pinta jäinen 

- 	tienpinta jäätön1 lämpötila on 0...-5.. .-6 ° C 

ja odotettavissa on kova Lumisade 

- 	tai voimakkaan alijäähtyneen sateen sattuessa 	15.. .18 

- 	tai lämpötila on yli -4 °C ja tienpinta on 

jäinen ja luminen 

- 	Lämpötila on -4. ..-6 0C ja tienpinta on jäinen 	20...25 

ja tuminen 

Hiekka- ja suoLahiekkamäärät iLmaistaan yleensä yksikässä m3itd/km. SuoLahiekassa 

käytetään suola/hiekka-suhteena usein 20.. .30 kg suolaa/1 m3itd hiekkaa. Ruotsissa 

suositellaan 25.. .60 kg/hiekka-m 3  suolamäärän 50 kg/hiekka-m3  ollessa yleisin. Suola- 

hiekassa suolan päätehtävä on sitoa hiekka tien pinnalla olevaan jää- tai lumikerrok-

seen (irtolumi tulisi ensin poistaa). Suolahiekan ja hiekan määriin vaikuttaa lisäk-

si mm. liikenne1 tien profiili ja risteykset. Tutkimuksissa käytetyt hiekka- ja suo-

lahiekkamäärät esitetään myöhemmin taulukossa 6. 

1.3 	TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tässä tutkimuksessa seLviteLlään yleisesti käytettyjä suolan ja hiekan käsittelymene-

telmiä lähtien tehtaalta ja päätyen materiaalin sirotteluun tielle. Tarkastelun koh-

teena on siten suolakuorman purku rautatieasemalla1 siirtyminen tiemestaripiirin va-

rastoon, kuorman purku, välivarastointi, suolan kuormaus ajoneuvoon sekä suolan si-

rottelu tielle. Hiekan ja suolahiekan osalta tarkastellaan hiekan seulomista ja vä-

livarastointia, suolahiekan valmistamista sekä näiden kuormaamista levitysajoneuvoon. 

Lisäksi tarkastellaan suolan, suola-hiekan sekä hiekan vaikutusta tutkimustulosten 

valossa ja esitetään vastaavanlaisia ulkomaisia kokemuksia. 

Tavoitteena on esittää suolan ja hiekan tavallisimmat käsittelymenetelmät työsaavu-

tuksineen. Koska käsittelymenetelmät riippuvat suuresti vallitsevasta tilanteesta 

ei yleistä patenttisysteemiä luonnollisestikaan voida esittää kaikissa tapauksissa 

ja kaikkiin tapauksiin. 

4 
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1.4 	TUTKIMUKSEN SUORITUS 

Tutkimukset suoritettiin vv. 1973.. .1975 aikana tie- ja vesirakennusLaitoksen Turun, 

Uudenmaan, Vaasan, Oulun, Lapin, Hämeen ja Pohjois-Karjalan piireissä. Tutkimukset 

olivat monivaiheisia. Ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää suolauksen, suolahie-

koituksen ja hiekoituksen tyäsaavutukset olosuhteissa, joissa rnuuttujina olivat 

- 	tien päällyste 

- 	sirotinlaitetyyppi 

- 	liikennemäärä 

- 	tien mäkisyys ja mutkaisuus 

- 	risteysten lukumäärä 

- 	vuorokauden aika. 

Kuljetut matkat mitattiin 10 metrin tarkkuudella henki löautoon kiinnitetyn matkamit-

tariri avulla. Aikasuureet mitattiin senttiminuuttikellolla. Työsaavutukset ilmoi-

tettiin yksikkönä km/h. Kenttäkokeisiin käytettiin kunnossapidon kuljetustutkimus-

lomaketta (TVH 2.288) 

Toisessa vaiheessa testattiin eri tyyppiset sirotinlaitteet. Sirotusjälkeä, sen ta-

saisuutta ja leveyttätutkittiin koeruuduista 1 x 2 m 2  (koclue 7 x 10 m 2 ) mitattujen 

riateriaalimäärien (tarkkuus 0,5 g) avulla. Koenopeuksina käytettiin 20, 40 ja 60 km/h 

ja tavoitemateriaalimäärinä suolaa käytettäessä 20 gIm2  ja hiekkaa käytettäessä 

100 g/m?.  Yksityiskohtaisia tutkimustuloksia ei kuitenkaan tässä tutkimuksessa esi-

tetä. 	Lisäksi mitattiin laitteiden kiinnityksen ja irrotuksen kestoajat ja tehtiin 

nienetelmäkuvaukset kyseisistä työvaiheista. 

Kolmanneksi tutkittiin suolan käsittelymenetelmiä. Suolasäkkien eri käsittelyvai-

heista tehtiin kapasiteettitutkimus, jossa esitettiin seuraavat asiat: 

- 	työryhmä tehtävineen 

- 	olosuhteet 

- 	työnkulku tyäpai kkapi i rroksineen 

- 	aika- ja materiaalimenekit. 

Tämän ohessa tutkittiin irtosuolan käyttömandollisuuksia. Menetelmätutkimuksia teh-

tiin seuraavista työvaiheista: 

- 	irtosuolan kuormaus rautatievaunusta ajoneuvoon 

- 	irtosuolan kuormaus ajoneuvosta varastoon 

- 	kuormaus varastosta ajoneuvoon. 

Lisäksi tarkkailtiin suolan säilyvyyttä erilaisissa varastotiloissa silmämääräisesti. 

Tulokset esitetään joko lyhytaikaisina työsaavutuksina (kestoaika alle 2 h) tai pit-

käaikaisina työsaavutuksina. 

Neljänneksi pyrittiin tutkimaan suolan ja suolahiekan vaikutusta tien pintaan 

(sulatusteho ja kitkan muuttuminen) sekä hiekan pysyvyyttä tiellä ja vaikutusta kit- 



kaan. Tutkimusmenetelmät esitetään tulosten yhteydessä. 

	

2. 	SUOLAN 	KÄSITTELY 

Suolan käsittelyllä tarkoitetaan tässä vuorisuolan siirtämistä junavaunusta ajoneu-

voon, ajoneuvosta varastoon, varastossa mandollisesti tapahtuvaa käsittelyä (säkite-

tystä suolasta irtonaiseen). Suolan siirtoa vätivarastoon (laatikko, sulo tms.) 

sekä suolan kuormaamista levitysajoneuvoon. 

Hiekan osalta tarkastellaan hiekan seulomista ja välivarastointia, suolan sekoitta-

mista hiekkaan ja materiaalin kuormausta levitysajoneuvoon. 

	

2.1 	KULJETUS VARASTOIHIN 

Vuorisuotaa tuotetaan Neuvostoliitosta sikäläisiä junia ja avovaunuja käyttäen. Tä-

hän saakka on nykyisessä systeemissä ollut useita puutteita. Niistä näkyvimmät lie-

nevät lyhyt hälytysaika junalastin saapumisajankohdasta, irtosuotan ajoittaiset ko-

vettumiset avovaunuissa, vaikeudet vaunun tyhjennyksessä ja suolasäkkien rikkoontu-

miset kuljetuksen aikana. Nämä seikat asettavat tiemestareiden toiminnalle erityis-

vaatimuksia, koska purkutyöstä on suoriuduttava nopeasti käytössä olevin keinoin. 

Irtosuola siirretään koneellisesti junavaunusta kuljetusautoon, mutta suolasäkkien 

siirrossa käytetään edelleen pääasiassa työmiehiä lastauskärryineen. Kun lisäksi 

kaikessa toiminnassa terveydelliset ja ergonomiset näkökohdat tulee ottaa huomioon, on 

tyhjennys- ja lastaustyö suoritettava suunnitelmallisesti. -Seuraavassa tarkastel-

Laan suolavaunun purkaustyötä rautatieasemalla sekä suolakuorman purkua auton lavalta 

varastoihin. 

	

2.11 	Siirto 	rautatievaunusta 	ajoneuvoon 

2.111 Suolasäkkien siirtäminen 

Toiniintavälineet 

Suolasäkkien siirtämisessä tarvitaan työmiehiä, lastauskärryt sekä usein teräslevy 

(noin 1 m x 1 m). Optimaalisessa työryhmässä riittänee 4 miestä, joista kaksi lastaa 

kärryjä, yksi kuljettaa niitä ja yksi avustaa tyhjennyksessä. Teräslevyä tarvitaan 

tasaamaan autonlavan ja junavaunun välistä rakoa. 

Kuorma-auto tulee sijoittaa mandollisimman lähelle rautatievaunun oviaukkoa - mandol-

linen rako tasataan teräslevyllä. Purkaminen aloitetaan käsin kantamalla, kunnes saa-

daan riittävästi tilaa kärryjen liikkeille. Lastauskärryihin sijoitetaan kerralla 
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6.. .8 säkkiä. Kuorma-auton tavalla säkit ladotaan 3 jonoon, joissa on auton koosta 

riippuen 9. ..11 säkkiriviä ja kussakin rivissä 6. ..8 säkkiä päältekkäin. Junavau-

nuun rikkoutuneista säkeistä valunut suola lakaistaan kasoihin ja säkitetään uudet-

leen heti kuormaustyön loputtua. 

Työn helpottamiseksi tulee vaunuun järjestää kunnoLlinen valaistus. 

Kuva 1. Suolasäkkien siirto rautatievaunusta kuorma-autoon. Huomaa auton sijoitus 

ja lastauskärryjen käyttö. 

Työsaavutukset esitetään tässä kolmea erilaista symboolia Ki, K2 ja K3 käyttämällä. 

Ki tarkoittaa tehokkaan työn työsaavutusta (vastaa peruskapasiteettia). Mikäli sama 

työryhmä purkaa ja lastaa esimerkiksi vain yhtä autokuormallista kerrallaan, voidaan 

työn mitoituksessa käyttää K2-arvoja. Työ kestää tällöin aLle 2 h ja siihen sisältyy 

vain itse kuormaustapahtuma välttämättömine toimintoineen: 

- 	vaunun ovien aukaisu 

- 	lastauslevyn paikalleen asennus 

- 	irtosuolan säkitys 

- 	vaunun puhdistus. 

Jos työ kestää useita tunteja (vähintään 2 h), käytetään työn rnitoituksessa K3-arvoja. 

Tällöin tarkastellaan yleensä koko junalastin purkutyötä. Lisäaikoja aiheuttavat 

usein mm. seuraavat toimenpiteet 

- 	urakkaneuvottelu 

- 	viivyttely aloituksessa 

- 	elpymistauot 

- 	kahvitauko 

- 	perävaunun asennus 

Useita autoja käytettäessä kuluu lisäaikaa työnjakoon ja autojen vaihtoon. 
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Taulukko 1. Työsaavutukset suolasäkkikuorman siirtämisessä rautatievaunusta kuorma- 

autoon. 

Kuorma-autojen 

t.ukumää rä 

1 2 

työsaavutus t/h säkkiä/h t/h säkkiä/h 

Ki 6.25 125 4.75 95 

K2 5.00 100 4.25 85 

K3 3.00 60 3.00 60 

On huomattavaa että K2- ja K3-arvoon vaikuttaa rikkoutuneiden säkkien määrä oleel-

lisesti. Kapasiteetit saattavat jopa moninkertaistua, jos rikkoutuneita säkkejä on 

vähän ja muutenkin säkit ovat sijoitetut järjestelmällisesti vaunuun. 

Purkutyössä tulee käyttää apuna ainakin Lastauskärryjä työn fyysisen rasituksen pie-

rientämiseksi. Säkkien nostotapaan tulee myös kiinnittää huomiota. 

2.112 Irtosuolan siirtäminen 

Irtosuolan siirtämisessä rautatievaunusta kuljetusajoneuvoon on käytetty - suureksi 

osaksi kokeilumielessä - useita erilaisia toimintavälineitä. Seuraavia Laitteita on 

käytetty tutkimuksissa 

- 	kuokkakauhakuormaajaa 

- 	traktorikuorr,aajaa 

- 	kahmarikauhakuormaajaa (autoon kiinnitetty) 

- 	pyöräkuormaajan avulla pohjaluukkujen kautta 

- 	satamanosturia ja kahmarikauhaa 

- 	kierukkalaitteita (ruuvikuljetin) 

MeneteLmä 1: Kuokkakauhakuormaajan/traktorikaivurin käyttö 

Toi mi ntayksi köt: 

- 	nxKA 

- 	KKH 08/KKT 25 + kuljettaja 

- 	2KPM 

Työmenete 1. mä 

- 	siirretään kuorma-auto junavaunuun kiinni 

- 	1 KPM avustaa kuormaajaa käsimerkein rajoitetun näkyvyyden takia 

- 	1 KPM puhdistaa vaunun pohjaa purkutyön edistyessä 

- 	kuorman täytyttyä suoritetaan auton vaihto 

- 	viimeistä kuormaa täytettäessä 2 KPM lapioi suolaa vaunun pohjalta kuormaajan 

kauhaan 



Ii,' 

- 	Lopuksi puhdistetaan vaunun ympäristö. 

Kuva 2. Irtosuolan kuormaus rautatievaunusta kuorma-autoon traktoriin kiinnitetytlä 

kuokkakauhat. La. 

Kuva 3. Irtosuolan kuormaus rautatievaunusta kuorma-autoon hydraulisella kaivuko-

neella. 

Työ saavutukset: 

Tässä ilrnoitettavat työsaavutukset koskevat yhden junavaunun purkutyötä (noin 61 t). 

Tehokas työsaavutus (Ki) soveltuu yhden ajoneuvon kuormaukseen. Useiden autojen kuor-

maamisessa autojen vaihto aiheuttaa Lisäaikoja ja tällöin käytetään K2-arvoa. Tar-

kasteltaessa koko junavaunun tyhjentämistä aiheuttaa Lisäaikoja vielä mm. vaunun ym-

päristön puhdistus, suolan lapioiminen vaunun pohjalta kuormaajan kauhaan ja mandot- 
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unen autojen odotus. Muita lisäaikoja ei välttämättä tarvittane, sillä vaunun tyh-

jennys kestää melko lyhyen ajan (noin 3 tuntia). 

Työsaavutuksiksi on saatu 

Lai te 

työsaavutus 	KKH 08 	KKT 25 

Ki 30,0 t/h 24,6 t/h 

1<2 27,5 t/h 21,0 t/h 

1<3 23,2 t/h 18,4 t/h 

Menetelmä 2: Kahmarikauhan käyttö (autoon kytketty) 

Toimintayksiköt: 

- 	2 KA, joista toinen varustettu nostoLaitteeLla Ja kahmarikauhalla 

- 	1 KPM 

- 	2 autonkuljettajaa 

Työmenetetniä: 

- 	kahmarikauhalta varustettu auto siirretään rautatievaunun viereen 

- 	vaunussa oleva yksi KPM avustaa kauhan painamisessa suolaan 

- 	tyhjennettäessä kauhaa toisen auton lavaan ohjaa yksi autonkuljettaja kauhaa 

- 	sillä aikaa, kun toinen auto käy varastotla tyhjentämässä kuormaa, kuormaa 

kuormaaja-auto omalle Lavalleen 

- 	tämän jälkeen siirretään lasti toiseen autoon kahmarikauhalla 

- 	lopuksi puhdistetaan vaunun ympäristö. 

Kuva 4. Irtosuolan kuormaus rautatievaunusta kuorma-autoon auton nosturilla ja kah-

marikauhalla. 
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Työsaavutukset: 

Xl: 	9,5.. .22,5 t/h 

1(2: 	9.0...21,5 t/h 

1(3: 	6.5.. .15.0 t/h 

Työsaavutusarvo Xl vastaa tehokasta kuorrnausta. K2-arvoon on edellisen lisäksi kyt-

ketty autojen vaihdosta aiheutuva lisäaika. K3-arvoon on vaikuttanut edellisten Ii-

säksi toisen auton odotus, vaunun puhdistus sekä kahvitauot ylityksineen ja henkilö-

kohtaiset tauot. Hajonta työsaavutuksissa johtuu ensisijassa nosturityypistä ja 

-koosta (ks. kuva 4). 

Menetelmä 3: Satamanosturin ja kahmarikauhan käyttö 

Toimi ntayksi köt: 

- 	satamanosturi + kahmarikauha + kuljettaja 

- 	KUT 50+ kuljettaja 

- 	4KPM 

- 	n x KA + kuljettajat 

Työmenetelmä 

- 	kahmarikauha pudotetaan suolavaunuun (2 KPM ohjaa) 

- 	kauha nostetaan vaunun vieressä olevan auton lavan yläpuolelle, 2 KPM kääntää 

kauhan lavan suuntaan, minkä jälkeen kauha tyhjennetään lavalle 

- 	vaunun pohjalle jäävä suola poistetaan lattialuukkujen kautta ja kuormataan 

ajoneuvon lavalle traktorikuormaajaa hyväksi käyttämällä 

- 	lopuksi puhdistetaan vaunun ympäristö. 

Työsaavutukset: 

Tässä yhteydessä esittävät kahmarikauhalla saatuja työmääriä suureet Ki ja K2. K3 

kuvaa koko junavaunun purkutyätä - sisältäen myös loppupuhdistuksen. Seuraavia työ- 

saavutuksia on saatu 

Ki: 	50.. .60 t/h 

1(2: 	42.. .48 t/h 

K3: 	14.. .16 t/h 

Ki- ja K2-arvojen väliseen eroon on vaikuttanut autojen vaihto. K2- ja K3-arvojen 

väliseen eroon on vaikuttanut vaunun puhdistus ja kuormaus toisella laitteella, vau-

nun ympäristön puhdistus. kahvitauot ja niiden ylitykset. 1(3-arvo saattaa suureta 

em. arvoista jopa 100 %, riippuen vaunujen loppupuhdistustavasta ym. Ki kelpaa siis 

yksittäisen kuorma-auton kuormauksen työsaavutukseksi, 1(2 kanden tai useamman kuor-

ma-auton kuormaamiseen sekä K3 koko junavaunun tyhjennyksen työsaavutukseksi (sisäl-

tää myös vaunun loppupuhdistuksen). 



Kuva 5. Irtosuolan kuormaus rautatievaunusta kuorma-autoon satamanosturUla ja kah-

marikauhalLa. 

Kuva 6. Irtuosuotan kuormaus rautatievaunusta kuorma-autoon pohjaluukkujen kautta. 

Menetelmä on sovelias, mikäli suola on "juoksevaa. Sitä voidaan käyttää 

myös muiden meneteLmien loppupuhdistukseen. 

12 
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2.12 Siirto 	kuorma-autosta 	varastoon 

Vuosittain on siirretty varastoihin noin 11000 t suolaa. Suurimmaksi osaksi kuor-

maus- ja purkutyö on suoritettu vieläkin puhtaasti miestyönä (60%). Noin 20%suola-

määrästä on siirretty auton lavalle tai lavatta lastauskärryjä apuna käyttämällä. 

Loput 20 % suotamäärästä on siirretty traktori- tai muilla kuormaajilla. Irtosuolan 

varastoiminen on ollut vielä vähäistä. 

2.121 Suolasäkkien siirtäminen 

Toimintavälineet, työnsuoritus ja tyäsaavutukset: 

Purku- ja varastoimistyössä tarvitaan 3.. .4 miestä. Työn helpottamiseksi tulisi las-

tauskärryjä tai traktorikuormaajaa käyttää apuna. Esimerkiksi lastauskärryjä käytet-

täessä on kuorman siirto noin 3,5 kertaa kevyempää kuin pelkästään kantamalla suon-

tettavassa siirrossa. 

Tyhjennysmenetelmän toimintavälineen käyttö riippuu varaston tilavuudesta. Jos kuor-

ma-auto mahtuu varastoon voidaan käyttää esimerkiksi seuraavia purkutapoja: suola- 

kuorma tyhjennetään tavan sivulta reuna- ja perälautojen ollessa auki (mikäli on ti-

laa), tai nostamalla lavaa ja kantamalla säkit peräpuolelta varastoon pinoon, 

mikäli reunapuolilla ei ole tilaa. Edellisessä tapauksessa 2 miestä siirtää säkkejä 

Lavan reunalle, josta 2 miestä kantaa ne pinoon tavan molemmin puolin. Jälkimmäises-

sä tapauksessa 1 mies kykenee siirtämään säkit nostetun tavan peräreunalle, josta 2 

miestä siirtää ne pinoon. Miestyöltä kyetään tekemään suunnilleen 2 m korkuisia pi-

noja. mutta korkeampien pinojen teossa tulee käyttää apuvälineitä (hihnakuljetinta, 

traktorikuormaajaa tms.). Säkkipinot tulisi olla noin 0,2...0,3 m seinästä irti ja 

seinään päin kallellaan. jotta pinon kaatuminen keskustaan päin estyisi. 

Kantomatkalla on ratkaiseva vaikutus työsaavutuksen suuruuteen. Tarkasteltavissa 

tutkimuksissa kantomatkan oltua alle 7 m työsaavutuksiksi saatiin (K3) miestyönä 

- tyhjennys lavan sivuilta 100 säkkiä/h (5 t/h) 

- 	tyhjennys tavan perältä 	50 säkkiä/h (2,5 t/h) 

ja noin 30...40 m traktorikuormaajaa käyttämällä K3 = 25 säkkiä/h (K245 säkkiä/h). 

Viimeksi mainitussa tapauksessa 2 kunnossapitomiestä ja autonkuljettaja kuormasi säk-

kejä (12.. .14 kpl) kuormaajan kauhaan ja 2 KPM purkasi kauhalastia varastossa. Kau-

han täyttä vei työajasta noin 46 °/ ja kauhan purku noin 14% . Traktorin siirtymiset 

veivät ajasta noin 40%. 

2.122 Irtosuolakuornan purku 

IrtosuoLakuorman purkcninen riippuu kulloinkin käytössä olevan varastorakennuksen suu-

ruudesta. Periaatteessahun kuorma voidaan tyhjentää yksinkertaisesti kippaamalla. Jos va-

rastotilaa on riittävästi, kipataan kuorma varaston sisään, jossa pyöräkuormaajalla 



tms. siirretään suolaa sivustoille korkeaksi kasaksi. Mikäli kuorma-auto ei mandu 

varastoon, kuorma tyhjennetään aluksi esimerkiksi varaston eteen, josta suola siir-

retään pyöräkuormaajalla tai hihnakuljettimella varastoon. 

Yhden kuorman tyhjennyksen kestoaika riippuu suuresti käytössä olevasta varastoti-

lasta. Auton kuorman tyhjennys kestää yleensä muutamia minuutteja (eräissä kokeissa 

keskimäärin 3 minuuttia). Tämän lisäksi kuorma-auton poistuttua pyöräkuormaaja siir-

tetee muutaman minuutin ajan suolaa varaston sivustoille. Pyöräkuormaajan työsken-

telyaika/autonkuorma riippuu mm. varaston täyttymisasteesta sekä siirtomatkasta. 

Irtosuolan varastointia voitaisiin nopeuttaa kehittämällä varastorakennuksia. Esi-

merkiksi Ruotsissa varastointiongelma on ratkaistu tekemällä joko niin suuria varas-

torakennuksia, että kuorma-auto mahtuu kippaamaan varaston sisällä, tai sitten konstru-

oitu rakennus sellaiseksi, että katto-osa voidaan kuormien tyhjennyksen ajaksi työn-

tää sivuun (ks. kuva 8). Molemmissa ratkaisuissa lattia on asfalttipäällysteinen. 

14 

Kuva 7. Irtosuolakuorman purku. Liian pieni varastorakerinus hankaloittaa työtä ja 

aiheuttaa lisää vaivaa. 
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Kuva 8. SiirrettäväLä katoLa varustettu suotavarasto. 

0 	

1 
r 

Kuva 9. Hihnakutjettimen ja suppiton käyttö suotan varastoinnissa. Suppilo voidaan 

täyttää joko kuormaajalta taikka suoraan auton lavatta kippauksella, jotioin 

tarvitaan koroke suppiton edessä. 
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2.2 	SUOLAN VÄLIVARASTOINTI 

Liukkauden sattuessa on suolaa siroteltava tielle nopeasti vaikkapa yöllä. Tällöin 

saattaa olla vaikeuksia riittävän työvoiman saannissa suoLasäkkien kuormaamiseen ja 

tyhjentämiseen. Ongelma voidaan ratkaista esimerkiksi siten, että varastoidaan 

2.. .3 autokuormallista suolaa irtonaisena varastolaatikkoon tai pieneen siiloon taik-

kapa vain suolavaraston lattialle. Ajoneuvon kuljettaja kykenee tällöin yksinäänkin 

kuormaamaan autonsa joko traktorikuormaajalla tai sitten siilosta valuttamalla. 

2.21 V a r a s t o 1 a a t i k o n k ä y t t ä 

Varastolaatikon täytässä on suositeltavaa käyttää apuvälineenä hihnakuljetinta. 

Säkkien rikkominen suoritetaan usein laatikon päällä, jossa säkki pudotessaan kuljet-

timelta laatikkoon katkeaa leikkausterässä. Työn suorituksessa tarvitaan 4 miestä: 

2 kantaa säkkejä hihnakuljettimelle ja 2 miestä tyhjentää säkit, rikkoo suolakokka-

reet ja vie tyhjät säkit polttopaikalle. 

Varastolaatikko voidaan täyttää koneellisesti myös traktorikuormaajalla tai pyörä-

kuormaajalla. Säkit rikotaan tai ladotaan kuormauskoneen kauhaan, joka siirtää suo-

lan laatikkoon. Jälkimmäisessä tapauksessa säkit rikotaan varastolaatikon yläpuolel-

la teräaseella. 

Mikäli hihnakuljetinta tai kuormaajaa ei ole käytettävissä, voidaan varastolaatikko 

täyttää pelkästään miesvoimin, sillä esimerkiksi traktorikuormaajan tai pyöräkuor-

maajan käyttö saattaa olla hankalaa tilan ahtauden takia. Optimikokoisessa työryh-

mässä tarvitaan 3 miestä: 2 kantaa säkkejä varastolaatikkoon leikkuuterälle, missä 

säkit katkeavat, kolmas henkilö tyhjentää säkit ja rikkoo suolapaakut sekä vie tyh-

jät säkit polttopaikalle. Suolalaatikon reuna ei saisi olla yli 1 m korkea. koska 

säkkien nosto laatikon reunan yli tapahtuu miesvoimin. 

Työsaavutukset: 

Varastolaatikon täyttöön kuluva aika riippuu mm. säkkien kantomatkasta, varastokor-

keudesta ja suolakokkareiden rikkomistarpeesta. Lyhytaikaisessa työssä menetelmän Ii-

säaikaa aiheuttavati tyhjien säkkien poisvienti (usein traktorikuormaajalla) ja suo-

lapaakkujen murskaus. Pitkäaikaisessa työssä aiheuttaa ylimääräistä lisäaikaa mm. 

elpymistarve, kahvitauot ja niiden ylitykset. 

Taulukko 2. Työsaavutukset suolalaatikon täytössä 

Työn kesto 	Miestyönä 	Miestyö + hihnakuljetin 	Miestyö + kuormauskone 

	

t/h säkkiä/h 	t/h 	säkkiä/h 	t/h 	säkkiä/h 

Lyhytaikainen 5,5 	110 	10 	200 	7,0 	140 

Pitkäaikainen 4,0 	80 	5 	100 	- 	- 
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2.22 S i i 1 o n 	k ä y t t ö 

Siilon täytässä tarvitaan aputyävälineenä hihnakuljetin tai traktorikuormaaja. Käy-

tettäessä hihnakuljetinta apuvälineenä tarvitaan työryhmään 3 henkilöä siirtämään 

säkkejä: 1 KPM kantaa säkit kuljettimelle, 1 KPM valvoo säkkien rikkoutumista kuljet-

timen ytäosassa ja heittää tyhjät säkit pois ja 1 KPM rikkoo välpälle jääneet suola-

paakut sekä valvoo, että säkit kulkevat ruuhkauturnatta hihnaa pitkin ylös. Mikäli 

varastossa olevat säkkipinot ovat korkeita, tarvitaan vielä 1 KPM siirtämään säkkejä 

alas pinosta. 

Traktorikuormaajaa käytettäessä tarvitaan kuljettajan lisäksi 2 KPM nostamaan säkit 

kauhalte, missä 1 KPM rikkoo ne. Tyhjät säkit yleensä viedään poltettaviksi. 

Työsaavutukset: 

Hihnakuljetinta käyttäen on tyäsaavutukseksi saatu 

- 	lyhytaikaisessa työssä 195 säkkiä/h (9,75 t/h) 

- 	pitkäaikaisessa työssä 160 säkkiä/h (8,00 t/h) 

Näin esimerkiksi kestää tilavuudeltaan 10 m 3  olevan siilon täyttä noin 1 h 15 min. 

Työsaavutuksiin vaikuttaa merkittävällä tavalla suolapaakkujen määrä. 

Käytettäessä traktorikuormaajaa on siilon täyttä kestänyt hieman edellistä kauemmin. 

Lyhytaikaisessa työssä (pienehköt siilot) on työsaavutukseksi saatu noin 6,5 t/h eli 

tilavuudeltaan 10 m3  olevan siilon täyttä on kestänyt noin 1 h 50 min. 

: 	
- 

Kuva 10. Sorasiilo suolan välivarastona. Hihnakuljetin on suojattu puuseinämillä ja 

katoksella. 
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2.3 	SUOLAN KUORMAUS VARASTOSTA AJONEUVOON 

Suolan kuormaus varastosta sirotteluajoneuvoon on tapahtunut 20 
0/,, 
 kuormaustapauksis-

ta miestyänä ilman apuvälineitä, 307. tapauksista hihnakuljettimen avulla ja 40% 

tapauksista traktorikuormaajan avulla. Ainoastaan 10 7,, kuormausmäärästä on sisältä-
nyt varastolaatikon tai siilon hyväksikäytän. Seuraavassa tarkastellaan muutamia 

käyttökelpoisia kuormausmenetelmiä, jotka eroavat toisistaan lähinnä toimintayksik-

köjen tai työjärjestelyn osalta. 

2.31 S ä k i t e t y n 	s u o 1 a n 	k u o r m a u s 

Säkitetyn suolan kuormaamisessa on käytetty monia systeemejä, jotka poikkeavat toi-

sistaan lähinnä apuvälineen käytän suhteen. 

TyömeneteLmät 

1. KUT+3KPM 

Kaksi miestä kantaa säkit traktorikuormaajan kauhaan. Kuormaaja kuljettaa säkit au-

ton lavalle, jossa kolmas mies rikkoo säkit. 

2. KUT+3KPM 

Kaksi miestä kantaa säkit traktorikuormaajan kauhaan, jonka jälkeen kolmas mies nk-

koo ne. Kauhan täytyttyä kuormaaja vie suolan auton lavalle (kuva 11). 

3. HIHNAKULJETIN + 3 KPM 

Kaksi miestä kantaa säkit hihnakuljettimelle. Kuljettimen terä leikkaa säkit rikki. 

Kolmas mies tyhjentää säkit levitysauton lavalle. 

4. 3KPM 

Kaksi miestä kantaa säkit levitysauton lavalle, jossa kolmas mies rikkoo ne. 

Työsaavutukset ilmenevät taulukosta 3. 

Taulukko 3. Työsaavutukset säkitetyn suolan kuormauksessa 

Työsaavutus 	Menetelmä 

1 	2 	3 	4 

Säkkiä/h 	240 	160 	300 180. ..200 

min/kuorma 	20 	30 	25 	20.. .25 
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Kuva 11. Suolasäkkien kuormaus varastosta kuorma-autoon traktorikuormaajalia 

(säkit rikotaan lavaLla). 

Säkkien kantomatkaLla on suuri vaikutus työsaavutuksiin varsinkin meneteLmässä 4. 

2.32 Irtonaisen 	suoLan 	kuormaus 

2.321 Kuormaus varastolaatikosta 

Suolan kuormaamisessa varastolaatikosta levitysajoneuvoon käytetään apuna usein pyä-

räkuormaajaa (esim. KUP 06.. .09) tai traktorikuormaajaa (esim, KUT 50). Levitysauton 

kuljettaja voi suorittaa kuormauksen yksinään ja näin ollen lisätyövoimaLta säästy-

tään. 

Kuormauskoneesta ja kantomatkasta riippuen ovat työsaavutukset vaihdeLleet väliLlä 

13.. .17 t/h eli yhden kuorman teko kestää noin 12.. .16 min. 

2.311 Kuormaus siilosta 

Ajoneuvon kuormaus siilosta tapahtuu siten. että kuljettaja siirtää ajoneuvon sopi-

valle kohtaa siiLon aLle avaa siiloluukun ja kytkee täryttimen päälle, jolloin suo-

la valuu lavalle. 

Kuorman teko kestää 1.. .2 min. Kestoaikaan vaikuttaa merkittävästi suolan kovettu-

neisuus ja se, onko siilossa tärylaitetta. 



2.323 Kuormaus varastosta 

Irtosuolan kuormaus varastosta tapahtuu vastaavalla tavalla kuin kohdassa 2.321 on 

esitetty. Joissakin tapauksissa on apuvälineenä käytetty hihnakuljetinta. 

1 LL,J - 	 - 11 	
- - 	 '- 	 - 	 - 	 . 	 - 

Kuva 12. Irtosuolan kuormaus traktorikuormaajalta (huom. viereisellä siilolla ei 

ole käyttöä tässä tapauksessa, koska lautassirottimen säiliö ei mandu alle). 

3. 	1IEKAN 	KASITTELY 

Hiekan käsittelyllä tarkoitetaan tässä tutkielmassa kiviaineksen seulontaa kp-hiekak-

si, suolan sekoittamista hiekkaan, niiden välivarastointia ja kuormausta levitysajo-

neuvoon. 

3.1 	SEULONTA JA VÄLIVARASTOINTI 

Teiden kunnossapidossa tarvittava hiekka (alle 10.. .12 mm) seulotaan yleensä kesäkau-

tena (huom.:kiviainesta kutsutaan tässä hiekaksi, vaikka materiaali sisältääkin run-

saasti hiekkaa karkeampaa ainesta). Seulonta suoritetaan seulontalaitteella SL 5-2A 

tai SL 5-3A tai vastaavalla auton lavalle joko suoraan tai kuljettimen välityksellä. 

Seulontamenetelmä riippuu mm. välppäysjätteiden määrästä. Jos välppäysjätettä on 

runsaasti, tyhjennetään väippä jokaisen kuormaajan kauhallisen jälkeen (suorittajana 

1 KPM). Tällöin kuormaustöissä tarvitaan yksi kuormaaja. Jos taas välppäysjätettä 

tulee niukasti. esimerkiksi siten että välppä tulee puhdistaa kerran 10 kauhallista 

kohti, tarvitaan 2 kuormaajaa 	Seulontatyön kapasitetti riippuu poistettavan ns. 

ylisuuren kiviaineksen määrästä. Seulonnan työsaavutuksia esitetään seuraavassa tau-

lukossa. 

20 
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Taulukko 4 	Seulontalaitteiden SL 5-2A/3A tehollisen ajan työsaavutukset (m3itd/h) 

hiekan .0.. .12 mm seulonnassa. 

Ylisuurten rakeiden määrä 

Väippäysjätettä 	10 	20 	30 

Vähän 	50.. .75 45.. .65 40.. .60 

Runsaasti 	45.. .65 40.. .60 35.. .50 

Seulonnan jälkeen hiekka varastoidaan useimmiten avovarastoon tai siiloon. Varas-

toinnin yhteydessä lisätään hiekkaan usein suolaa noin 10 kg/hiekka-m 3  jäätymisen 

estämiseksi pakkaskautena. Suolan lisäys voi tapahtua esimerkiksi siten että kuhun-

km autokuormalliseen kaadetaan säkitlinen suolaa ennen hiekan varastointia tai toi-

sessa tapauksessa 1 KPM lisää lapiolla suolaa hihnakuljettimelle hiekan sekaan. 

- 

Kuva 13. Hiekan seu1onta. 

3.2 	HIEKAN KUORMAUS 

3.21 KoneelLinen 	kuormaus 

Kuormauskoneena käytetään yleensä joko hydraulista pyöräkuormaajaa (esim. KUP 06.. .09) 

tai traktorikuormaajaa (esim. KUT 50). Hiekka otetaan kuormaajalla varastosta, jossa 

hiekka on seulottuna. Työsaavutukset ovat olleet pyöräkuormaajilla noin 55.. .85 

m3itd/h, ja traktorikuormaajiLla 45.. .60 m3itd/h kantomatkasta ja kauhakoosta riip-

puen. Kuormaus kestää kuormaa kohti siten pyöräkuormaajilla noin 4,5 min ja trakto-

rikuormaajilla noin 6,5 min. Autonkuljettaja voi suorittaa kuormaustyön yksinään. 

X ) TVH :n  kp-standardi SORAN SEULONTA, rek.no  3564, 3565. Standardiarvot (taulukko 4) 

ovat määritetyt seulakoolle#0...18 mm, mutta niiden on useissa tapauksissa todet-

tu pätevän myös seuLakoot.le #0. . .12 mm. 
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Kuva 14. Hiekan kuormaus traktorikuormaajalla. 

3.22 Kuormaus 	siilosta 

Siilon käytöstä saatava hyöty perustuu siihen, että sulo on etukäteen täytetty. Au-

tonkuljettaja kykenee suorittamaan siilon tyhjennyksen. Hiekka valuu nopeudella 

O,5...1,O min/m3itd. Siilon tärytys edistää hiekan valumista. 

3.3 	SUOLAHIEKAN VALMISTUS JA KUORMAUS 

Suolahiekan valmistuksessa käytetään useita erilaisia menetelmiä. Yleistä on, että 

suolaa sekoitetaan hiekkaan jo hiekan varastoimisvaiheessa (vrt, kohta 3.1) esimer-

kiksi 1 säkillinen suolaa 5 m3itd hiekkaa kohti. Tämän tarkoituksena on lähinnä es-

tää hiekan täydellinen jäätyminen. Kuormausvaiheessa sekoitetaan hiekkaan lisää suo-

laa 1...2 säkillistä niin1 että suolapitoisuudeksi tulee 20...30 kg suolaa/hiekka-

m3itd. Tällöin suolasäkit usein rikotaan auton lavalla ennen hiekan kuormausta. 

Tältäinen suolan levittäminen kestää noin 1,5 min/säkki. Työssä tarvitaan 1 KPM, jo-

ka nostaa säkin lavalle, rikkoo sen ja tasaa suolan lavalle, jonka jälkeen auto voi-

daan siirtää hiekkakasalle kuormattavaksi. Varsinaista hiekan ja suolan sekoittamis-

ta ei tässä menetelmässä ole. 

Edellä esitetyssä suolahiekan vaLmistustavassa noudattelee varsinainen kuormaus edel-

lä esitettyä hiekan kuorniausta varastokasasta. 

Suolahiekkaa on valmistettu myöskin siten, että auton lavaLle kuormattuun hiekkaan 

on kuormattu suolavarastosta tarvittava määrä suolaa. Varsinaista hiekan ja suolan 

sekoitusta ei tälläinkaan tapandu. 

22 
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Sangen homogeeninen hiekan ja suolan seos saataneen silloin, kun hiekan kuormaukses- 

sa käytetään hihnakuljetinta ja kuljettimella kulkevaan hiekkaan lisätään suola, usein 

Lapiota käyttämällä, kokemuksen perusteella sopiva määrä (kuva 15). 

- 

Kuva 15. Suolahiekan valmistus. Suola tevitetään tässä hiekan seulontavaiheessa 

lapiolla liukuhihnalle. 

Suolahiekan välivarastona voi olla myös sulo (ei kuitenkaan kalliosiilo). Jos suo-

la on lisätty hiekkaan siilon täytön yhteydessä esimerkiksi hihnakuljetusvaiheessa. 

voidaan kuormaus siilosta suorittaa ilman aputyövoimaa suoraan siilon luukun avauk-

sella ja tärylaitteen käynnistyksellä. Aikaa kuorman tekoon menee noin 1,0.. .1,5 min! 

m3itd. Mikäli suolaa lisätään hiekkaan, jonka 1 KPM voi suorittaa lapiolla, hidastuu 

työ niin, että kuormaukseen kuluu aikaa 1.5.. .2,0 min/m3itd. Suola voidaan lisätä 

myös siten, että ensin 1 säkillinen suolaa levitetään lavan pohjalle, sitten 1/3 kuor-

mattavasta hiekkamäärästä, sitten välillä säkillinen suolaa ja sitten hiekkaa 1/3 jne. 

Tällöin kuitenkin kuormaustyö hidastuu oleellisesti valmiin suolahiekan kuormaukseen 

verrattuna. Viime mainittujen menetelmien valinta riippuu ratkaisevasti siilon raken-

teesta ja esimerkiksi sorasiiloja käytettäessä tulisi suola lisätä hiekkaan jo sii-

lon täyttövaiheessa. Ruotsalaisilla on sellainen käsitys, että suola (yleensä 50 kg! 

hiekka-m 3) tulee sekoittaa hiekkaan vähintään 1 kk ennen suolahiekan käyttöä ja mie-

luummin vielä hiekan varastointivaiheessa. Suolahiekan tehon on todettu tällöin pa-

rantuneen oleellisesti (ks. kohta 5.4) 

Hiekan ja suolahiekan koneellinen kuormaus on samanlaista (jos suolalisäystä ei tar-

vita) ja työnsuorituksen ja -saavutusten osalta viitataankin kohtaan 3.21. 



24 

4. 	SUOLAN 	JA 	HIEKAN 	SIROTTELU 

4.1 	YLEISTÄ 

Suolauksessa ja hiekoituksessa käytetään periaatteessa 3 laitetyyppiä: 

1) perälautasirotin 

2) hinattava sirotin 

3) lautassirotin. 

Kunkin tyyppiselle sirotinlaitteelle on löydettävissä oma tyäskentelykohteensa. 

Laitteen käyttökelpoisuus riippuu mm. materiaalista ja tien laadusta. 

Perälautasirottimet soveltuvat lähinnä hiekan ja suolahiekan sirotteluun varsinkin 

vähäliikenteisillä teiltä (soratiet), mutta niitä on vilkkaasti liikennöityjen vaI-

tateiden suolauksessakin. Perälautasirotinlaitetta käytettäessä saavutetaan muutamia 

huomattavia etuja. Sirottelu sujuu nopeammin (km/h) kuin muiden tyyppisillä laitteil-

la (taulukko 5). Liikenteen ja tien aiheuttamat hidastukset kohdistuvat vähemmän ko. 

laitteen käyttäjään. Ohitusten, risteysten. mäkien yms. kohteiden aiheuttamat hidas-

tukset ovat pienentäneet työsaavutusta noin 1...6 . kun taas toisilla laitteilla vä-

hennys on ollut 3.. .8 %. Laitetta ei myöskään tarvitse irroittaa ja taas kiinnittää 

käytettäessä autoa välillä muuhun työhön, sillä laite kelpaa perälaudaksikin. Hin-

naltaan perätautasirottimet ovat muiden tyyppisiin laitteisiin verrattuna huomatta-

vasti huokeampia noin suhteessa 1:3:8 perälauta/hinattava/Lautassirctin. 

Perälautasirottimen heikkouksista mainittakoon epätarkka materiaalin säätä varsinkin 

vanhoissa taitteissa. Riittävän pientä suolamäärää pintayksikköä kohti ei useinkaan 

ilman erityistoimenpiteitä saada. Pudotuskorkeus on suurehko, jolloin esimerkiksi 

tuuli tai liikenteen aiheuttamat pyörteet saattavat lennättää materiaalin ajoradan 

sivuun, tai jopa tieltä pois. Ajonopeudesta riippuvaa materiaalin menekkiä ei auto-

maattisesti kyetä säätelemään. Sirotteluleveyden maksimiarvo on pienehkö (noin 

3...4 m). eikä epäsymmetristä sirottelujälkeä aikaansaada. Materiaalin murskauslait-

teet puuttuvat ainakin tällä hetkellä lähes kaiken merkkisistä laitteista. 

Hinattavalla sirotinlaitteella on edelliseen verrattuna eräitä hyviä puolia. Sirot-

teluannostus voidaan säädellä yleensä tarkemmin, varsinkin suolauksessa ja annostus 

on useissa laitteissa kytketty ajonopeuteen, jolloin materiaalimäärä/pinta-ala säi-

lyy vakiona. Pudotuskorkeus on melko pieni ja sirottetujälki yleensä tasaisin muiden 

tyyppisten laitteiden jälkeen verrattuna. Kiinnitysaikakin on pieni eikä aputyövoi-

maakaan tarvita. Laitteissa on yleensä materiaalin murskaaja, tosin se ei käytössä 

ole toiminut edes tyydyttävästi. 

Heikkouksiakin on. Suolan sirottelua varten laitteeseen tulee vaihtaa erityinen suo-

latela. Laitteet eivät aina toimi peruutettaessa eikä levitysleveyttä voida ohjaa- 

mosta säädeltä (jäljen leveys muutenkin pieni 2.5...4,5 m). Koska laite tavallisesti 

saa käyttövoimansa pyörien välityksellä ei varsinkaan epätasaisilta teillä laitetta 

voida hinata kovin suurilla nopeuksilla (yli 40 km/h), koska kone pomppiessaan käy 
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epätasaisesti. Laitteen sivuuttaissuuntainen vaappuminen häiritsee sekä hinaajaa ja 

tyänsuoritusta että muita ajoneuvoja. Lisäksi eräissä konetyypeissä annostus on no-

peudesta riippuvainen. 

t J 

Kuva 16. Perälautasirotin. 

______ - 	- 	 -! P 

Kuva 17. Hinattava sirotinlaite. 

1 

Kuva 18. 	Lautassirotin. 
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Lautassirottimet ovat teknisyydessään pitkälle kehitettyjä laitteita. Laitteen hyvi-

nä puolina voidaan pitää kykyä aikaansaada epäsymmetrinen ja usein nopeudesta riippu-

maton sirottelujälki, missä materiaalimäärä/pinta-alayksikkö on pieni. Pienehköstä 

ja tasaisesta sirottelusta on seurauksena, että samalta kuormalla voidaan suolata 

(hiekoittaa) pitkähköjäkin etäisyyksiä (yli 20 km). Laitteissa on yleensä paakkujen 

murskaus tai te. 

Laitteen heikkouksista mainittakoon korkea hinta, hidas ja joskus työläs kiinnitys 

autoon, auton yksipuolinen käyttö vain suolaukseen, hiekoituksessa (myös suolahie-

koituksessa) riittävää annostusta ei aina saada aikaan ja sirottimen käyttö edellyt-

tää kuljettajalta tottumusta. 

Eri sirotinlaitteilla on ominaisuuksia, jotka puoltavat niiden käyttöä. Mitään eri-

tyistä yleiskonetta ei voida nimetä. Laitteen valinta riippuu siitä, mitä ominai-

suutta Laitteesta painotetaan: hinta, kestävyys, tekniset ominaisuudet, kiinnitys, 

jälki jne. 

Taulukko 5. Työsaavutukset (km/h) erityyppisiä sirotinlaitteita käytettäessä 

(häiriötön kulku). 

Materiaali Hiekka SuoLahiekk Suola 

Tie 
Laite Sr os 	Kp Sr ös 	Kp Sr 	Ös Kp 

Perälauta- 35-40 35-50 	25-35 28-32 35-40 	30-45 43-47 	- 35-40 

Hinattava 25-40 30-40 	30-40 30-40 30-40 	35-45 25-30 	- 25-35 

Lautas- 30-32 30-32 	- 35-40 35-40 	- - 	 - 38-42 

Jos käsiteLtävä tie on mäkinen ja siinä esiintyy risteyksiä ja lisäksi yleistä lii-

kennettä, alenevat työsaavutusarvot noin 5 	(K2 	0,95 	K1). 

4.2 	HIEKOITUS JA SUOLAUS 

4.21 M a t e r i a a 1 i m e k i t 

Hiekan ja suolan varsinaisen tarkoitusperän toteutus alkaa, kun suolaa ja hiekkaa 

sirotellaan tielle. Kulloinkin tarvittavaan suola- ja hiekkamäärään vaikuttaviin 

tekijöihin ei tässä yhteydessä puututa, vaan esitetään tilastoarvoja käytetyistä ma-

teriaalimenekeistä erilaisissa tapauksissa. 
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Taulukko 6. Liukkaudentorjunnassa yleisesti käytettyjä suola- ja hiekkamääriä 

(laskettu 3,5 m:n työleveyttä kohti). 

Materiaali 
______________ 

Miekka 	m3itd/km 
________________________________ 

Suolahiekka m3itd/km 
________________________________ 

;uola kg/km 
g / m2  

Tie Sr 	ös 	Kp Sr 	Os 	Kp Sr 	Kp 

Leviti ___________________________ ____________________________ ___________ 
eraluta- ,50-1,0O 0,25-0,70 0,30-0,60 0,50-1,00 0,45-0,85 0,40-0,70 40-60 40-80 

10-15 10-25 

hinattava - 0,50-1,00 0,50-1,00 0,30-0,60 0,50-1,00 0,45-0,85 0,40-0,70 40-60 40-80 

10-15 10-25 

Lautas- - 	 0,30-0,40 	- 0,30-0,40 	- 	- - 	 40-80 

_____________ ________________________________ ________________________________ 10-25 

Kohdassa 1.2 esitettiin suositeltavat suoLamäärät, jotka vaihtelivat ulkoisten olo-

suhteiden mukaan. Jos tarkastellaan yhdessä taulukon 6 arvoja ja ruotsalaisia suosi-

tuksia, ovat suolamäärät olleet keskimääräisesti sopivat. 

4.22 Laitteen 	asennus 

Sirotuslaitteen kiinnittämiseen ajoneuvoon kuluva aika ilmenee taulukosta 7. Perä- 

lauta- ja hinattavat sirottimet ovat melko yksinkertaisia kiinnittää, eikä erityistä 

aputyövoimaa yleensä tarvita. Sen sijaan lautaslevittimien kiinnittäminen on useissa 

tapauksissa hankalampaa ja siinä tarvitaan yleensä jokin kuormauskone apuna. 

Taulukko 7. Eri tyyppisten sirotinLaitteiden asennusajat ja asennuksessa tarvittava 

toimi ntayksi kkö. 

Laite Irrotusaika Kiinnitysaika Toimintayksikkä 

min min 

Perälauta- 3.. .4 4.. .6 Kuljettaja + mand. 	teline 

Hinattava 2.. .6 3.. .7 Kuljettaja 

Lautas- 4.. .12 4... 18 Kuljettaja + 	1 	KPM + KUP 	(tai 	teline) 

4.23 Hiekoituksen 	ja 	suolauksen 	suoritus 

Liukkaudentorjunnassa käytettävän materiaalin kuormauksen jälkeen levitysajoneuvo siir-

tyy työkohteeseen. Siirtyminen on sujunut eri sirotinlaitteita käytettäessä keskimää-

rin seuraavasti: 
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- 	perälautasirotin 	1,2 min/km (50 km/h) 

- 	hinattava sirotin 	1,3 min/km (45 km/h) 

- 	lautassirotin 	1,1 min/km (55 km/h) 

Siirtymisnopeudet kuitenkin yleensä pienenevät em. arvoista siirtymismatkojen olles-

sa alle 10 km. 

Tämän jälkeen alkaa työkohteessa varsinainen hiekoitus ja suolaus. Jos toiminta on 

yhtäjaksoista, voidaan ajankäyttöä suunniteltaessa käyttää seuraavia käyrästäjä 

apuna: 

75 - 

E 
< 60  - 

45 - 
CM 

' 30 - 

15 - 

Käyrä Materiaali Tie 

1 Hiekka Kp 

Suolahiekka Sr 

2 Hiekka Sr 

Suotahiekka Sr 

Suolahiekka Kp 

Suola Kp 

3 Hiekka Os 
4 Suola Sr 

10 	20 	30 	40 	U 

MATKA km 

Kuva 19a. Suolaus- ja hiekoitusnopeudet perälautasirotinta käytettäessä. 

Käyrä Materiaali Tie 

1 Suola Sr 

2 Suola Kp 

3 Hiekka Sr 
4 Hiekka Ös 

Hiekka Kp 

Suolahiekka Sr 

Suolahiekka Ös 

5 Suolaliekka Kp 

1r 	)n 	o 	4n 

MATKA km 

Kuva 19b. Suolaus- ja hiekoitusnopeudet hinattavaa sirotinta käytettäessä. 

c 

E 

C4 

151 - 
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Käyra Materiaali Tie 

1 Hiekka Sr 

Hiekka Os 

2 Suolahiekka Sr 

Suolahiekka Ös 

3 Suola Kp 
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MATKA km 

Kuva 19c. Suolaus- ja hiekoitusnopeudet lautassirotinta käytettäessä. 

Mikäli suolaus- tai hiekoitus ei ole yhtäjaksoista vaan pätkittäistä kuten tavallis-

ta, voidaan tyäsaavutukset laskea levitysmatkojen ja siirtymämatkojen painotettuina 

keski arvoi na. 

Kun materiaalin sirottelu on suoritettu, on paluu tukikohtaan yleensä edessä. Suon-

tetuissa tutkimuksissa ovat paluunopeudet olleet 

- 	 perälautasirotinta käytettäessä 1,1 min/km (55 km/h) 

- 	 hinattavia sirottimia käytettäessä 1,3 min/km (45 km/h) 

- 	 lautassirottimia käytettäessä 1,0 min/km (60 km/h) 

Liukkaudentorjuntatyössä on huomattavaa, että laitteen suuttimen säätää tarkkaillaan 

riittävän usein kuhunkin tilanteeseen sopivan säädön löytämiseksi erityisesti sil-

loin, kun samalla laitteella on siroteltu erilaisia materiaaleja. Materiaalin tulee 

levittäytyä tasaisesti vähintään 2 m levyiselle osalle ajorataa. Materiaalia ei pidä 

sirotella vain kapealle kaistalle esimerkiksi keskitielle ja odottaa, että liikenne 

levittäisi sitä, sillä liikenneturvallisuuden kannalta ko. työtapa on vaarallinen. 

Jarruttava vaikutushan kohdistuu silloin vain toiselle pyöräpuolelle ja kriittisissä 

tilanteissa ajoneuvonkuljettaja menettää auton hallinnan. Autoon sijoitettu varoitus-

vilkku tulee olla niin, että se näkyy sekä eteen että taakse päin myös tavan ollessa 

ylhäällä. Ajettaessa tien keskilinjalla on muulle liikenteelle osoitettava selvästi, 

kummalta puolelta tevitysajoneuvo ohitetaan. 

4.24 Esimerkki 	suolauksen 	suorittamisesta 

Esimerkki: Kuinka kauan kestää 20 km pitkän kestopäällysteisen tieosan suolaus käy-

tettäessä hinattavaa levitintä kun suola on varastoitu säkeissä ? Lisäk-

si tiedetään, että suolavarastolta on matkaa työkohteeseen 20 km ja että 

molemmat ajoradat suolataan erikseen. 
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Ratkaisu: 	Oletetaan että sirotinlaite on valmiiksi kiinnitetty ja että kuormaus- 

työryhmä (3 KPM) on valmiina kuormaustyöhön. Tällöin ajankäyttä työvai-

heittain jakaantuu seuraavasti: 

- 	kuormaus 	20 min 

- 	ajo työkohteeseen 	26 min 

- 	suolaus ä 40 min 	80 min 

- 	paluu 	26 min 

Yhteensä 	152 min 

Koko työ kestää noin 2,5 tuntia. Työn kesto riippuu mm. siitä, ilmaantuuko ylimää-

räisiä siirtymisiä ja laitteen asennuksia. 

Materiaalin menekin säätä niin, että kuorma riittää 20 km matkalle saattaa olla han-

kalaa. joskin ei mandotonta. Sopiva säätä voidaan arvioida edellä esitettyjen tau-

Lukoiden avulla. Esimerkiksi työleveyttä 3,5 m ja suolamäärää 25 g/m 2  ( 80 kg/km) 

käytettäessä riittää ko. suolattavalle matkalle 2 x 1600 kg 3.2 t suolaa. 

5. 	SUOLAN 	JA 	HIEKAN 	VAIKUTUS 

Suola ja hiekka vaikuttavat tien pinnassa eri tavoin: suola sulattaa tienpinnalla 

olevan jään - hiekka taas karheuttaa jääpolannetta. Sekoittamalla suolaa hiekkaan. 

saadaan hiekan pysyvyys lumipolanteessa paranemaan. Hiekassa olevasta suolamäärästä 

ja ulkoisesta lämpätilasta riippuen sulattaa suotahiekka lumipolannetta. 

Tässä esityksessä suolan vaikutusta tarkastellaan kaksitahoisesti. Ensin, kuinka 

nopeasti suolan sulattava vaikutus alIaa ilmetä ja toiseksi, miten jarrutusmatkat 

muuttuvat suolan vaikutuksesta. Hiekan suhteen tarkastellaan hiekan pysyvyyttä tiel-

lä ja jarrutusmatkojen muuttumista hiekoituksen vaikutuksesta. 

5.1 	SUOLAN SULATUSNOPEUS 

Tutkimukset kohdistuvat yksinomaan ns 

mista arvioitiin laaditun asteikon 1. 

1 	pinta tullut vetiseksi 

2 	raidekohdat tulleet sohjoisiksi 

3 	pinta tullut sohjoiseksi 

4 	raidekohdat paljastuneet 

5 	ajokaistat paljastuneet. 

vuorisuolaan (NaCI). Jäisen tienpinnan sula- 

.5 pohjalta subjektiivisesti seuraavasti: 

Tutkimukset oli mandollista suorittaa kandessa eri ulkoisessa lämpätilassa eri Lii-

kenteen nopeusatueilla seuraavasti: 50, 70 ja 80 km/h, kun lämpötila oli 0...-2 0c ja 
100 km/h, kun lämpötila oli O...+3 °C. Suolamäärinä käytettiin 12...30 g/m2  (määrän 

vaihtelulla em. rajoissa ei ollut merkitystä). Tien pinnalla oli ennen suolausta 

3 mm paksu jääkerros ja sen päällä 10.. .30 mm paksu lumipolanne. 
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SUOLAN VAIKUTUSASTE 

Koetulokset on nähtävissä kuvassa 20. 
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Kuva 20. Suolan vaikutuksen ja vaikutusajan riippuvuus lämpöti Lasta ja Liikenteestä. 

Kuvan 20 mukaan on suolan sulattava vaikutus tehonnut noin 30 minuutin kuluttua suo-

lan levityksestä (raiteet sohjoiset). Kokonaisuudessaan on jääpolanne sohjoistunut 

noin 1 tunnissa. Lämpötilan oltua yli 0 °C ovat raidekohdat paljastuneet noin 2 tun-

nissa ja koko ajorata noin 2,5 tunnissa. Lämpötilan oltua hieman alle 0 °C kesti 

raiteiden paljastuminen noin 3 tuntia ja ajoradan paljastuminen noin 4 tuntia. 

5.2 	TIENPINNAN KITKAN MUUTTUMINEN SUOLAN VAIKUTUKSESTA 

Jään peittämän tienpinnan kitka suurenee suolauksen vaikutuksesta, jos ajoneuvon pyö-

rä saa kosketusta tien päällysteeseen jään sulamisen jälkeen. 

Seuraavassa esitettävät koetuLokset suoLan vaikutuksesta auton jarrutusmatkoihin 

perustuvat TVL:n Keski-Pohjanmaan piirissä suoritettuihin kokeisiin. Kokeet suori-

tettiin siten, että koetiellä suolan annettiin vaikuttaa määrätyn aikavälin. Kysees-

sä olevin aikavälein suoritettiin henki löautolla (Fiat 600) jarrutuskokeita. Auton 

paino oli 600 kg ja sen kaikki renkaat oli varustettu 50 7. nastoituksella. Kokeessa 
kaikkien pyörien annettiin lukkiintua ja auton tällöin liukumaa matkaa pidettiin po. 

j arrutusmatkana. 

Yhteenvetona saaduista koetuloksista esitetään kuvassa 22. 
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• 

______ 	 - 

c 

Kuva 21. Jää- ja Lumipolanteisen tienpinnan muuttuminen suoLauksen vaikutuksesta 

(a: ennen suolausta, b: 10 min suoLauksen jälkeen, c: 30 min suolauksen 

jäLkeen). LämpötiLa oLi -1 0C. 
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Jarrutusmatka kuiva 1 SUOLAMAARAT 
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__________________________ 100 
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Kuva 22. Suolamäärän, jääkerroksen paksuuden ja lämpötilan vaikutus jarrutusmatkan 

ja suolan vaikutusajan väliseen suhteeseen. 

Tulosten mukaan kyseisen auton pysähtymiseen tarvitsema jarrutusmatka riippui 

- 	tiellä olevasta jää-/lumikerroksesta 

- 	suoLan vaikutusajasta. 

Jarrutusmatka ei kuitenkaan oleeLLisesti riippunut suolamäärästä (50, 100 150 kg/km), 

vaikkakin suurempia suolamääriä käytettäessä jarrutusmatkat lyhenivätkin Lyhyemmässä 

suolan vaikutusajassa varsinkin lämpötilassa 	0 ° C. 

Lievällä pakkasella 0.. .2 °C voidaan tielle suositeltavana suoLamääränä kayttää edel-

lä esitettyihin tuloksiin viitaten 

Jääkerroksen paksuus 	Suolamäärä 
2 

	

mm 	 kg/km 	g/m 

	

1-2 	 50 	20 

	

2-3 	 100 	40 

	

3-5 	 150 	60 

Tulokset on saatu 2,5 rn leveälLä kaistalla, joka oLi suoLan alkuLevitysleveys. Suo-

la levittäytyi ajan myötä 2,5 metristä suolamäärästä riippuen noin 5.. .6 metriin. 

Erityisesti suurta suolamäärää (esim. 60 g/m 2) käytettäessä levitysleveys pyrki kas -

vamaan nopeasti1 joten Lienee mielekkäämpää käyttää yli 3 mm paksujen jääkerrosten 

sulatuksessa pienehköjä suolamääriä (20 g/m 2  tai sitä pienempiä) ja tarpeen mukaan 

useita Levityskertoja muutaman tunnin välein. Tutkimuksissa useiden Levityskertojen 

tarve tuli esille mm. siten, että suurehkoilla suolamäärillä käsitellyillä alueilla 

liikenteen vaikutuksesta suolavesi on roiskunut sivulle ja raidekohdat jääneet edel -

leen liukkaiksi. 
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5.3 	SUOLAHIEKAN VAIKUTUSNOPEUS 

Suolahiekkakokeissa käytettiin materiaalin suola/hiekkasuhteena 20 kg suolaa/1 m3itd 

hiekkaa. Suolahiekan vaikutusta arvioitiin valokuvia apuna käyttäen laaditun arvi-

ointiasteikon (1...6) mukaan subjektiivisesti seuraavasti: 

1 	suolahiekka irtonaisena jäisellä tienpinnalla 

2 	suolahiekka imeytynyt jäiseen tienpintaan 

3 	raidekohdat sohjoistuneet 

4 	raidekohdat paljastuneet 

5 	ajorata sohjoistunut 

6 	jorata paljastunut 

Tutkimuksei suoritettiin neljällä eri lämpötila-alueella. Liikenteen nopeus koealu-

eella oli 80 km/h. Materiaalimenekit ja liikennemäärät (KVL 70) olivat seuraavanlai-

set (vrt, kuva 23): 

Lämpötila Suolahiekkamäärä KVL Merkintä 

m3itd/km (kuva 	10) 

-5.. .+0 0,85 900 

+3 0,50 300 + 
-1 0,40 500 

-1 0,30 700 

-1 0,25 1150 

-1 0,40 310 v 

-5 0,40 300 

Tienpinta oli ohuen (max 3 mm paksun) jääkerroksen peitossa, jonka päällä oli osittain 

5.. .10 mm paksu lumipolanne. 

LÄPÖTILA 
5°  5°c.*ot 

5 	

-1 C 

// 

1. 

o 
0 	1 	2 	3 	 6 

HIEKAN VAIKUTIJSASTE 

Kuva 23. Suolahiekan vaikutuksen ja vaikutusajan riippuvuus lämpötilasta. 
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Tulosten mukaan suolan hiekkaa jäiseen tienpintaan upottava ja jäistä tienpintaa su-

lattava vaikutus ei ole riippunut juuri ollenkaan pakkasolosuhteissa vaikutusajasta 

ja liikenteen määrästä, joskin aihaisemmassa lämpötilassa (-5 °C) jääpinnan sulamis-

ta ei juuri tapahtunut pitkällä suolan vaikutusajallakaan (yli 4...6 h). Iliekka on 

imeytynyt jääkerrokseen yleensä viimeistään 4 tunnin kuluessa. Näin ollen, mikäli 

ilma alkaa jäähtyä esimerkiksi 0. ..-5 0C, tulisi suolahiekoitus suorittaa 3...4 tun-

tia ennen liikenteen vilkastumista, jotta hiekan pysyvyydestä tienpinnaLla voitaisiin 

olla varma. 

5.4 	TIENPINNAN KITKAN MUUTTUMINEN SUOLAHIEKAN VAIKUTUKSESTA 

Suolahiekan vaikutusta tienpinnan kitkaan tutkittiin analogisesti suolakokeen kanssa. 

Olosuhde ym. tiedot on esitetty kohdassa 5.2 . Yhteenvetona tutkimustuloksista 

esitetään kuva 24. 

J ar r utus matka 
ennen 
lyö , 

--.--- 

20 

•___.__ _.____.l::iI:: 
10 - 

1- 

1- 

4 '-'  

MERKINNÄT 

KOE 	JÄÄKERROKSEN LÄMPÖTILA 
_______ PAKSLJUS 

1 	1...2mm 	 -2 °C 
2 	3...Smm+ 	 -0,5 °C 

20...3Omm 
lumipolannetta 

3 	2...3 

SUOLAHIEKKAMÄÄRÄT 

0,5 m3itd 1km 

1,0 	" 	.- --. 

0 	2 	4 	6 

VAIKUTUSAIKA 	h 

Kuva 24. Suolahiekan vaikutusajan ja auton jarrutusmatkan välisen suhteen riippuvuus 

jääkerroksen paksuudesta, lämpötilasta ja suolahiekkamäärästä. 

Suolahiekka on vaikuttanut tehokkaasti vain silloin, kun jääkerros on ollut ohut. 

Jos jääkerros on ollut yli 2 mm ja jos vielä sen pinnalla on ollut lunta, ei suola-

hiekoituksella ole saatu aikaan oleellista kitkan paranemista. Syy oli mm. siinä, 

että lumen sohjoontuessa (suolan- ja liikenteen vaikutuksesta) hiekkakin kulkeutui 

sohjon mukana pois raidekohdilta, jolloin lumen alla ollut jää paljastui. Suolahie-

kassa ei saisi olla liikaa suolaa, jottei lumi- jääkerros sohjoontuisi - ainoastaan 

sen verran, että hiekka uppoaa osittain lumeen. 

Suolahiekan jäisen tienpirinan kitkaa kohottava vaikutus riippuu ilmeisesti myös suo-

lahiekan valmistustavasta ja -ajankohdasta. Suolan sekoittaminen hiekkaan tulisi 

tehdä vähintään 1 kk ennen suolahiekan käyttöä ja mieluummin hiekan varastoinnin yh-

teydessä, jolloin hiekan luonnollinen kosteus sulattaa suolaa. Tällainen suolahiek-

ka tarttuu nopeasti jäiseen ja/tai lumiseen tienpintaan, koska suolan joskus hidasta- 
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km sulamisreaktiota ei enää tapandu. Jäisen ja lumisen tienpinnan kitkakertoimen 

riippuvuus suola/hiekkasuhteesta ilmenee kuvasta 25. 

/ 

va rastoitu 

- 	vastasekoitettu 

50 	100 	150 	200 	250 

kg suolaa / m3 hiekkaa 

Kuva 25. Kitkakertoimen ja suola/hiekkasuhteen välinen yhteys. 

Kuvasta 25 ilmenee, että sopiva suola/hiekkasuhde kyseisen tutkimuksen mukaan on 

50 kg/hiekka-m 3 . Lisäksi voidaan havaita, että suolan sekoitusajankohdalla on mer-

kittävä vaikutus tienpinnan kitka-arvoon: varastointivaiheessa tehdyn suolahiekan 

aikaansaama kitka on noin 30 	suurempi kuin juurisekoitetun suolahiekan. Näin ol- 

len, jos suolahiekan kuormaustyön helpottamiseksi käytetään talvella siiloja, ei suo-

lan sekoittamista hiekkaan pitäisi tehdä siilon täyttövaiheessa, vaan jo (suola-) 

hiekan varastoinnin yhteydessä. Ei edes suolan lisäämistä kyseisessä kuormausvaihees-

sa saisi suorittaa, 

5.5 	HIEKAN PYSYVYYS TIELLÄ 

Hiekan pysymistä lumipolanteisella tienpinnalla tutkittiin silnämääräisin arvioinnein 

ja käytössä olleen luokitussysteemin sekä valokuvien avulla. Arviointiasteikko oli 

seuraava: 

Pysyvyys 	 Pysyvyysaste 

- 	koko levitysleveydellä 	1 

- 	siirtynyt osittain reuniin 	2 

- 	siirtynyt kokonaan reuniin 	3 

.E 
0,5 

0 

5) 

0 



37 

Yhteenvetona tutkimustuloksista esitetään kuva 26. Tutkimusten aikana oli ulkoinen 

lämpötila -1.. .-2 °C. Tienpinnalla oli lumipolanne, johon siroteltiin hiekkaa 0,65 

m3itd/h. Liikenteen nopeus oli 50 km/h. 

LIIKENNE 

4 

1' .c 

<1 0 
1- 
IIJ 

fl 
	

1 	2 	3 
HIEKAN PYSYVYYS 

Kuva 26. Hiekan säityvyys ajoradalla. 

Kuvan 26 mukaan on kyseisissä olosuhteissa hiekka pysynyt koko hiekoitusleveydellä, 

siis myös raidekohdilla vain 10 minuuttia, mikä niissä olosuhteissa vastasi 11 hen-

kilöauton liikennemäärää. Kun 30 minuutin kuluttua hiekoituksesta 36 ha ja 4 ka oli 

kulkenut tiellä, paljastuivat raidekohdat. Kokonaan hiekka siirtyi reunaosiin muu-

taman tunnin kuluttua hiekoituksesta. Eräissä ulkomaisissa tutkimuksissa kyseiseksi 

ajoneuvomääräksi on esitetty suurempia lukuja, noin 150.. .200 ajon. 

5.6 	TIENPINNAN KITKAN MUUTTUMINEN HIEKAN VAIKUTUKSESTA 

Kitkan muuttamista tutkittiin jarrutuskokeilla vastaavalla tavaLla kuin edellä esi-

tetyissä kitkan mittauskokeissa (vrt, kohta 5.2 ja 5.4). Hiekkaa oli levitetty tiel-

le 0,5 m3itd/h 2,5 m leveälle kaistalle, mikä hiekkamäärä 320 

Jarrutusmatka oli ilman tienpinnan hiekkakäsittelyä 25,0 m. Murskeella 	0-8 mm käsi- 

tellyllä alueella välittömästi levityksen jälkeen pieneni jarrutusmatka 22,0 metriin, 

jos vain toisen puolen pyörät olivat murskeella ja 15,0 metriin. jos kaikki pyörät 

olivat murskeella. On huomattava, että jos vain toinen pyöräpari oli murskeelta kä-

siteltyllä alueella, menetti auto suuntansa ja jarrutusta oli välillä hellitettävä 

ajosuunnan palauttamiseksi. Jos jarrutus tehtiin kaikkien pyörien ollessa murskeel-

la, oli jarrutus tasaista ja auto säilytti suuntansa. Täten on tärkeää, että hiekoi-

tetaan molemmat ajoradat, eikä ainoastaan kapea alue tien keskiosassa. 

Ilman lämpöti laila on suuri merkitys jäisen tai lumipintaisen tien liukkauteen. Tut-

kimuksen /6/ mukaan saattaa esimerkiksi hiekoittamattomalla tienpinnalta lämpötilas-

sa -10 °C olla jopa suurempi kitka kuin 0 0C:n lämpötilaSSa vastahiekoitetulla jäi-

sellä tiellä. Tienpinnan Laadusta ja hiekkamäärästä riippuen voi jää- ja lumipeit- 



teisen tien kitka vaihdella välillä 0,0...0,3 (ks. kuva 27), jolloin pysähtymisen 

edellyttämä jarrutusmatka voi vaihdella noin 50 metristä 160 metriin ajonopeudesta 

ja kitkakertoimesta riippuen. 

E 

0 

0 
E 

150 

0 
-' 

50 

90 

70 
50 

0 	0,1 	0,2 	03 0,4 0,5 	0,6 0, 	0,8 0,9 

Hiskoitetun jö- ja Piörön ja suLan tien kuivan ja sutan tien 

Ltipintaisen tien 	prnnan (paätLystet- pinnan (pUttystetty 

kitka-arvot 	ty) kitka-arvot 	kitka-arvot 

Kuva 27. Kitka-arvoja ja jarrutusmatkoja eri laisille teiden pinnoille ja ajonopeuk-

sille. 

Kitkakertoimien riippuvuutta hiekoitusmäärästä ja lämpöti lasta erisuuruisten ajoneu-

vojen ylityskertojen jälkeen esitetään tutkimuksen /6/ mukaan kuvassa 28. Kyseisten 

tutkimusten mukaan kylmällä säällä (-6 °C) ei hiekkamäärällä O,1...0,3 m3itd/km ole ollut 

juuri vaikutusta kitkaan. Edellistä hieman leudommalla säällä (-4 °C) on tumisen 

tienpinnan kitka lievästi kasvanut hiekkamäärän suuretessa (kuva 29). Mittausnopeus 

p0. kokeissa oli 60 km/h. 



Kuiva, jäinen tienpinta 	hiekoitushiekka 3 -llmm 

Lömpötila ilmassa 	-6 °C 

0 

o 0 

_i!_ 02r - - - 
/ 150 ajoneuvoa 

- q2n --- - 

0,1c ----- - 

0 	0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0.6 	0,7 	0,8 

Niekkomäärä (m3/ km) 

Kuva 28. Kitkakertoimen riippuvuus 

hiekkamäärästä, ylikulke-

neiden ajoneuvojen luku-

määrästä. Materiaali oli 

luonnon soraa 3-11 mm ja 

lämpötila -6 °C. 

Kuiva, 	lumipolonteinen tienpinta, siroteltu 
sepelillä 4-8mm 

Lö"pj½ ilmassa -4°C ______ 

—I  c " 	50 

- __ 

0,30 ____ - 
0,25 ,, 

...- / 
- 

0,2 - 

0,15 

0,10 

0,05 

0,1 	0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 	0,7 	0,8 

Niekkomäärä (m3/ km) 

Kuva 29. Kitkakertoimen riippuvuus 

hiekkamäärästä, ylikulkenei-

den ajoneuvojen lukumäärästä. 

Materiaali oli hienoa sepeliä 

4-8 mm ja lämpötila -4 °C. 
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Hiekkamateriaalin laadun merkitystä ei vielä ole erityisesti selvitetty. Hiekan vai-

kutusta voidaan tarkastella mm. sen pysyvyyden ja aikaansaaman kitkan mukaan. Tutki-

muksen /6/ mukaan on tavallinen murskesora 0-20 mm suurentanut kitkakerrointa hyvin 

nopeasti, mutta sen vaikutus on ollut lyhytaikaista - karkeaa kiviainesta ei tulisi-

kaan käyttää kuin korkeintaan poikkeustapauksissa ja vähäliikenteisillä teillä. Murs-

kesora 0-9 mm ja hienosepeli 0-8 mm ovat kitkan kohottajina olleet luonnonsoraa 0-8 mm 

parempia, tosin eivät merkittävästi (ks. kuva 30). 



0-2Omm 
2 

0,25 
0 t 	'mm 

0,20 Hk0-8mm 

:: 

Q5C 

0 	0.1 	0,2 	0,3 	0,4 	0,5 	0,6 
Hiekkamäärä m3 /km 2,5 m IevityseveydeIle 

Kuva 30. Erilaisilla hiekoitusmateriaa-

eilla aikaansaatuja kitkaker-

toimia. 

40 

60 
'0 
-5 

40 

20 

0075 0,125 025 0.5 1 	2 	4 	8 16 20 32 64 

Seulakoko 	(mm) 

Kuva 31. Hiekoitusmateriaalin ohjealue 

/6/ mukaan. 

Hiekoituksen käyttöä liukkaudentorjuntakeinona voidaan suositella ainoastaan vähälii-

kenteisiin teihin. Hiekoituksen vaikutus lakkaa varsin nopeasti - jo muutaman kymme-

nen henki töajoneuvon kulun jälkeen hiekka siirtyy ajoradalta sivuun ja tienpinnan 

kitka pienenee. 

	

6. 	YHTEENVETO 

	

6.1 	SUOLAN KASITTELY 

Suolan käsitteLytutkimuksissa on tarkasteltu suolan siirtämistä junavaunusta ajoneu-

voon, ajoneuvosta varastoon, varastossa mandollisesti tapahtuvaa käsittelyä, suolan 

siirtämistä välivarastoon sekä suolan kuorrnaamista levitysajoneuvoon. 

Säkitetty suola siirretään rautatievaunusta kuLjetusautoon miestyönä joko yksinomaan 

tai lastauskärryjä apuna käyttämällä. Purkutyössä tarvitaan 4 kp-miestä suorittamaan 

kärryjen lastauksen ja siirron sekä tyhjennyksen. Työsaavutukset ilmenevät taulukos-

ta 1 

Irtosuolan siirtämisessä rautatievaunusta kuljetusajoneuvoon käytetään monenlaisia 

menetelmiä. Niissä tavallisimmat apuvälineet ovat kuokkakauhakuormaaja, traktori-

kuormaaja, kahmarikauhakuormaajat, pyöräkuormaaja sekä kierukkalaite. Jos tarkastel- 
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laan vaunun tyhjennystä pelkästään työsaavutusten ja töiden sujuvuuden kannalta, on 

kahmarikauhan ja satamanosturin käyttäminen ollut vakuuttavinta. Viime mainitun 

laitteen käytössä on hankaluutena kuitenkin vaunun loppupuhdistus (tarvitaan toinen 

tyäväline) sekä satamanostureiden harvinaisuus (vain tietyissä kaupungeissa). 

Taulukko 8. Rautatievaunun tyhjennyksen työsaavutuksia (luokittelu tyhjennyskoneen 

mukaan). 

Toimintaväline 	 K2 	K3 

t/h 	t/h 

Satamanosturin kahmarikauha 	42-48 	14-16 

KKH 08 	 27,5 	23,0 

KKT 25 	 24,5 	18,5 

KA + kahmarikauha 	9,5 	7,0 

Suolasäkkien siirtäminen auton lavalta varastoon suoritetaan yleisesti (noin 80 °/. 

suolamäärästä) miestyönä. Suositeltavaa olisi kuitenkin käyttää kuormaajaa apuna. 

mikäli vain työskentelytilaa on riittävästi koneen liikkeille. Ensin mainitussa ta-

pauksessa tarvitaan tyhjennyksessä 3.. .4 kp-miestä. Miesten normaali työsaavutus 

riippuu merkittävästi työskentelytiloista. Työsaavutukset ovat 50...100 säkkiä/h 

riippuen siitä, tyhjennetäänkö vain lavan perästä vai myös molemmilta sivustoilta. 

Kuormauskonetta käytettäessä työsaavutus luonnollisesti pienenee, mutta samalla myös 

työn rasittavuus vähenee. 

Irtosuolakuorman purku suoritetaan aina koneellisesti. Purkunopeuteen vaikuttaa mm. 

varastorakennuksen tilavuus ja varaston täyttymisaste. 

Liukkaudentorjunnan sesonkiajan työpainetta voidaan pienentää varastoimalla säkeissä 

olevaa suolaa irtonaisena esimerkiksi siiloihin, erityisiin suolalaatikkoihin tai 

vaikkapa vain suolavaraston lattialle. Tällöin suolakuorman teko on nopeaa. Kuor-

maus siilosta auton lavalle kestää 1.. .2 minuuttia, eikä ajoneuvon kuljettaja tarvit-

se aputyövoimaa. Kuormaus varastolaatikosta ja varaston Lattialta kestää kuormaajal-

la 12.. .16 minuuttia eikä aputyövoimaa tarvita. Sen sijaan säkeissä olevan suolan 

kuormaaminen auton lavalle kestää 20.. .30 minuuttia riippuen apuvälineestä. Lisäksi 

kuormaus on tällöin raskasta (tarvitaan 3 KPM). 

6.2 	HIEKAN KÄSITTELY 

Hiekan käsittely liukkaudentorjunnassa sisältää mm. seulonnan, suolan ja hiekan se-

koituksen, materiaalien välivarastoinnin ja kuormauksen kp-ajoneuvoon. 

Kp-hiekka seulotaan usein kesäkautena. Seulottu hiekka välivarastoidaan, jonka yhtey -

dessä siihen usein lisätään pieni määrä suolaa hiekan täydellisen jäätymisen estämi-

seksi pakkaskautena. 



Hiekan kuormaamiseen käytetään kuormaajaa (esim. KUP tai KUT). Hiekoitukseen läh-

dettäessä kuormausta voidaan helpottaa varastoimalla hiekkaa siiloon, josta sitä va-

l.utetaan auton lavalle. Kuormaus tapahtuu tällöin myös nopeammin. 

Hiekan käsittelyyn voidaan liittää myös suolahiekan valmistaminen. Suolahiekkaa val-

mistetaan monenlaisilla menetelmillä: lisätään säkillinen suolaa hiekkakuormaan ennen 

hiekan kuormausta tai sitten hiekan kuormauksen aikana, lisätään suolaa hiekkaan sii-

lon täyttövaiheessa esimerkiksi lapiolla, lisätään suolaa hiekkaan suoritettaessa 

kuormaus hihnakuljettimella jne. Hiekan ja suolan homogeenistä sekoittumista tapah-

tuu ainoastaan käytettäessä hihnakuljetinta kuormauksessa. 

	

6.3 	SUOLAN JA HIEKAN SIROTTELU 

Sirottelulaitteita on kolmea lajia. Niistä yLeisintä perälautalevitintä käytetään 

pääasiassa hiekan ja suolahiekan sirottelussa. Sirottelu sujuu sitä käytettäessä 

nopeasti ja se on hinnaltaan huokea. Perälautalaitteen säätäminen tietylle materi-

aalimenekkimäärälle on usein epätarkkaa ja suuresta pudotuskorkeudesta johtuen mate-

riaali saattaa levittäytyä hajanaisesti. 

Hinattavia sirottimia käytettäessä voidaan materiaalin menekki annostella melko tar-

kasti, mikä on ajonopeudesta riippumaton. 

Lautassirottimella voidaan materiaali levittää epäsymmetrisesti kandelle ajokaistal-

lekin. Annostus on tarkkaa ja pienten materiaalimenekkien käyttö on mandollista. 

Lautassirottimet ovat kuitenkin hankintahinnaltaan kalliita. 

Sirottelussa pyritään nykyään pienehkäihin materiaalimenekkeihin.Sirottelumäärään vai-

kuttavat ulkoiset olosuhteet: lämpötila ja sen muuttumissuunta, sateisuus sekä jää- 

ja lumikerroksen paksuus. Kohdassa 1.2 on esitetty suositeltavat suotamäärät. Pak-

suja jääkerroksia ei pitäisi sulatella suuria suolamääriä käyttämällä, vaan suhteel-

lisen pienimääräisillä muutaman tunnin välein suoritettavilla suolauksilla, koska 

liikenne poistaa tieltä suolan veden ja sohjon mukana. 

Varsinaisen suolan ja hiekan sirottelutyöhän voidaan katsoa kuuluvan: laitteen kun-

nitys (ei jatkuvasti), materiaalin kuormaus, siirtyminen levityskohteeseen, materiaa-

lin sirottelu ja paluu tukikohtaan. Työvaiheittain on ajankäyttö ollut seuraava: 

	

1. 	Laitteen kiinnitys 

- perätautasirotin 	4... 7 min 

- hinattava sirotin 	3... 7 min 

- lutassirOtin 	4.. .18 min 
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Käyra Materiaali 

1 Hiekka Kp 
Suolahiekka Sr 

2 l4iekka Sr 
Suolahiekka Sr 
Suolahiekka Kp 
SuoJa Kp 

3 Hiekka Os 
4 SuoJa Sr 

43 

2. 	Kuormaus 

- 	 säkitetty suola toimintavälineillä x) 

- 	 3 KPM 20. ..25 min/kuorma 

- 	 KUP 06 tai KUT 00 + 4 KPM 20 

(säkit 	rikotaan 	lavalla) 

- 	 KUP 06 tai KUT 00 + 4 KPM 30 

(säkit 	rikotaan kauhassa) 

- 	 3 KPM + hihnakuljetin 25 

- 	 irtosuol.a varastolaatikosta 

- 	 KUP 09 tai 	KUT 50 + 1 	KPM 12.. .16 

- 	 irtosuola siilosta 

- 	 1KPM 1...2 

- 	 hiekka tai 	suolahiekka kasasta 

- 	 KUP 09 + 	2 KPM 4... 6 

- 	 KUT 50 + 	2 KPM 6... 7 

- 	 KUT 50 + 	2 KPM + 

seulaverkko 8... 9 

- 	 hiekka siilosta 

- 	 1KPM 2...5 

- 	 suolahiekka siilosta 

- 	 1KPM 5..8 

- 	 hiekka siilosta, 	suola 	Lapioi- 

daan sekaan 

- 	 2KPM 7...10 

3. Ajo 	Levityskohteeseen 

- 	 perälautasirotin 1,2 min/km 	(50 	km/h) 

- 	 hinattava sirotin 1,3 (45 

- 	 lautassirotin 1,1 (55 

4. Materiaalin sirottelu 	(yhtenäinen tevitys) 

- 	nrIutsirotin 

MATKA km 
x) 

5 m3itd 
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- hinattava sirotin 

Käyra Materiaali Tie 

1 Suola Sr 
2 Suola Kp 
3 Hiekka Sr 
4 Hiekka Os 

Hiekka Kp 
Suolahiekka Sr 
Suolahiekke Os 

5 Suolehiekka Kp 

7SF- 
E 
4 

1- 

2 	3L 	4L 
MATKA km 

1 
p__ _____ 

10 	o 	30 	4fl 	50 

- lautassirotin 

E 
4 

c.l 
1-. 

Käyrä Materiaali Tie 

1 Hiekka Sr 
Hiekka Ös 

2 Suolahiekka $r 
Suolahiekka Os 

3 Suola Kp 

MATKA km 

	

5. 	Paluu tukikohtaan 

- perälautasirotin 
	

1,1 min/km 	(55 km/h) 

- hinattava sirotin 
	

1,3 	(45 	) 

- lautassirotin 
	

1,0 	(60 

	

6.4 	SUOLAN JA HIEKAN VAIKUTUS 

Suolan jäänpintaa sulattava vaikutus alkaa ilmetä noin 1/2 tunnin kuluttua levityk-

sestä, jolloin raidekohdat sohjoistuvat (sulatukseen kuluva aika riippuu luonnolli-

sesti suolamäärästä, lämpötilasta. jääkerroksen paksuudesta, liikenteestä jne.). 

Koko ajoradan jääpinnan sulattamiseen saattaa kutua aikaa 2.. .4 tuntia. Suolauksen 

vaikutus tienpinnan kitkan suurenemisen alkaa ilmetä jo 0,5.. .1,0 tunnin kuluttua, 

joLloin auton pyörä pääsee kosketukseen tien päällysteen kanssa. Esimerkiksi auton 

pysähtymiseen tarvitsema jarrutusmatka lyheni vaLLinneissa koeolosuhteissa 20.. .60 
0; 

Suolahiekka kiinnittyy jää- ja lumipolannepiritaan muutamassa tunnissa (2...4 h). 

Liiallista suolan käyttää hiekan seassa on vältettävä, sillä jos suolahiekka sulattaa 

Lumipolannetta, siirtää liikenne sohjon mukana myös suolahiekan syrjään ajoradalta. 

Jotta suolahiekoituksella olisi liukkaudentorjunnassa merkitystä, tulee tienpinta 

puhdistaa mandollisimman tarkkaan lumipolanteista yms. ja suorittaa suolahiekoitus 

2.. .4 h ennen yleisen liikenteen alkua. 
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Pelkällä hiekalla pystytään tienpinnan kitkaa kohottamaan merkittävästi. Hiekan käy-

tön tarkoituksenmukaisuutta horjuttaa kuitenkin sen kehno pysyvyys tienpinnalla - 

vain muutaman kymmenen ajoneuvon liikenne riittää sen siirtämiseen sivuun ajoradalta. 

Näin ollen hiekan käyttö tulisikin rajoittaa vain vähäliikenteisiin teihin. 

Yleisinä ohjeina suolauksesta voidaan esittää seuraavaa: 

- 	suolauksen pääasiallinen tarkoitus on tiukkauden ehkäisy (ennakolta) 

- 	lämpötilan laskiessa alle -6 0C ei suolausta enää pidä suorittaa 

- 	suolausta tulee suorittaa aina lumisateen sattuessa, mikäli lämpötila ei ole 

alle -6 °C tai tie ote vahvasti jäätynyt (jolloin lumi pysyy irtonaisena) 

- 

	

	suolausta ei tule suorittaa, jos tienpinnalta on irtolunta tai lumisohjoa, en- 

nen niiden poistamista 

- 	pyrkimyksenä on kuiva tienpinta liiallisia suola-annoksia on vältettävä ja 

käytettävä mieluummin useita suotauskertoja pieniltä annoksilla, jos yksi kerta 

ei ole riittävä 

- 	tarvittava suolamäärä on suhteellisesti sitä pienempi, mitä vitkkaampi on lii- 

kenne esim. moottoriteiden vasen kaista tulisi suolata oikeaa kaitaa voimak-

kaammin käyttämällä lautaslevittimen epäsymmetristä sirottelumandottisuutta hy-

väksi 

- 	suolattavan kaistaleen tulee olla väh. 3.. .4 m leveä, keskitielle kapealla alu- 

eella suoritettava suolaus on tuomittava jo liikenneturvallisuudenkin takia. 

Suolaus sinänsä vaatii työmiehi Itä tarkkuutta. Sirotinlaitteiden tulee olla moit-

teettomassa kunnossa ja annostelun tulee olla helposti suoritettavissa. "Sormitun-

tumalta" suoritettavan suolauksen aika on jo taaksejäänyttä. 
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