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TIIVISTELMÄ  

Savo-Karjalan tiepiirissä Kuopion läänin alueella tehtiin talvikausina  1992-1993 
 ja  1993-1994  teiden suolauksen vähentämiskokeilu. Kokeilun vaikutuksista 

tehtiin monipuolinen seurantatutkimus. Käsillä oleva raportti  on  yhteenveto näis-
tä tutkimuksista. Kokeilun piirin kuuluivat kaikki piirin päätiet, yhteispituudeltaan 
noin  375 km.  

Kokeiluteillä  käytettiin ennen kokeilua suolaa  6-7  tonnia/tiekm  talvea kohden. 
Kokeilun aikana suolaa käytettiin kunnossapitoluokan  I  teillä noin  1 ,0  ja vilkaslii-
kenteisemmillä kunnossapitoluokkien Isk ja  Is  teillä noin  1,8  tonnia/tiekm 

 (sisältää hiekan seassa levitetyn suolan). Keski-Suomen vertailuteillä suolaa 
käytettiin kokeilutalvina  10-13  tonnia/tiekm.  Hiekkaa Kuopiossa käytettiin liuk-
kaudentorjuntaan kokeilutalvina  55-70  tonnia/tiekm,  Keski-Suomessa  7-12 

 tonnia/tiekm.  Hiekan seassa levitetyn suolan määrä lisääntyi kokeiluteillä kokei-
lutalvina  0,2-0,3:sta  0,6-0,7  tonniin/tiekm. 

Kokeiluteiden talvihoidon  kokonaiskustannukset kasvoivat keskimäärin noin 
 20  %.  Piirin talvihoidon kokonaiskustannukset kasvoivat noin  5  %. Aurauksen, 

tasauksen, suolauksen  ja hiekoituksen  kustannukset kasvoivat pienillä liiken-
nemäärillä  (2 000-3 000  ajon./vrk)  noin  10  %  ja  suurilla  (5 000-6 000  ajon./vrk) 

 noin  50  %. Liukkaudesta  johtuvia ongelmatilanteita (kitka  alle pääteiden  nor-
maalin tavoitetason  0,3 tai  liian pieni  osa poikkileikkauksesta  paljaana) oli kokei-
luteillä useammin  (32-41  %  ajasta) kuin vertailuteillä  (16  %  ajasta). 

Henkilövahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia tapahtui kokeiluteillä en-
simmäisenä kokeilutalvena  27  ja  toisena  25,  mikä vastaa viiden edelisen  talven 

 keskiarvoa  (26,8).  Kun otetaan huomioon, että onnettomuudet samanaikaisesti 
vähenivät vertailuteillä, voidaan laskea kokeilun lisänneen henkilövahinko-
onnettomuuksia noin  5  %. Kunnossapitoluokan  I  teillä, joiden osuus kaikista 
kokeiluteistä oli yli  80  %, henkilövahinko-onnettomuudet lisääntyivät noin  20  %. 

 Tämä vastaa noin neljää henkilövahinko-onnettomuutta talvea kohden. Kuole-
maan johtaneiden onnettomuuksien lukumäärään kokeilu ei vaikuttanut. Vilk-
kaammilla kunnossapitoluokkien Isk  ja  Is  teillä, joita myös suolattiin jonkin ver -
ran muita teitä enemmän, onnettomuudet eivät lisääntyneet. 

Kokeilu  on  merkittävästi vähentänyt teinvarren mäntyjen neulasten suolapitoi-
suutta. Myös pohjavesien kloridipitoisuuksen alenemisesta saatiin viitteitä, vaik-
ka aineisto ei ollutkaan riittävä yleisempien päätelmien tekoon. 

Kansalaisille tehdyn postikyselyn mukaan Kuopion läänin asukkaista kolme 
neljäsosaa suhtautui kokeiluun positiivisesti keväällä  1994.  Kansalaisten myön-
teinen suhtautuminen kokeiluun vahvistui kokeilun kestäessä. 

Kokeilussa haettiin suolan käytön minimirajoja, eikä tuloksia voi yleistää muun-
laiseen suolan käytön vähentämiseen  tai  erilaisiin  tie-  ja sääolosuhteisiin.  Kokei-
lun tulosten valossa suolauksesta ei ole syytä kokonaan luopua. 



Reduced de-icing on rural roads in Finland  -  Final report. Helsinki 1995. Finnish National 
Road Administration,  Tielaitoksen  selvityksiä  34/1995. ISBN 951-726-080-6, ISSN 0788-
3722. 50 P.  +  app. 9 p. 

Keywords: winter maintenance, de-icing, salting, accidents 

ABSTRACT  

ln  an experiment in winters 1992-1993 and 1993-1994 salting of rural main 
roads was radically reduced in the road district of Savo -Karjala.  The total length 
of the experimental roads was about 375 km. The total salt use per season was 
reduced from 6-7  tonnes/road -km to 1-1.8  tonnes/road -km.  ln  the neighbour-
ing road district 10-13 tonnes of salt per road-km was used each season. The 
figures include salt that was used mixed in sand. On the experimental roads the 
use of salt mixed in sand increased from 0.2-0.3 to 0,6-0.7  tonnes/road -km. 

To reduce slippery road conditions sand was used instead of salt. 55-70 tonnes 
of sand were spread per road-km each season. On the control roads  ln  the 
neighbouring road district sand use was only 7-12  tonnes/road -km. 

The cost of winter maintenance in the road district was increased by about 5  %. 
 On the experimental roads the average cost increase was about 20  %.  The total 

cost of snow ploughing, road surface smoothing, salting and sanding increased 
on roads with low traffic volumes (2 000-3 000  vehicles/day)  by about 10  %,  on 
roads with higher traffic volumes (5 000-6 000  vehicles/day)  the increase was 
about 50  %.  

The experimental roads were more often slippery than control roads. The friction 
coefficient of the road surface was below the normal target level of 0.3 or too 
small proportion of the road width was free of ice and snow 32-41  %  of time on 
the experimental roads and 16  %  of time on the control roads. 

The number of injury accidents on the experimental roads was 27 in the first 
winter and 25 in the second winters, which was about the same as the average 
during the five-year period before the experiment (26,8). Because the trend on 
control roads was decreasing the calculated effect of reduced salting was an 
approximate 5  %  increase in the number of injury accidents. On roads with traf-
fic volumes below 6 000  vehicles/day,  that contained more than 80  %  of all ex-
perimental roads, the increase was about 20  %.  This equals to four injury acci-
dents each winter. The number of fatal accidents, however, did not increase. 

During the experiment the salt concentrations in the needles of roadside pine 
trees reduced significantly. There were also signs that chloride concentrations in 
ground water were decreasing, even though the amount of observations was too 
small for more general conclusions. 

About three quarters of the population of the area were pleased with the re-
duced salting. During the experiment the positive attitudes even increased 
slightly.  

ln  the experiment the salting of roads was reduced to the very minimum. The 
results are not applicable to other kinds of experiments in different road envi-
ronment or weather conditions. It seems clear, however, that it is not reasonable 
to abandon salting entirely on Finnish main roads.  



ALKUSANAT  

Savo-Karjalan  tiepilrin suolauksen vähentämiskokeilu  oli  osa  tielaitoksen  Talvi  ja  
tieliikenne  -tutkimusohjelmaa. Kokeilun käytännön toteutuksesta vastasi  Savo- 
Karjalan  tiepliri. Vertailuaineistoja koottiln  Keski-Suomen  ja  Kaakkois-Suomen  
tiepiireistä. Tielaitos  vastasi  pääosasta  kokeilun  seurantatutkimusten  kustan-
nuksista. Kokeilun vaikutuksia koskevissa tutkimuksissa olivat mukana  mm. 

 Kuopion  ja  Oulun yliopistot sekä  tielaitoksen  Tampereen  kehitysyksikkö.  Yh-
teenvedon kokeilun vaikutuksista laati Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen  
(VTT) Yhdyskuntatekniikan tutkimusyksikkö (YKI),  Liikenne  ja  kuljetukset. 

Käsillä oleva raportti  on  yhteenveto kaksivuotisen  suolauksen vähentämiskokei-
lun  vaikutuksista. Tutkimuksen tilaajan  yhteyshenkilönä  on  ollut Talvi  ja  tielii-
kenne  -tutkimusohjelman projektipäällikkö  Anne  Leppänen  tielaitoksen  liiken-
teen  palvelukeskuksesta.  Kuopion  tiepiirissä yhdyshenkilönä  on  ollut Talvi  ja  
tielilkenne  -projektin  projektisihteeri,  ins.  Eeva-Liisa Ryynänen. Kuopion  tiepii-
rissä seurantatutkimusten  eri vaiheisiin ovat merkittävästi osallistuneet  mm. 

 eteläisen  tienpitoalueen  päällikkö  Matti  Tuiremo, liikenneturvallisuusinsinööri 
 Veikko Taivainen,  rkm  Juhani Toppinen  ja  ylitiemestari  Aarne  Siitari.  Keski- 

Suomen  tiepiirissä yhdyshenkilönä  ovat toimineet  rkm  Pirkko Kanerva sekä 
toimistosihteeri  Anita  Korsberg ja  Kaakkois-Suomessa  ins.  Pertti Korhonen. 
Tiemestaripiirit molemmissa eri  tiepiireissä  ovat tehneet suuren työn keräämällä 
pääosan tutkimuksissa tarvittavista  tienpidon perustiedoista.  Tässä raportissa 

 on  referoitu seurantatutkimuksen  eri  osa-alueiden raportteja, joiden tekijöinä 
ovat  H.  Lappalainen  (TIELITky),  K.  Saastamoinen (Oulun  Yo), P.  Niemelä  &  S. 

 Kainulainen sekä  E-L.  Hautala,  & L.Kärenlampi  (Kuopion  Yo).  

VTT:n Yhdyskuntatekniikan  tutkimusyksikössä tutkimuksesta  on  vastannut Veli- 
Pekka  Kallberg,  joka  on  myös laatinut  tutkimusraportin.  

Helsingissä huhtikuussa  1995  

Liikenteen palvelukeskus 	 Anne  Leppänen 
Talvi  ja  tielilkenne  -projekti 	 Projektipäällikkö  
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1  JOHDANTO  

Tielaitos  pyrkii pitämään eteläisen Suomen  ja rannikkoseutujen päätiet paljaina 
 ympäri vuoden. Käytännössä  lumen  ja  jään lopullinen poistaminen tien pinnasta 

yleensä edellyttää tiesuolan käyttöä. Tiesuolan (natriumkloridi, NaCI) laaja 
käyttö Suomessa alkoi  1960-luvulla  ja  saavutti huippunsa  1980-  ja  1990-lukujen 
taitteessa  (kuva  1). 
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Kuva  1.  Tiesuolan käyttö teiden talvthoidossa tielaitoksen ylläpitä  millä  teillä. 

Suolaus  ei ole saanut autoilijoiden varauksetonta kannatusta.  Osa  autoilijoista 
vastustaa suolan käyttöä siitä seuraavan tien loskaantumisen takia: Suolakura 
likaa autot sekä ympäristön  ja  tekee ajamisesta epämiellyttävää. Suolauksen 
vastustajat ajaisivat mieluummin kuivilla  ja  puhtailla teillä, vaikka ne olisivat 
ajoittain liukkaitakin. Nastarenkaiden käyttö lienee yksi tärkeä syy, miksi autoili-
jat katsovat pärjäävänsä liukkaillakin keleillä. Suolan käyttöä ovat kannattaneet 
erityisesti raskaiden autojen kuljettajat, joilla harvemmin  on  käytössään nasta-
renkaita  ja  joilla ei yleensä ole mandollisuutta sovittaa ajoaikoja  tai  -reittejä keli- 
olosuhteiden mukaan. 

Tiesuolan käytön vähentämistä  on  viime vuosina vaadittu suolan ympäristöä  ja 
pohjavesiä likaavan  vaikutuksen takia. Laajamittaisia ympäristötuhoja tiesuolan 
käytöstä ei tiedetä aiheutuneen, vaikka suolan onkin todettu saastuttaneen yksit-
täisiä kaivoja käyttökelvottomiksi. Pohjavesissä suolapitoisuuden nousu  on  hi-
dasta, mutta toisaalta vahinkojen korjaaminenkin voi kestää vuosikymmeniä. 

Suolan käyttöä liukkauden torjunnassa  on  viime vuosina voitu vähentää erityi-
sesti kehittyneiden suolausmenetelmien ansiosta. Liuossuolan käytöllä tielle 
levitettäviä suolamääriä voidaan oleellisesti pienentää. Liuossuolaus onkin yleis-
tynyt sitä mukaa, kun tiepiirit ovat saaneet hankittua siihen tarvittavaa kalustoa. 
Myös liukkaudentorjunnan entistä paremmalla ajoituksella  ja  oikeilla ennakoin-
neilla  on  suolan käyttöä voitu vähentää. 

Tiesuolalle ei kuitenkaan ole erityisen hyviä vaihtoehtoja,  jos  tavoitteena  on  pitää 
pääteiden kitkataso talvellakin korkeana. Mekaanisin toimenpitein, auraamalla  ja 
höyläämällä,  ei ohuita jääkerroksia voi tieltä poistaa. Hiekoitus lisää kitkaa, 
mutta vaikutus  on  lyhytaikainen, koska vilkasliikenteisimmillä teillä liikenteen 
aiheuttamat ilmavirrat lennättävät hiekan pian pois ajoradalta. Kemialliset vaih- 
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toehdot  ovat moninkertaisesti suolaa kalliimpia, eivätkä ne välttämättä ole  ym-
päristövaikutuksiltaan  tiesuolaa parempia.  

Suolaamattomuutta  on  Suomessa aiemmin kokeiltu  pääteillä osuuksilla  Helsin-
ki—Pori  (Vt  2)  ja  Turku—Lahti  (vt  10  ja vt  12)  talvella  1970-1971.  Kokeiluteillä 

 suolaa ei käytetty edes hiekan seassa.  Kokeilutalvi  oli poikkeuksellisen leuto, 
mikä haittasi vaikutusten arviointia.  Liukkaudentorjuntakustan nukset  pyrittiin 
pitämään samalla tasolla kuin aiempina talvina, jolloin  liukkaudentorjunta  oli hoi-
dettu suolalla.  Kokeilutiet  olivat tavallista useammin liukkaita.  Ajonopeudet  liuk-
kailla  keleillä  olivat keskimäärin  12 km/h  alhaisempia  kuin pitävillä  keleillä,  joilla 
keski nopeus oli  99 km/h.  Kaikkien onnettomuuksien  tai  henkilövahinko -onnetto-
muuksien  kokonaismäärään  kokeilu ei vaikuttanut, liikenneonnettomuuksissa 
kuolleiden määrä näytti  kokeiluosuuksilla  jopa vähentyneen  (Tie-  ja  vesiraken-
nushallitus  1974).  

Seuraava  suolaamattomuuskokeilu  järjestettiin  osuuksilla Auranasema—Tam-
pere  (kt  41),  Palojärvi —Pori  (Vt  2)ja  Jyväskylä —Lahti  (Vt  4)  talvella  1977-1978. 
Se  jouduttiin keskeyttämään tammikuun  17.  päivänä yleisen mielipiteen, erityi-
sesti raskaan liikenteen voimakkaan vastustuksen takia.  Suolaamattoman  tien 

 liukkaudentorjuntakustannukset  arvioitiin  40  %  suuremmiksi kuin suolaa käyttä-
mällä. Syynä  kohonneisiln  kustannuksiin oli etenkin hiekan huono pysyvyys ajo- 
radalla. Kokeilun  loppupäätelmissä  pelkkä  hiekoitus  tai  suolahiekoitus  todettiin 

 sopimattomiksi liukkaudentorjuntamenetelmiksi vilkasliikenteisillä  teillä  (Tie-  ja 
 vesirakennushallitus  1978).  

Kuopion  tiepiirissä  päätettiin kokeilla suolan käytön voimakasta vähentämistä 
 talvikausina  1992-1993  ja  1993-1994.  Suolan käyttö sellaisenaan  (rakeisena 
 tai  liuoksena) rajoitettiin  vain  mustaan jään aikaan syksyllä  ja  keväällä sekä 

poikkeuksellisen  liukkaille keleille  muulloin.  Hiekoitushiekan  seassa suolaa kui-
tenkin käytettiin  tarttuvuuden  parantamiseksi. Suolan käytön  vähentämispäätök

-seen  vaikutti ennen kaikkea piirin halu palvella  tienkäyttäjiä,  jotka ovat voimak-
kaasti vastustaneet suolan käyttöä. Kuopion  tiepilri  soveltuu  kokeilualueeksi  hy-
vin  sen  puolesta, että  sen  pohjoispuolella Kainuun, Oulun  ja  Lapin  tiepiireissä 

 kaikkia  pääteitä  ei  pyritäkään  pitämään talvella suolan avulla  paljaina.  Kokeilu 
liittyi  tielaitoksen  valtakunnalliseen Talvi  ja  tieliikenne  -projektiin. 

Kokeilussa painotettiin tiedottamista  ja  yhteistyötä eri osapuolten välillä sekä 
kokeilun vaikutusten selvittämistä monipuolisilla  seurantatutkimuksilla. Tiepiiri 
varautui  kokeiluun parantamalla  valmiuksiaan suolattomaan liukkaudentorjun-
taan. Tiepiiri  ennakoi suolan käytöstä luopumisen lisäävän  talvikunnossapidon 

 kustannuksia.  Tienkäyttäjille  kokeilusta tulevien  hyötyjen  ja  päällysteiden  kulu-
misen vähenemisestä tulevien  säästöjen  arvioitiin kuitenkin olevan  taivikunnos-
sapidon  lisäkustannuksia suuremmat. 

Kokeilussa Kuopion tiepiirin tärkeimpänä  vertailupiirinä  oli Keski-Suomen  tiepiiri, 
 jossa kokeilun ajan jatkettiin suolan käyttöä entiseen tapaan. Kokeilun liikenne

-turvallisuusvaikutusten  selvittämisessä käytettiin kuitenkin ensisijaisena  vertai-
luaineistona  kolmen  naapuritiepiirin  (Keski-Suomi,  Häme  ja  Kaakkois-Suomi) 

 pääteiden  onnettomuuksia, jotta  vertailuaineisto  olisi riittävän suuri onnetto-
muuksien lukumäärän  satunnaisvaihtelun pitämiseksi siedettävissä  rajoissa.  
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Suolauksen vähentämiskokeilun  suunnittelussa  ja  toteutuksessa Kuopion tiepiiri 
 on  saanut tukea erilaisilta sidosryhmiltä, joista mainittakoon tiedotusvälineet, 

ammattiautoilijat, poliisi, Liikenneturva  ja  Keski-Suomen tiepliri. Ilman laajaa 
kansalaisten  ja  erilaisten eturyhmien tukea kokeilun toteutus aiotuUa tavalla ei 
olisi ollut mandollista. 

Kokeilun vaikutuksia  on  tutkittu monipuolisesti. Tutkimusten aiheita  ja  tekijöitä 
ovat olleet: 

• Talvihoitotoimenpiteet  ja  -kustannukset (tielaitos/  Tampereen  kehitysyksikkö) 
• Talvikelien  yleisyys (tielaitos!  Tampereen  kehitysyksikkö) 
• Ajonopeudet  ja  aikavälit  (Oulun yliopisto) 
• Liikenneturvallisuus (VTT Yhdyskuntatekniikkal Liikennetutkimukset) 
•  Väestön mielipiteet (Kuopion yliopisto) 
• Ympäristövaikutukset  (Kuopion yliopisto) 

Käsillä oleva raportti  on  yhteenveto kaikista suolauksen vähentämiskokeilun 
vaikutuksista 



, 

S......  

Kokellutiet  
Keski-Suomen vertailutiet 
Kaakkois-Suomen vertailutiet Kuva  2.  Kokeilu-ja vertailutiet.  
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2 	KOKEILUN JÄRJESTELYT  

2.1 	Kokeilu-  ja  vertailutiet  

Kuopion tiepiirissä syksyllä  1992  alkanut kokeilu koski kaikkia pääteitä (kunnos-
sapitoluokkien  I, Is  ja sk  tiet), joiden yhteispituus oli  376 km.  Kokeilutiestö  pysyi 
pääpiirteissään samanlaisena molempien kokeilutalvien ajan. Merkittävin muu-
tos tapahtui vuoden  1994  alussa, jolloin kunnossapitoluokan  I  teiden pituus vä-
heni  22 km  ja kunnossapitoluoka  Is  teiden pituus kasvoi  13 km.  Kuopion  ja 

 Pohjois-Karjalan tiepiirien yhdistyminen  Savo-Karjalan tiepiiriksi vuoden  1994 
 alusta ei vaikuttanut kokeiluteihin. 

Kokeilun vertailuteiksi valittiin alunperin Keski-Suomen tiepiirin päätiet. Talvihol
-don  työmäärien  ja  kustannusten osalta vertailutiestöä täydennettiin jälkeenpäin 

nykyisen Kaakkois-Suomen tiepiiriin kuuluvan, vuoden  1994  alkuun asti erillisen 
Mikkelin tiepiirin pääteillä. Täydennys oli tarpeellinen, koska Keski-Suomen  tie-
piirin litteraseurantaa muutettiin niin, ettei talvihoidon eri töiden erottaminen enää 
ollut mandolista vuoden  1994  alusta alkaen. Mikkelin  ja  Keski-Suomen piirien 
erilainen talvihoidon politiikka myös antaa vertailulle laajemman pohjan.  

Savo-Karjalan tiepiirin kokeilutiet sekä Keski-Suomen  ja  Kaakkois-Suomen  tie- 
piirien vertailutiet näkyvät kuvassa  2.  
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Vertailutiet  valittiin naapuripiireistä, koska sääolosuhteiden  ja talvihoidon  tarpeen 
haluttiin olevan samankaltaisia kuin kokei luteillä. Lisäksi Keski-Suomen piirin 
valmius jatkaa Suomen olosuhteissa runsaaseen suolaukseen perustuvaa talvi-
hoitopolitiikkaa pääpiirteissään muuttumattomana  koko  kaksivuotisen kokeilun 
ajan antoi kokeilulle hyvän lähtäasetelman. 

Talvihoidon työmäärien  ja  kustannusten osalta tutkimuksen tarkasteluajanjakso 
koski kolmea talvea: kahta kokeilutalvea  (1992-1993  ja  1993-1994)  sekä vii-
meisintä niitä edeltänyttä talvea  (1991-1992).  Tänä aikana tarkastelun kohtee-
na olevassa tiestössä tapahtui muutoksia: tietä siirrettiin kunnossapitoluokasta 
toiseen, yksiajorataisia tiejaksoja korvattiin moottoriteillä jne. Erityisesti kun-
nossapitoluokkaan  I  kuuluvia teitä  on  talven  1991-1992  jälkeen siirretty kunnos-
sapitoluokkaan  Il  (johon  on  luettu mukaan myös uuteen kunnossapitoluokkaan 

 lb  siirretyt  tiet). Kunnossapitoluokkien  Is  ja Isk  yhteenlaskettu osuus oli eri ai-
koina koeteillä  15-20  %,  Keski-Suomen vertailuteillä  15-30  %  ja  Mikkelin ver-
tailuteillä  15-45  %  (taulukko  1).  

Taulukko  1.  Kokeiluja  vertailuteiden pituudet  (km).  

Piiri kunnossapito- syksy kevät syksy kevät syksy kevät 
luokka  1991 1992 1992 1993 1993 1994  

Kuopio  I 439 381 316 316 316 294 

Is 38 36 26 26 26 39  

sk  29 29 34 34 34 34  

__________  Yhteensä  506 446 376 376 376 367 

K-Suomi I 641 641 401 347 347 347 

Is 114 114 111 111 111 111  

_________  sk  10 10 15 15 34 34  

_________  Yhteensä  765 765 527 473 492 492  

Mikkeli  I 605 605 331 331 338 245 

Is 114 114 184 184 179 181  

_________  sk  3 3 3 3 11 11  

Yhteensä  3264 3144 2324 2216 2264 2155  

Kaikilla Kuopion piirin kokeiluteillä moottoriteitä lukuun ottamatta oli kokeilu- 
talvina  ja  myös talvella  1991-1 992  voimassa  80 km/h  talvinopeusrajoitus.  Aiem-
pina talvina osalla näistä teistä oli rajoitus  100 km/h.  Kuopion piirin moottoriteillä 
rajoitus oli  100 km/h.  Keski-Suomen vertailuteillä rajoitukset pysyivät kokeilu- 
talvina likimain ennallaan verrattuna viimeiseen kokeilua edeltäneeseen talveen 

 ja kokeilutalvenakin  noin  20  %:lla yksiajorataisista  teistä oli nopeusrajoitus 
 100 km/h.  

Onnettomuustarkasteluissa ennenjakso  käsitti viisi talvea  1987-1988 ...1991-
1992.  Tänä aikana talvinopeusrajoitukset yleistyivät siten, että kahtena ensim-
mäisenä ennenjakson talvena ne koskivat noin  2 000  tiekilometriä,  kahtena seu-
raavana noin  4 000  tiekilometriä  ja sen  jälkeisinä talvina noin  10 000  tiekilomet-
na. Talvirajoitusten  yleistyminen  on  vähentänyt henkilövahinko-onnettomuuksia. 
Koska rajoitukset ovat yleistyneet  Savo-Karjalan tiepiirin teillä likimain samassa 
tandissa kuin Keski-Suomen  tai  koko  muun maan päätieverkolla, talvirajoitusten 
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käyttöönotto ei ole vääristänyt suolauksen vähentämiskokeilun turvallisuusvaiku-
tuksia  koskevia tuloksia.  

2.2  Kokeiluteiden talvihoito 

Kunnossapitoluokan  I  teillä, joihin kokeilutiet lukeutuivat, talvihoidossa pyritään 
liukkauden, lumisuuden  ja  tasaisuuden osalta yleensä kuntoarvoon  4  (taulukko 

 2). Kokeiluteillä  tavoitetasoa alennettiin liukkauden osalta kuntoarvoon  3  eli kit-
ka-arvon  0,3  sijasta sallittiin kitka-arvo  0,25.  Myös tasaisuusvaatimusta pienen-
nettiin kuntoarvoluokkaan  3  eli sallittiin  20  mm:n epätasaisuudet aiemman  
10  mm:n sijasta. Muutokset johtuivat siitä, että ilman suolaa kitka -arvon  0,3  saa-
vuttaminen  on  hankalaa, eikä tieltä saada pois kaikkea  lunta  tai  jäätä. 

Taulukko  2.  Teiden talvihoidon kuntoluokitus. 

Kuntoarvo  1 2 3 4 5 

Muutiuja _______________ ______________ _____________ ________________ ________  

I LIUKKAUS  _____________ _______ ____________ ___________ ___________ 

-  kitka-arvo  000-0,15 0,15-0,25 0,25-0,30 0,30-0,45 0,45-1,00 

-  tien  pinnan pääkallokeli  tai  kuiva  jää- tai  karkea  jää- tai  paljas  ja  märkä  tai  paljas  ja  
kuvaus muuten erittäin lumipolanne lumipolanne ajourien  välissä kuiva 

_____________  liukas _______________ pakkassäällä polanteet _________  

II LUMISUUS _______ ____________ ___________ ___________ _____________ 

- pakkaslumi >  50 mm ^  50 mm ^  30 mm ^  20 mm - 

- suojalumi  >40 mm ^  40 mm  ^  25 mm  ^  15 mm  - 

- sohjo >  30 mm ^  30 mm ^  20 mm ^  10 mm - 

- kinostu-  paikoitellen kulku- kielekkeitä ulot- kielekkeet ulot- kielekkeet  ulottuvat - 

neisuus  vaikeuksia,  auto tuu  tien yli  tai tuvat  siellä siellä täällä  1,5 m:n  
voi juuttua kinok- ajor.  reunalla täällä yli ajo- etäis. reunaviivasta  
seen  kiinni  lunta kohtalai- kaist.; ajono-  tai pääll.  reunasta; 

sesti peutta  voidaan nopeutta ei yleensä 
- ajonop.  paikoin joutua hiljentä- tarvitse hiljentää 
hiljennettävä mään  

Ill  TASAISUUS  _______ ___________ __________ _____________ 

-urat >30mm ^ 3Omm ^ 2Omm ^ lOmm - 

-  muu epä- polanne  hyvin  pol.  runsaasti polanne tasai- polannekaistalei- -  

tasaisuus epät.; Mandolli- syöpymiä  tai nen, mand.  den  paksuus liik. 
sesti kynnysmäi-  häiritsevää epätasai-  käyttämällä tieosal - 
sia  kuoppia, ajo- kuoppais.;  ajo- suudet  eivät  la  ^  10 mm  
nopeutta hiljen- nopeutta paikoin juuri häiritse 
nettävä  ja epätas. hiljennettävä  ajoa 
kohtia varottava  _________________ _________  

Suolaa sellaisenaan oli kokeiluteillä lup 
mustan jään aikana. Poikkeuksena oli 
joilla liukkaudentorjunta voitiin muulloink 
laila. Hiekoitushiekan seassa suolaa  kä 

 (noin  10-20 kg/m3) tarttuvuutta parantan 
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Talvihoidon toimenpideajalla  tarkoitetaan sitä aikaa, jonka kuluessa  tie on  saa-
tava  tavoitekuntoon  sen  jälkeen, kun  se on  pudonnut  alle tavoitekunnon.  Toi

-menpideaikoja  koskevat vaatimukset säilyivät ennallaan  ja  ne olivat  lumen  ja 
sohjon poiston  osalta  3  tuntia  (Is  ja Isk  luokkien teillä  2,5  tuntia), liukkauden tor-
junnan osalta  2  tuntia  ja tasauksen  osalta  1  vuorokausi.  

2.3  Kokeilutalvien  sääolosuhteet 

Kuukausien  keskilämpötiloissa  ei ollut suuria  tutkimusalueiden  välisiä eroja.  Lu-
misadepäivien lukumäärissä  tai  sademäärissäkään  ei ollut suuria  tiepiirien  väli- 
siä eroja, vaikka sademäärä oli kaikkina kolmena talvena suurin Kuopiossa  ja 
lumisadepäiviä  oli eniten Mikkelissä (taulukko  3).  

Taulukko  3.  Sääolosuhteet talvina  1991- 1992, 1992- 1 993  ja  1993- 1994 
 Kuopion  (Ku)  ja  Jyväskylän  (K-S)  lentoasemilla  sekä Mikkeiln maalaiskunnassa  

(M). 

91-92 92-93 93-94  
_____________  Ku  K-S  M Ku  K-S  M Ku  K-S  M  

Keskilämpötilat: 
lokakuu  5,1 4,4 4,8 -1,6 -2,8 -2,0 1,9 1,4 1,9  

marraskuu  1,9 1,6 1,6 -5,7 -5,0 -4,6 -5,7 -5,3 -5,4  
joulukuu  -4,1 -3,6 -3,8 -1,1 -1,2 -1,3 -6,7 -6,2 -5,7  
tammikuu  -5,8 -4,4 -4,8 -5,7 -4,4 -4,6 -9,3 -7,8 -7,3  
helmikuu  -4,9 -4,4 -4,3 -6,1 -5,2 -5,0 -16,6 -16,1 -15,0  

maaliskuu  -0,5 -0,7 -0,5 -2,3 -2,0 -1,9 -4,7 -4,7 -3,6  

huhtikuu  -0,8 -0,5 0,1 1,3 1,6 2,0 3,5 3,4 4,4  

Lumisadepäivät:  91 82 96 94 97 106 79 74 85  
lokakuu  6 4 5 12 15 12 7 6 7  

marraskuu  6 6 10 20 18 23 9 7 11  
joulukuu  19 14 18 7 8 8 26 23 24  
tammikuu  17 15 17 22 22 24 21 20 23  

helmikuu  17 16 19 13 15 16 2 5 6  

maaliskuu  13 13 14 14 14 16 12 13 12  
huhtikuu  13 14 13 6 5 7 2 0 2  

Sademäärä  385 324 376 303 283 299 365 315 336  
Lumisadepäiviksi  on  otettu päivät, jolloin satoi  lunta ja  sademäärä oli  >  0,1 mm.  

Talvet  1991 -1992  ja  1992-1993  olivat tavanomaista  lämpimämpiä:  joulu- 
helmikuun keskilämpötilat olivat  4-6°  pitkäaikaisten keskiarvojen yläpuolella. 
Marraskuu  1991  oli pitkäaikaisiin keskiarvoihin verrattuna  3-4°  lämpimämpi. 
Ensimmäisenä  kokeilutalvenal  992-1993  lokakuu oli poikkeuksellisen kylmä  ja 
lumisateinen.  Myös marraskuussa oli runsaasti  lumisateita.  Talvi  1993-1994  oli 
kokonaisuutena lähempänä pitkäaikaisia  keskiarvoja,  joskin kuukausi  kohtaisissa 

 arvoissa oli merkittäviä poikkeamia pitkäaikaisista  keskiarvoista:  marras- ja 
helmikuut  olivat poikkeuksellisen  vähäsateisia,  joulu-  ja  tammikuu olivat poikke-
uksellisen  runsassateisia  ja  helmikuu oli tavanomaista  6°  kylmempi. 
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Loka-huhtikuun sademäärän pitkäaikainen keskiarvo  on  Kuopiossa  260 mm, 
 Jyväskylässä  307 mm  ja  Mikkelissä  286 mm.  Kokeilua edeltänyt talvi  1991-

1992  oli siten poikkeuksellisen runsassateinen Kuopiossa  ja  Mikkelissä, ei kui-
tenkaan Jyväskylässä. Jälkimmäinen kokeilutalvi  1993-1994  oli tavanomaista 
runsassateisempi Kuopiossa. 

Tielaitos  on  laskenut piirikohtaisia pääteiden talvihoidon tarvetta kuvaavia sääin-
deksejä. Niiden mukaan kokeilua edeltänyt talvi  1991-1992  ja  toinen kokeilu- 
talvi  1993-1994  olivat Kuopion tiepiirissä keskimääräistä vaikeampia. Indeksi-
en  perusteella talvihoidon tarve oli Kuopion piirissä kaikkina talvina suurempi 
kuin vertailupiireinä käytetyissä Keski-Suomessa  ja  Mikkelissä (taulukko  4). 

 Erot Kuopion piirin  ja naapuripiirien  välillä ovat kuitenkin  koko  ajan pysyneet niin 
samankaltaisina, ettei niitä tarvitse ottaa erikseen huomioon kokeilun vaikutuksia 
selvitettäessä. 

Taulukko  4. Pi/rikohtaiset sääindeksit  syys-  ja  kevättalvika us/na. lndeksin  arvo 
 100  edustaa keskimääräistä talvea  1987-1992. 

_____________  

1991-1992 1992-1993 1993-1994  

mar-jou  tam-maa  mar-jou  tam-maa  mar-iou  tam-maa 

Kuopio  107 116 92 93 105 107  

Keski -Suomi 87 99 83 73 83 94  

Mikkeli  99 103 94 71 90 93  
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3  VAIKUTUKSET  

3.1  Suolan  ja  hiekan käyttö  

3.1.1  Laskentamenetelmä  

Seuraavassa esitettävät suolan  ja  hiekan käyttöä koskevat tiedot perustuvat 
tiepilrien omaan ns. litteraseurantaan, jossa suola  ja hiekkamäärät  on  ilmoitettu 
kuukausittain tonneina kunnossapitoluokittain. Tiekilometrikohtaiset suolaus-  ja 
hiekoitusmäärät  saatiin jakamalla tonnimäärät tiestön pituudella. Kaksiajoratais

-ten  teiden pituus  on  tällöin otettu huomioon kaksinkertaisena. Suolan  ja  hiekan 
käyttömäärät esitetään talvikausittain, mikä tarkoittaa aikaa lokakuun alusta 
huhtikuun loppuun. 

Keski-Suomen  ja  Mikkelin tiepiireissä litteraseurannan tarkkuus aleni vuoden 
 1994  alusta alkaen niin, että kevättalven  1994  luvut  on  jouduttu laskemaan epä-

suorasti seuraavasti: 

•  Keski-Suomen osalta  talven  1993— 1994  kunnossapidon suoritteet  laskettiin 
lähtien  koko talven talvihoidon kokonaiskustannuksista.  Niiden oletettiin  ja-
kautuneen  eri  kunnossapitoluokile  (I,  ls+lsk,  muu) siten, että tiekilometrikoh-
taisten kustannusten suhteet olivat samat kuin edellisenä talvena. Kunkin 
kunnossapitoluokan sisällä kustannusten oletettiin jakautuneen eri  toimenpi

-teille  (mm.  auraus,  tasaus, hiekoitus  ja suolaus)  samalla tavalla kuin edel-
lisenä talvena  1992-1993.  Näin saaduista kunnossapitoluokka-  ja toimenpi-
dekohtaisista koko talven  kustannuksista laskettiin suoritteet (käytetyt suola- 
ja hiekkamäärät)  jakamalla kustannus toimenpiteen syystalven yksikkökus-
tannuksella (esim. suolauskustannuksella ilmaistuna markkoina  tonnia  koh-
den). 

•  Mikkelin osalta oli käytettävissä  koko talven  1993-1994  kunnossapidon 
 kustannukset toimenpiteittäin. Niiden oletettiin jakautuneen eri kunnossapito- 

luokille siten, että tiekilometrikohtaisten kustannusten suhteet olivat samat 
kuin edellisenä talvena. Näin saaduista toimenpide-  ja kunnossapitoluokka-
kohtaisista  kustannuksista laskettiin suoritteet samalla tavalla kuin edellä 
Keski-Suomessa. 

Edellä kuvattu arviointimenetelmä ei ole erityisen luotettava. Suuriakin epätark-
kuuksia kunnossapitoluokka-  ja toimenpidekohtaisiin työmääriin ja kilometrikus-
tannuksiin  on  voinut aiheutua etenkin siitä, että kustannusten jakautuma eri kun-
nossapitoluokille (erityisesti kunnossapitoluokkien Ilja  Ill  osuus)  on  todellisuu-
dessa poikennut oletetusta.  

3.1.2  Kokeilun vaikutus  koko  piirin  suolankäyttään  

Koko  tiepiirin suolankäyttö, jossa siis otetaan huomioon myös kokeiluun kuulu-
mattomat tiet, väheni kokeilun ansiosta ensimmäisenä kokeilutalvena Kuopiossa 
noin kolmannekseen kokeilua edeltäneestä tasosta. Toisena talvena suolankäyt

-tö  väheni edelleen  ja  oli noin kolmanneksen pienempi kuin ensimmäisenä kokei- 
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lutalvena. Vertailupiirinä  olleessa Keski-Suomessa suolan käyttö pysyi likimain 
ennallaan. Toisessa  vertailupiirissä  Mikkelissä suolan käyttö väheni selvästi tal-
vella  1993-1994  (kuva  3). 

1000  tonnia  
8i 

I- 
il 
il 	I 

	

91-92  • 	460 	 640 	 6,30 

	

92-93 0 	1,50 	 6,40 	 5,45 

	

93-94 D 	105 	 6,20 	 3,30  

Kuva  3.  Kokeilu- (Kuopio)  ja  vertailupiirien  (Keski-Suomi  ja  Mikkeli)  koko  suo-
lankäyttö kokeilutalvina  1992-1993  ja  1993-1994  sekä niitä edeltäneenä talve-
na. 

Talvien  välisiin eroihin suolan käytössä vaikuttavat myös  sääolosuhteiden  vaih-
telut. Ne tuskin kuitenkaan selittävät kuin pienen osan Kuopion  ja  Mikkelin piirien 
edellä mainituista muutoksista.  

Kokeiluteiden  osuus Kuopion piirin suolan käytöstä kokeilua edeltäneenä talvena 
oli noin  80  %. Kokeilutalvena  se  oli  64-73  %  (kuva  4).  Kuopion piirissä  suolaus

-ta  vähennettiin voimakkaasti myös muilla kuin  kokeiluteillä. Kokeiluteiden  ulko-
puolella suolaa (pois lukien hiekan seassa käytetty suola) käytettiin kokeilua 
edeltäneenä talvena yli  800  tonnia,  ensimmäisenä  kokeilutalvena  135  tonnia ja 

 toisena  85  tonnia.  

%  
100 

80 

60 
40 

20 

0 

	

91-92  • 	79 	 93 	 94 

	

92-93 0 	64 	 94 	 89 

	

93-94 	 73 	 95 	 90  

Kuva  4.  Kokeilu- (Kuopio)  ja  vertailuteiden  (Keski-Suomi  ja  Mikkeli) osuus tiepiI-
rien suolankäytöstä kokeilutalvina  1992-1993  ja  1993-1994  sekä nIItä edeltä-
neenä talvena.  

Koko  maassa suolan käyttö väheni siten, että  se  oli vuosina  1993  ja  1994  noin 
 kolmenneksen  pienempi kuin vuonna  1992  (vrt,  kuva  1, s. 7).  Vähenemiseen 

ovat vaikuttaneet eri puolilla maata tehdyt  ns.  Ib-kokeilut, joilla  suolausta  on  vä-
hennetty  vähäliikenteisillä pääteillä.  Nämä tiet  on  siirretty  kunnossapitoluokasta  I 

 uuteen luokkaan  lb.  Suolaa  on  näillä teillä kuitenkin käytetty selvästi enemmän 
kuin Kuopion  kokeiluteillä  (Lappalainen  1994).  
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3.1.3 Tiekilometrikohtaiset  suola-  ja  hiekkamäärät 

Kokeiluteillä  käytettiin suolaa rakeisena  tai  liuoksena ohjeiden mukaan lähinnä 
 vain  syksyn  ja  kevään mustan jään aikana. Kunnossapitoluokissa Isk  ja  Is 5-tien 

vilkkaimmilla osuuksilla Vehmasmäestä Slilinjärvelle  ja  Iisalmen läheisyydessä 
suolaa voitiin käyttää myös muulloin, kun keliolosuhteet olivat poikkeuksellisen 
huonot. Muuten suolaa käytettiin  vain  vähäisiä määriä hiekoitushiekan seassa 
parantamassa  sen  tarttuvuutta.  

Suolaa käytettiin kokeilua edettäneenä talvena  1991 —1992  Kuopion kokeiluteillä 
 6,4-6,8  tonnia/tiekm. Vertailuteillä  suolan käyttö oli  jo  ennen kokeilua kunnos-

sapitoluokkien  Is  ja  Isk  teillä lähes kaksi kertaa niin runsasta kuin Kuopiossa 
 (12,1  -  12,8  tonnialtiekm). KokeilutaMna kunnossapitoluokan  I  teillä käytettiin 

suolaa  vain  noin  15  %  kokeilua edeltäneestä määrästä  ja  kunnossapitoluokkien 
 Is  ja  Isk  teillä noin  25  %.  Keski-Suomen vertailuteillä suolaus näytti kunnossapi-

toluokan  I  teillä kokeilutalvina kasvaneen kokeilua edeltäneeseen talveen verrat-
tuna lähes  20  %.  Mikkelissä suolan käyttö väheni selvästi toisena kokeilutalvena 

 (kuva  5).  

tonnia'tiekm  
15  

kp-luokka  I 
lo 

5 

0 

	

91-92  • 	6,4 	 8,2 	 6,5 

	

92-93 0 	1,1 	 10,2 	 6,5 

	

93-94 	 1.0 	 9,9 	 4,0  

tonniatiekm  
15  

kp-Iuokat  Is  + Isk  
lo 

0 

	

91-92  • 	6,8 	 12,1 	 12,8 

	

92-93 0 	1,9 	 13,0 	 11,4 

	

93-94 	 1,8 	 13,2 	 7,2  

Kuva  5.  Suolan kokonaiskäyttö Kuopion  kokelluteillä  sekä Keski-Suomen  ja Mik-
keiln vertalluteillä kokellutalvina  1992-1993  ja  1993-1994  sekä niitä edeltä-
neenä talvena.  Hiekoitushiekan  seassa  on  oletettu olleen suolaa  10  kg/tonni.  

Kokeilua edeltäneenä talvena hiekan seassa levitetyn  ja  hiekan tarttuvuutta pa-
rantamaan tarkoitetun suolan osuus tielle levitetyn suolan kokonaismäärästä oli 
kokeiluteillä  alle  5  %  ja  vertailuteillä  1 %:n  luokkaa. Kokeilutalvina noin  60  % 
kunnossapitoluokan  I  teille levitetystä suolasta oli hiekan seassa. Kunnossapito- 
luokkien  Is  ja  Isk  teillä vastaava osuus oli noin  35  %.  Sellaisenaan, rakeisena  tai 

 Iiuoksena levitetyn  suolan määrä väheni Kuopiossa kokeilutalvina kunnossapito- 
luokan  I  teillä  5— 10  %:iin  kokeilua edeltäneestä tasosta  ja  kunnossapitoluokkien 

 Is  ja  Isk  teillä  15-20  %:iin  (kuva  6).  
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tonnia/tiekm  
15  

kp-Iuokka  I 
lo  _ 

II1.i 
________  Kuopio Keski-Suomi  Mikkeli  
91-92  -  6,20 8,20 6,40 
92-93 D 0,41 10,10 6,30 
93-94 0,39 9,80 3,90  

tonnialliekm  
15  

kp - Iuokat  Is  + Isk 	 _____________ 	______ _  Illa  
0  

Kuopio Keski-Suomi  Mikkeli  

91-92  •  6,50 12,00 12,80 

92-93 0 1,20 12,90 11,30 

93-94 120 13,10 7,10  

Kuva  6. Rakeisen  ja  liuoksena  levitetyn  suolan käyttö Kuopion  kokelluteillä  sekä 
Keski-Suomen  ja  Mikkelin  vertalluteillä kokellutalvina  1992-1993  ja  1993-1994 

 sekä niitä edeltäneenä talvena.  

Kokeiluteillä  käytettiin  liukkaudentorjuntaan  suolan sijasta hiekkaa. Hiekkaa 
käytettiin  jo  kokeilua edeltäneenä talvena  kokeiluteillä  enemmän kuin  vertailuteil

-lä.  Kokeilutalvina  hiekan käyttö  kokeiluteillä  likimain kolminkertaistui  ja  hiekkaa 
käytettiin  56-72  tonnia  tiekilometriä  kohden kumpanakin  kokeilutalvena,  mikä 
oli  4-10  kertaa enemmän kuin  vertailuteillä  (kuva  7).  

tonnia/tiekm  

91-92  •  21,4 6,8 10,2 
92-93 0 71,5 6,9 17,7 

93-94  - 56,2 8,3 12,0  

tonniMiekm  
80  

kp-Iuokat  Is  + Isk  

0  
________  Kuopio 	 Keski-Suomi 	 Mikkeli  
91-92  •  24,1 8,4 7,6 
92-93 0 67,7 10,7 13,5 

93-94 61,0 12,5 11,2  

Kuva  7.  Hiekan käyttö Kuopion  kokelluteillä  sekä Keski-Suomen  ja  Mikkelin 
 vertailuteilä kokeilutalvina  1992-1993  ja  1993-1994  sekä niitä edeltäneenä 

talvena.  
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3.2  Talvihoidon työmäärät 

Talvihoidon työmääristä  kokeilu-  ja vertailuteillä  kerättiin tietoja ns. poikkileik-
kausseurannalla. Siinä tiemestaripiirit ovat pitäneet kirjaa tietyissä kiinteissä 
paikoissa tehdyistä toimenpiteistä marraskuun alusta maaliskuun loppuun. 

Poikkileikkauseurannan  kohteita oli Kuopion tiepiirissä Leppävirran  ja  Kiuruve-
den tiemestaripiireissä talvella  1992-1993  yhteensä neljä kunnossapitoluokan  I 

 teillä. Keski-Suomessa oli kuusi vertailukohdetta, joista kolme oli kunnossapito- 
luokassa Ija kolme kunnossapitoluokassa  Is.  Talvella  1993-1994  Kuopiossa oli 
mukana lisäksi yksi kohde kunnossapitoluokassa Isk. Normaalisti suolattuja 
vertailukohteita oli Keski-Suomen piirissä kaikissa kunnossapitoluokissa kaikki-
aan kandeksan. Mikkelin piirissä oli yksi vertailukohde lähellä  Savo-Karjalan 
tiepiirin rajaa. Lisäksi kerättiin tietoja eri puolella Suomea sijaitsevista ns.  lb 

 kunnossapitoluokkaan  kuuluvista vähennetyn suolauksen kohteista. Viimeksi 
mainituissa suolausta ei kuitenkaan vähennetty läheskään niin paljon kuin Kuo-
piossa  (Lappalainen  1993,  Lappalainen  1994).  

Toimenpiteiden kokonaismäärä ei suolauksen vähentämiskokeilun vaikutukses-
ta merkittävästi muuttunut. Ensimmäisenä kokeilutalvena kokeilu-  ja vertailuteillä 

 toimenpiteiden kokonaismäärä oli sama  (200).  Toisena talvena kokeiluteillä toi-
menpidekertojen yhteenlaskettu määrä oli  9  %  pienempi  (187)  kuin vertalluteitiä 

 (206).  Pelkistetysti voidaan todeta, että kokeilun vaikutuksesta suolaus korvattiln 
hiekoituksella  ja sohjonpoisto  tien  pinnan (polanteen) tasauksella,  lumen aura

-ukseen  kokeilu ei juurikaan vaikuttanut  (kuva  8). 

CL! 

____________ 

1992-1993 

Auraus ohionpoisto  Tasaus Hiekoitus Suolaus 
Kokeilutiet 	-  
Vertailuet 	0 

77 
81 

4 
21 

23 
3 

94 
5 

2 
90 

in 
	1993-1994 

I 	.1 	 — 	I 	I 
Auraus 	ohjonpoisto  Tasaus 	Hiekoitus 	Suolaus 

KokeIutet 	84 	3 	21 	76 	3 
Vertailutiet  0 	105 	19 	2 	15 	66  

Kuva  8.  Toimenpiteiden lukumäärät koe -ja ven'ailuteillä poikkileikkauslaskennan 
 perusteella talvina  1992— 1993  ja  1993— 1994  (marras-maaliskuu)  (Lappalainen 

 1993,  Lappalainen  1994).  
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Talvihoidon työmääristä  on  tietoja myös tiepiirien litteraseurannassa. Käytän-
nössä työmäärien kirjaamisessa  ja  kohdistamisessa kunnossapitoluokil  le on 

 kuitenkin vaikeuksia. Lisäksi litteraseurannan tarkkuutta Keski-Suomen  ja  Mik-
kelin vertailupiireissä alennettiin vuoden  1994  alusta niin, että kokeilun vaikutus-
ten selvittäminen litteraseurannan perusteella oleellisesti vaikeutui.  Sen  vuoksi 
työmäärien seurannan raportointi perustetaan tässä  vain  poikkileikkausseuran-
taan.  

3.3  Talvihoidon  kustannukset  

3.3.1  Yleistä 

Suolauksen vähentämiskokeilun kustannusvaikutusten  tarkastelussa selvitetään 
 ensin,  miten suurta osaa piirin talvihoidon kokonaiskustannuksista kokeilutiet 

vastaavat. Näin saadaan  kuva  kokeilun vaikutuksista suhteessa tiepiirin muuhun 
talvihoitoon. Toisessa vaiheessa selvitetään kokeilun vaikutusta kokeiluteiden 
talvihoidon kustannuksiin. Silloin  on  otettava huomioon, että kokeiluteiden kus-
tannuksistakin  vain  osa  on  sellaisia, joihin kokeilu vaikuttaa. Kun kokeilun vaiku-
tuksia ilmoitetaan prosentteina, vaikutus riippuu merkittävästi siitä, mihin kus-
tannusten muutos suhteutetaan: piirin talvihoidon kokonaiskustannuksiin, kokei-
luteiden talvihoidon kokonaiskustannuksiin vai siihen osaan kokeiluteiden talvi- 
hoidon kokonaiskustannuksista, joihin kokeilulla vaikutettlin. 

Esitettävät  laskelmat kustannusvaikutuksista perustuvat tiepiirien litteraseuran-
taan  ja  työmäärien poikkileikkausseurantaa. Litteraseurantaa  on  käytetty selvitet-
täessä kokeilun vaikutuksia laajemmissa puitteissa.  Sen  perusteella  on  tutkittu 
kokeilun merkitystä tiepiirin talvihoidon kokonaiskustannusten kannalta  ja  arvioi-
tu sitä kokeiluteiden talvihoidon kustannusosuutta, johon kokeilu vaikutti. Poikki-
leikkausseurantaan perustuvien työmäärien perusteella  on  selvitetty yksityiskoh-
taisesti kokeilun vaikutusta talvihoidon eri toimenpiteiden kustannuksiin.  

3.3.2  Vaikutukset piirin talvihoitokustannuksiin 

Kuopion tiepiirin talvihoidon kokonaiskustannukset talvea kohden ovat olleet 
viime vuosina  26-30  Mmk. Kuopiossa talvihoidon kokonaiskustannukset olivat 
ensimmäisenä kokeilutalvena suuremmat kuin kokeilua edeltäneenä talvena, 
mutta toisena kokeilutalvena kustannukset olivat pienimmillään. Mikkelin piirissä 
kehitys oli samanlainen. Keski-Suomessa kustannukset olivat suurimmillaan 
toisena kokeilutalvena (taulukko  5).  
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Taulukko  5.  Talvihoidon  (littera  9100)  kokonaiskustannukset (Mmk) Kuopion 
kokellupiirissä sekä Keski-Suomen  ja  Mikkelin vertailupiireissä piireissä kahtena 
kokeilutalvena  (1992- 1993  ja  1993- 1994)  ja  niitä edeltäneenä talvena  (loka- 
huhtikuu). 

Kuopio Keski -Suomi  Mikkeli  

____________  Kaikki tiet  I, Is & 	sk  Kaikki tiet  I, Is & 	sk  Kaikki tiet  I, Is & 	sk  

1991-1992 29,0 8,2 17,4 8,1 27,1 11,2 

1992-1993 29,3 6,7 18,0 7,5 27,9 10,1 

1993-1994 26,4 5,7 21,4 9,0 25,5 8,9  

Kunnossapitoluokkien  I, Is  ja Isk  teiden, joihin kokeilutiet kuuluivat, osuus kus-
tannuksista  on  Kuopiossa ollut  5,6-8,2  Mmk eli noin neljäsosa. Vastaava osuus 
oli Keski-Suomessa likimain kaksinkertainen  ja Mikkelissäkin  noin  1 ,5 -kertainen 

 (kuva  9).  Erot piirien välillä olivat niin suuret, että ne tuskin selittyvät pelkästään 
tieverkon ominaisuuksien eroilla (taulukko  6).  Osuuksien vaihtelu vuodesta toi-
seen johtuu osaksi tiepituuksien vaihteluista eri kunnossapitoluokissa (vrt, tau-
lukko  1, s. 11).  Näyttää joka tapauksessa siltä, että Kuopion piirissä  jo  ennen 
kokeilua aIempaa tieverkkoa (kp-Iuokat Ilja  III)  painotettiin talvihoidossa enem-
män kuin Keski-Suomen  ja  Mikkelin piireissä. Tämä näkyi myös talvihoidon suu-
rempina tiekilometrikohtaisina kustannuksina kunnossapitoluokkien Ilja  Ill  teillä 

 (kuva  10). 

60r  

ju 	 ii 

	

91-92  • 	28,3 	 46,3 	 41,4 

	

92-93 I 	22,9 	 41,4 	 36,2 

	

93-94 	21,4 	 42,1 	 34,8  

Kuva  9.  Kunnossapitoluokkien  I, Is  ja  lsk  osuus talvihoidon kokonaiskustannuk
-sista  Kuopion, Keski-Suomen  ja  Mikkelin piireissä kahtena kokeilutalvena 

 (1992- 1993  ja  1993- 1994)  ja  niitä edeltäneenä talvena litteraseurannan mu-
kaan  (littera  9100,  loka  -huhtikuu). 

Taulukko  6.  Tieverkon ominaisuudet  31.12. 1993  (Tielaitos  1994).  

__________________________________________  Kuopio Keski -Suomi  Mikkeli 

Tieverkon pituus  5797 5069 5605  

Keskimääräinen  KVL  712 834 717  

Kp-Iuokkieri  I, Is  ja sk  osuus pituudesta  (%)*  7,0 10,7 8,0  

•  Osuutta  Iaskottaessa kaksiajorataisten kp-Iuokan  sk  teiden pituus  on  otettu huomioon 
 kaksinkertaisena. 
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1000  MK/TIEKM  
30  

kp-Iuokka  I 

0  
Kuopio Keski -Suomi  Mikkeli  

91-92  -  16235 11585 14,123 
92-93 0 16,261 14635 15,825 
93-94 13,506 17,120 14,488 

1000  MK/TIEKM  
30  

kp-Iuokat  Is  +  tsk  
20  ___  

10 

0  
Kuopio Keski-Suomi  Mikkeli  

91-92  •  16,988 16,719 21,086 
92-93 0 16,705 14,564 25,539 
93-94 15,447 17,037 23,381 

1000  MK/TIEKM  
6  

kp-Iuokat  II  +  
4 

2 

0 

	

91-92  • 	3,933 	 2,18 	 3,263 

	

92-93 0 	4,16 	 2,33 	 3,505 

	

93-94 	 3,824 	 2,726 	 3,209  

Kuva  10.  Kokeilu- (Kuopio)  ja vertalluteiden  (Keski-Suomi  ja  Mikkeli)  talvihoidon 
 kustannukset kahtena  kokeilutalvena  (1992— 199318 1993— 1994)  ja nIItä  edel-

täneenä talvena  litteraseurannan  mukaan  (littera  9100,  loka -  huhtikuu). 

Taulukon  5  sekä kuvien  9  ja  lo  osalta  on  huomattava, että jälkimmäisen kokeilu- 
talven  1993-1994  kustannusten jakautuminen kunnossapitoluokille  on  Keski- 
Suomen  ja  Mikkelin kohdalla jouduttu tekemään puutteellisin tiedoin, koska litte-
raseurannan tarkkuutta näissä piireissä alennettiin vuoden  1994  alusta alkaen. 
Pelkästään taulukon  5  ja  kuvien  9  ja  10  kunnossapitoluokkien  I, Is  ja lsk  teitä 
koskevien lukujen perusteella ei siten voi tehdä luotettavia johtopäätöksiä kokei-
lun vaikutuksista.  

3.3.3  Vaikutukset tiekilometrikohtaisiin kustannuksiin 

Teiden talvihoidon kokonaiskustannuksista  osa  on  kiinteitä  tai  muuten sellaisia, 
että talvihoitotavan muutokset eivät niihin vaikuta. Kustannuksiksi, joihin talvihoi-
totavalla vaikutetaan, luetaan tässä teiden suolauksesta, hiekoituksesta, lume-
riaurauksesta  ja tasauksesta  aiheutuneet, kirjattujen työsuoritteiden perusteella 
lasketut kustannukset. Niiden osuus Kuopiossa oli kunnossapitoluokan  I  teillä 

 61-66%  ja kunnossapitoluokkien Isja Isk  teillä  73-86%  (kuva  11).  
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100  
kp-Iuokka  I 

ill II  
_________  Kuopio Keski-Suomi  Mikkeli  
91-92  •  61 75 65 

92-930 64 66 65 

93-94 66 66 73 

kp-Iuokat  Is  +  sk  
80  

________  Kuopio Keski -Suomi  Mikkeli  
91-92  •  73 69 63 
92-930 76 80 52 
93-94 86 80 59  

••  

	

91-92  • 	76 	 78 	 87 

	

92-93 0 	78 	 85 	 86 

	

93-94 	 87 	 85 	 91 

Kuva  11. Aurauksen, tasauksen, suolauksen  ja hiekoituksen  osuus  ta/vihoidon 
kokonaiskustannuksista litteraseurannan  mukaan  (loka -  huhtikuu). 

Eri piirien prosenttiosuudet kuvassa  11  eivät ole vertailukelpoisia, koska kustan-
nusten kirjaamistavoissa  on  piirikohtaisia  eroja. Piirin sisällä vaihtelua ovat ai-
heuttaneet kustannusten kirjaamistapojen muutokset. Esitetyistä luvuista kui-
tenkin nähdään, että kokeiluteiden talvihoidon kokonaiskustannuksista keski-
määrin  2/3-3/4  oli sellaisia, joihin kokeilulla periaatteessa voi olla vaikutusta. 

Kokeilun vaikutusta talvihoidon tiekilometrikohtaisiin aurauksen (mukaan lukien 
sohjonpoisto), tasauksen, suolauksen  ja hiekoituksen  kustannuksiin selvitettiin 
poikkileikkausseurannan perusteella. Vaikutus laskettiin työkertojen perusteella 
käyttämällä eri töille samoja,  ko.  piireille yhteisiä  ja  tyypillisiä yksikkökustannuk

-sia (Lappalainen  1993,  Lappalainen  1994):  

• auraus  kuorma-autolla 	23  mklkertaltiekilometri 
• auraus tiehöylällä 	 50  mklkertaltiekilometri 
• sohjonpoisto  kuorma-autolla 	23  mklkertaltiekilometri 
• sohjonpoisto tiehöylällä 	50  mklkerta/tiekilometri 
•  tasaus tiehöylällä 	 80  mkikertaltiekilometri  (1993-9470  mk) 
•  tasaus kuorma-autolla 	35  mklkertaltiekilometri 
• hiekoitus 	 60  mklkertattiekilometri 
• suolaus 	 50  mklkerta/tiekilometri 
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Poikki leikkausseuranan mukaan kokeiluteiden talvihoito maksoi ensimmäisenä 
kokeilutatvena  8 900  mk/tiekm  ja  vertailuteiden  7 000  mk/tiekm,  eli kokeiluteiden 
talvihoito oli  ko.  toimenpiteiden osalta  27  %  kalliimpaa kuin vertailuteiden 

 (Lappalainen  1993).  Toisena kokeilutalvena kokeiluteiden talvihoidon kustannus 
oli edelleen  8 900  mk/tiekm  ja  vertailuteiden  6 800  mk/tiekm,  eli kokeiluteiden 
talvihoito oli  31  %  kalliimpaa kuin vertailuteiden  (Lappalainen  1994).  Kokeilu siis 
lisäsi aurauksen, tasauksen, suolauksen  ja  hiekoituksen yhteenlaskettuja  kus-
tannuksia molempina talvina keskimäärin noin  30  %.  

Koska aurauksen, tasauksen, suolauksen  ja  hiekoituksen  kustannukset kasvoi-
vat noin  30  %  ja  niiden osuus talvihoidon kokonaiskustannuksista oli  2/3-3/4, 

 kasvoivat talvihoidon kokonaiskustannukset  ko.  teillä noin  20  %.  

Kun talvihoidon vuotuiset kokonaiskustannukset olivat luokkaa  6-8  Mmk, vas-
taa kustannusten kasvu  20  %:lla  1,2-1,6  Mmk talvea kohden. Piirin talvihoidon 
kokonaiskustannuksissa  (26-29  Mmk) tämä vastaa  4-6 %:n  kasvua.  

Talven  1993-1994  kustannukset laskettiin poikkileikkauseurannan perusteella 
myös liikennemääräl uokittain. Tulosten perusteella vertailuteiden kustannukset 
eivät riippuneet liikennemäärästä, mutta kokeiluteillä ne kasvoivat liikennemää-
rän kasvaessa. Vilkasliikenteisimmillä teillä kokeiluteiden aurauksen, tasauksen, 
suolauksen  ja  hiekoituksen  kustannukset olivat noin  50  %  suuremmat kuin ver-
tailuteiden, vähäliikenteisimmillä teillä ero oli  10 %:n  suuruusluokkaa  (kuva  12).  

Kuva  12. Talvihoidon  kustannukset  poikkileikkausseurannan  mukaan kokeilu-  ja 
 vertailuteillä  toisena  kokeilutalvena  1993-1994  (marras-maaliskuu) 

 (Lappalainen  1994).  

Vaikka kokeilu lisäsi talvihoidon kustannuksia vähäliikenteisillä kokeiluteillä noin 
 10  %, tarkastelluissa kokeiluteiden poikkileikkauksissa  oli myös kohteita, joilla 

talvihoito ei ollut  sen  kalliimpaa kuin vertaituteilläkään  (Lappalainen  1994).  

Kutakin liikennemääräluokkaa edusti yksi seurantakohde kokeilu-  ja  vertailuteil
-lä,  lukuun ottamatta kokeiluteitä liikennemääräluokassa  2 000-3 000  ja  vertailu- 

teitä liikennemääräluokassa  4000-5 000,  joissa seurantakohteita oli kaksi. Tiet 
kuuluivat kunnossapitoluokkaan  I  lukuun ottamatta suurimman liikennemäärä-
luokan vertailutietä  ja  toista liikennemääräluokan  4000-5 000  vertailuteistä, 

 jotka kuuluivat kunnossapitoluokkaan  Is.  Työmäärien poikkileikkausseurannassa 
 ei ollut lainkaan mukana kunnossapitoluokan lsk teitä.  (Lappalainen  1994)  

Vaikka  kuva  12  perustuu pieniin havaintomääriin, tulosten uskottavuutta lisää 
niiden johdonmukaisuus: kokeilu-  ja  vertailuteiden  ero kasvaa liikennemäärän 
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kasvaessa.  Tulos  on  myös looginen, koska hiekan pysyvyys tiellä  on  kääntäen 
verrannollinen liikennemäärään. Liikenteen aiheuttamat ilmanvirrat lennättävät 
hiekkaa tieltä  ja hiekoituksen tehon  säilyttämiseksi vilkasliikenteisiä teitä  on hie

-koitettava  useammin kuin vähäliikenteisiä. 

Kuvassa  13 on  esitetty kuvan  12  tietojen perusteella arvioitu kokeilun vaikutus 
kokeiluteiclen talvihoidon kokonaiskustannuksiin liikennemäärän funktiona. Siinä 

 on  otettu huomioon, että kuvan  12  kustannukset ovat  vain 2/3-3/4  talvihoidon 
kokonaiskustannuksista  ja  se,  että kokeilutalvet Kuopion piirissä olivat talvihoi

-don  kannalta jonkin verran vaativampia kuin vertailupiireissä (vrt. taul.  4 s. 14). 
 Kustannusvaikutus  riippuu likimain suoraviivaisesti liikennemäärästä. Kuvaan  on 
 piirretty myös vaikutuksen vaihteluväli, joka  on  pienimmillä liikennemäärillä  ar-

vioitu noin  ±8  %:ksi  ja  suurimmilla noin  ±12  %:ksi.  Pienen havaintomäärän takia 
vai hteluväli  on  määritetty arvionvaraisesti.  Vaikka kustannusvaikutukset yksit-
täisissä tapauksissa voivat olla kuvatun vaihteluvälin ulkopuolella, keskimääräi-
sen vaikutuksen uskotaan olevan vaihteluvälin puitteissa.  

Ukf'INUiWN SASVU  
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Kuva  13.  Suolauksen vähentämiskokellun  vaikutus kokelluteiden talvihoidon 
kokonaiskustannuksiin.  

3.3.4  Yhteenveto kustannusvaikutuksista 

Suolauksen vähentämiskokeilun  vaikutuksista teiden talvihoidon kustannuksiin 
Kuopion tiepiirissä voidaan todeta seuraavaa: 

•  Piirin kaikkien teiden vuotuiset talvihoitokustannukset olivat  26-29  Mmk. 
Niistä kokeiluteiden osuus oli  6-8  Mmk eli noin neljännes. 

• Talvihoidon  kustannuksista  2/3-3/4 on  sellaisia, joihin kokeilu vaikuttaa. 
Loppu  osa  on  talvihoitoon  liittyviä kiinteitä  ja  hallinnollisia kustannuksia, joihin 
teiden aurauksen, tasauksen, hiekoituksen  tai  suolauksen  määrän vaihtelut 
eivät oleellisesti vaikuta ainakaan niin kauan kuin työsuoritteiden kokonais-
määrä ei suuresti muutu. 

•  Kokeilun lisäsi talvihoidon kustannuksia  1 ,2-1 ,6  Mmk vuodessa, mikä vastaa 
 4-6 %:a  piirin talvihoidon kokonaiskustannuksista  ja  keskimäärin noin  20 %:a 
 kokeiluteiden talvihoidon  kustannuksista. 
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• Tiekilometrikohtaiset aurauksen, tasauksen, hiekoituksen  ja suolauksen 
 kustannukset kasvoivat  pienimmissä liikennemääräluokissa  (2 000-3 000 

 ajon./vrk)  noin  lo  %  (800  mk/tiekm). Liikennemäärän  kasvaessa kustannus-
ten nousu  suureni  siten, että  liikennemäärillä  5 000-6 000  ajon./vrk  kustan-
nukset nousivat noin  50  %  (3 600  mk/tiekm). 

Kokeiluteiden talvihoidon kokonaiskustannuksiin suhteutettuina  em.  kustannus-
ten nousu vastaa  liikennemääräluokassa  2 000-3 000  ajon./vrk  0-20 %:n  kas-
vua  ja liikennemääräluokassa  5 000-6 000  ajon./vrk  30-50 %:n  kasvua. Näis-
sä luvuissa  on  otettu huomioon myös  se,  että Kuopion piirissä talvet olivat  kokei-
luaikana  jonkin verran vaikeampia kuin  vertailupiireissä. 

Talvihoidon järjestelyillä  pyritään tehokkuuteen eli saamaan  käytetylle  rahalle 
mandollisimman paljon vastinetta.  Talvihoidon  kustannukset ovat tärkeä  osa 
tehokkuustarkastelusta,  mutta ne eivät sinällään riitä. Lisäksi tarvitaan toiminnan 

 tuloksellisuuden  mittareita, joita voivat olla  mm.  teiden  keliolosuhteiden  laatu, 
tienkäyttäjien tyytyväisyys,  liikenneturvallisuus  ja ympäristövaikutukset.  Näitä 
asioita tarkastellaan seuraavissa luvuissa.  

3.4  Keliolosuhteet 

Talvihoidon  tasoa seurattiin samoissa  poikkileikkauksissa  kuin  talvihoidon  työ- 
määriä. Seurantaa tehtiin marraskuun alusta maaliskuun loppuun  ja  seuranta 
kattoi normaalin työajan  klo  7-16.  Jokaisen  kelihavainnon  yhteydessä  määritet

-tim tienpinnan  liukkaus,  lumisuus  ja  tasaisuus. Liukkaus mitattiin  Digislope-, 
Digitrip-  tai  Eltrip-laitteella,  lumisuus  ja  tasaisuus määriteltiin  tielaitoksen  teiden 

 talvihoidon kuntoluokituksen  mukaisesti (taulukko  2, s. 12).  (Lappalainen  1993, 
 Lappalainen  1994)  

Kitkan tavoitetaso  on  normaalisti  0,3.  Kuopiossa kuitenkin tavoitetasoa  alennet
-tim  kokeilun takia  0,25:een.  Ensimmäisenä  kokeilutalvena kitkatason  0,3  alitti 

Kuopiossa  30  %  havainnoista  ja vertailuteillä  15  %.  Toisena  kokeilutalvena  vas-
taavat osuudet olivat  34  %  ja  10  %. Kitkatason  0,25  alituksia  oli  kokeilutiellä  li-
kimain yhtä usein kuin  kitkatason  0,3  alituksia vertailuteillä  (kuva  14)  

Kuvan  14  kitkakäyristä  näkyy, että Kuopiossa  kitkahavainnoista  noin kolmannes 
oli luokkaa  0,25-0,30.  Tämä  on  ilmeisesti tyypillinen  kitkataso,  joka liukkauden- 
torjunnassa voidaan saavuttaa ilman suolaa.  Vertailuteillä  vastaava nousu kitka

-käyrässä  näkyy vasta suuremmilla,  0,3  ylittävillä  kitka-arvoilla, eli  suolaamalla 
kitkatasoa  voidaan usein nostaa selvästi korkeammalle kuin  hiekoittamalla. 

 Kaikkein  liukkaimpien, kitkatason  0,2  alittavien kelien  osuus pysyi myös kokeilu- 
teillä pienenä.  

Talvihoidon ongelmatilanteiden  eli  tavoitetason alitusten  määrää  seurattlin  liuk-
kauden,  lumisu uden  ja  tasaisuuden osalta  poikkileikkausseurannan  yhteydessä. 

 Tavoitetasot  on  kuvattu kohdassa  2.2 (s. 12-13).  Liukkauden osalta  ongelmati-
lanteiden  osuus oli jonkin verran suurempi kuin vastaava  kitkatason alitusten 

 osuus. Tämä johtui siitä, että  tavoitetason alituksia  syntyi myös tilanteissa, joissa 
 kitkataso  oli riittävä, mutta paljaana oli liian pieni osuus  ajoradan leveydestä. 

 Eniten  ongelmatilanteita  aiheutti liukkaus.  Kokeiluteillä liukkausongelmia  oli  32- 
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41  % havaintoajasta  (klo  7-16),  vertailuteillä  16  %. Kokeiluteillä  suhteellisen 
yleisiä olivat myös puutteet tasaisuudessa, joita todettiin  10  %:ssa  havainnoista 
(tasaisuuskriteerinä käytettiin enintään  10  mm:n epätasaisuuksia, vaikka Kuopi-
ossa tavoitearvo lievennettiin kokeilun takia  20  mm:ksi). Lumisuudesta  aiheutu-
neiden ongelmien määrissä ei ensimmäisenä kokeilutalvena ollut eroja, mutta 
toisena kokeilutalvena myös lumisuusongelmat olivat kokeiluteillä yleisempiä 
kuin vertailuteillä.  (kuva  15) 
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Kuva  14.  Kumulatiiviset kitkatason alitusprosentit  kokeilu-ja vertailuteillä kokei-
lutalvina marras -  maaliskuussa  (Lappalainen  1993,  Lappalainen  1994).  
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Liukkaus  Lumisuus  Tasaisuus  _____________  

Kokeilutiet 	•  41 7 10  
Vertailutiet 	0 16 3  

Kuva  15.  Ongelmatilanteiden  yleisyys kokeilu-ja vertailuteillä kokeilutalvina 
 1992-1993  ja  1993-1994  (marras-maaliskuu)  (Lappalainen  1993,  Lappalainen 

 1994).  
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Esitetyt  keliolosuhteita  koskevat tiedot kuvaavat olosuhteita  klo  7— 16  ja  niissä 
lauantain  ja  sunnuntain painotus  on vain  puolet  arkipälvien painotuksesta.  On 

 mandollista, että  keliolosuhteet yöaikana  ovat huonommat kuin päivällä, jolloin 
esitetyt tiedot antavat jonkin verran todellisuutta paremman kuvan liikenteen 

 kokemasta kelistä.  Suurta virhettä tästä tuskin kuitenkaan aiheutuu, koska liiken-
teestä valtaosa kulki  keliseurannan  aikana. Kokeilu-  ja vertailuteiden  eroihin 
mainitulla seikalla tuskin  on  lainkaan vaikutusta, koska  seurantamenetelmä  oli 
kaikkialla samanlainen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että  suolauksen vähentämiskokeilu  aiheutti  kelin 
 selvää huononemista etenkin liukkauden  ja  tien  pinnan  epätasaisuuden muo-

dossa.  Kokeiluteillä liukkaudentorjunnal  la  päästi  in  tyypillisesti  kitkatasoon  0,25-
0,30,  kun yleinen  tavoitetaso  on 0,30. Kitkatason 0,2 alitukset  olivat silti kokeilu- 
teilläkin harvinaisia. Näitä päätelmiä tukevat myös samansuuntaiset havainnot 
muualla Suomessa tehtyjen  suolauksen vähentämiskokeilujen  vaikutuksista 

 (Lappalainen  1994). 

3.5  Ajotavat  

Suolauksen vähentämiskokeilun  vaikutusta ajotapoihin selvitettiin liikenteen au-
tomaattisten  mittausasemien  (LAM -asemien) tuottamien  ajonopeus-  ja  aikaväli- 
tietojen perusteella. Kuopion piirin  LAM -asemat olivat valtatie  5:llä Leppävirralla 

 ja  Siilinjärvellä sekä valtatie  9:llä  Suonenjoella. Vertailussa käytetyt Keski- 
Suomen  LAM -asemat olivat valtatie  4:llä Muuramessa  ja  Jyväskylän  mlk:ssa 

 sekä valtatie  13:lla  Saarijärvellä. Mikkelin piirin  vertailupisteet  olivat valtatie  5:llä 
Mäntyharjulla, Kuvansissa  ja Nuuttilanmäessä.  Kokeilu-  ja vertailuteiden mit-
tauspisteiden geometria ja liikennemäärät  olivat samankaltaisia. Siilinjärven, 

 Kuvansin  ja Muuramen  pisteissä oli pysyvä  80 km/h  nopeusrajoitus, muissa 
pisteissä oli  80 km/h talvirajoitus.  (Saastamoinen  1994)  

Kokeilun vaikutusta  nopeuksiin selvitettlin  vertaamalla kuukausittain  talviajan 
 nopeuksia kokeilu-  ja vertailuteiden mittauspisteissä nopeuksiin  samoissa pis-

teessä toukokuussa  1993. Tiedonkäsittelyssä  tapahtuneen virheen vuoksi Keski- 
Suomen  nopeustietoja  loka—joulukuulta  1993  ei kuitenkaan ollut käytettävissä. 
Lisäksi  on  huomattava, että  loka- ja  maaliskuun  nopeuksiln  vaikuttivat  talvirajoi

-tusten alkamis- ja päättymisajankohdat,  jotka vaihtelivat  tiepiireittäin.  

Pysyvän  80 km/h nopeusrajoituksen  alaisilla  kokeiluteillä  nopeudet näyttivät 
kummallakin talvikaudella  alenneen  0,5-2,0 km/h  vähemmän kuin vastaavilla 

 vertailuteillä.  Erityisen selvä oli ero Kuopion  ja  Mikkelin piirien välillä  (kuva  16). 
Nopeuksien  suhteellisen vähäisen lasku Kuopiossa  on  odottamatonta, koska 

 keliolosuhteet kokeiluteillä  olivat talvella huonommat kuin  vertailuteillä.  Kuopion 
vähäinen nopeuden aleneminen voi periaatteessa johtua myös siitä, että lähtö-
kohtana ollut toukokuun  1993 nopeustaso on  ollut poikkeuksellisen alhainen. 
Toukokuu  1993  oli  säätilastojen  mukaan poikkeuksellisen lämmin  ja vähäsatel-
nen.  Kuopion piiri ei kuitenkaan tässä suhteessa poikennut  vertailupiireistä. 
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kmh 	19921993  

lokakuu marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu maaliskuu _______________  
Kuopio  •  -1,9 -3,9 -3,8 -4,5 -2,3 -1,4  

Keski-Suomi 0 -3,9 -5,3 -3,9 -5,0 -3,5 -2,1  

Mikkeli 	D -3,6 -6,8 -5,0 -5,5 -3,8 -2,9 

km/h 	 1993-1994  :'tupr-' -u  
lokakuu marraskuu joulukuu 	tammikuu helmikuu maaliskuu 

Kuopio  •  -1.4 -2,3 -4,8 -3.9 -1,7 -2,8  

Keski-Suomi 0 -4,0 -2,3 -1,5  

Mikkeli  -2,7 -3,8 -6,3 -5,9 -3,6 -4,0  

Kuva  16.  Ta/viajan ajonopeuksien  aleneminen verrattuna toukokuun  1993  nope-
uksiin  pysyvän  80  krrVh nopeusrajoituksen  alaisilla teillä (Saastamoinen  1994).  

Talviajan  80  krr 1h nopeusrajoituksen afaisilla kokeiluteillä  nopeudet näyttivät 
talvikaudella  1992-1993  alentuneen  1-3  krrilh  enemmän kuin vastaavilla ver-
tailuteillä. Ero oli selvimmillään alkutalvesta  ja  pienimmillään helmikuussa. Toi-
sen kokeilutalven  1993-1994  alussa ero oli pienempi kuin ensimmäisenä talve-
na  ja talven  loppuun mennessä  se  oli käytännössä hävinnyt  (kuva  17).  Ilmeisesti 
kokeilun alkuvaiheessa suolauksen vähentämisestä koskeva tiedottaminen yh-
dessä huonontuneiden keliolosuhteiden kanssa vaikutti ajonopeuksiin, mutta 
ajan myötä muuttuneisiin olosuhteisiin totuttiin  ja nopeuskäyttäytyminen  alkoi 
lähestyä kokeilua edeltänyttä tasoa. Kokeiluteillä keskitalvella vallinneet kuivat 
pakkaskelit  on  myös voitu kokea niin hyviksi, etteivät kuijettajat ole pitäneet no-
peuden alentamista tarpeellisena.  

km/h 	1992-1 993 

ii 	II  I 
8! 

marraskuu joulukuu tammikuu helmikuu 
Kuopio  -11,2 -10,5 -10.7 -8,8  

Keski-Suomi 0 -9,8 -8,4 -0,1 -7,8  

Mikkeli  -8,5 -7,7 -8,3 -7,3 

km/h 	1993-1 994 

11 P  :111 1 
marraskuu 	joulukuu 	tammikuu 	helmikuu 

Kuopio  •  -8,8 -10,4 -10,2 -8,0  

Keski-Suomi 0 0,0 0.0 -10,2 -7,6  

Mikkeli 	0 -6,8 -9,5 -9,5 -7,3  

Kuva  17.  Talviajan ajonopeuksien  aleneminen verrattuna toukokuun  1993  nope-
uksiin talviajan  80 km/h  nopeusrajoituksen  alaisilla teillä (Saastamoinen  1994).  
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Kuopion piirin  ja  vertailupiirien  ero nopeuksien alenemisessa talvella  1992-1993 
on  kuvassa  17  pienempi  (1 —3 km/h)  kuin ensimmäisen kokeilutalven perusteel-
la tehdyssä raportissa mainittu  3-5 km/h  (Kallberg  1993).  Tässä esitetyt uudet 
tiedot ovat aiempaa luotettavampia, koska eri piireissä sijaitsevat mittauspisteen 
muistuttavat toisiaan aiempaa paremmin (Saastamoinen  1994).  

Ajonopeuksien  riippuvuutta kelistä tarkasteltiin  talven  1992-1993  havaintojen 
perusteella. Tyypillisesti nopeudet alenivat liukkailla keleillä (kitkakerroin  enin

-täin  0,3-0,4) 4-7 km/h.  Kokeilun alkuvaiheessa liukas keli näytti alentaneen 
ajonopeuksia talvinopeusrajoituksen alaisilla kokeiluteillä jopa  12 km/h.  Tämä 
havainto kuitenkin koski  vain  yhtä mittauspäivää. Aineisto ei näin  ollen  ollut riit-
tävä varmojen johtopäätösten tekemiseksi siitä, vaikuttiko  kelin  huononeminen 
ajonopeuksiin enemmän kokeiluteillä kuin muilla vastaavilla teillä. (Saastamoi-
nen  1993,  Kallberg  1993)  

Suolauksen  vähentämisen vaikutusta ajoneuvojen aikaväleihin selvitettiin ver-
taamalla  alle  1,5 s  aikavälien  osuutta kaikista  alle  5 s  aikaväleistä  Kuopion  ko

-keiluteillä  vastaaviin osuuksiin Keski-Suomen vertailuteillä  ja koko  Suomen 
vastaavilla teillä. Mittauksia tehtiin talvella  1992-1993  hyvällä  ja  huonolla 
(liukkaalla) kelillä. Vertailun lähtökohtana olivat vastaavat aikaväliosuudet tou-
kokuussa  1993  hyvissä keliolosuhteissa. Lyhyiden aikavälien osuus kesäolo-
suhteissa oli  34-39  %.  Talvella  se  oli hyvissä keliolosuhteissa  1-5  prosent-
tiyksikköä pienempi  ja  huonoissa keliolosuhteissa  11 —12  prosenttiyksikköä pie-
nempi. Muutos kokeiluteillä ei kuitenkaan poikennut vastaavasta muutoksesta 
muilla teillä, eikä kokeilulla näin  ollen  näyttänyt olleen vaikutusta lyhyimpien seu-
raamisaikavälien osuuteen  (kuva  18).  Myöskään  alle  1 s tai  alle  0,5 s  aikavälejä 

 koskevassa vastaavassa tarkastelussa ei kokeilulla todettu olleen vaikutusta.  

Kuva  18.  Alle  1,5 s  aika  vä lien  osuus kaikista  alle  5s  aikavälillä ajavista eri kelell
-lä  Kuopion kokeilutiellä  ja  muualla (Saastamoinen  1993).  

Edellä esitetty aikavälitarkastelu perustuu  vain  yhteen liikenteen automaattiseen 
mittauspisteeseen kokeilu-  ja  vertailuteillä  ja  suhteellisen pieneen aineistoon. 
Liikkuvan poliisin kenttähavaintojen mukaan kokeilu vaikutti ensimmäisenä  ko

-keilutalvena  ajotapoihin myönteisesti.  Sää  ja  keli otettiin paremmin huomioon, 
suuret ylinopeudet vähenivät, jonoissa maltettiin ajaa entistä paremmin  ja  ajo-
neuvojen väliset etäisyydet pitenivät. Koska poliisin havainnot etenkin huonoista 
keliolosuhteista ovat määrällisesti  ja  alueellisesti kattavammat kuin  em.  mit

-tauspisteistä  saatu tieto,  on  mandollista, että mittauspisteistä saatu tieto ei kerro 
 koko  totuutta  ja  ajotapoja  on  ensimmäisenä kokeilutalvena todellisuudessa  so- 
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peutettu  keliin enemmän kuin mittauspisteiden tiedoista voi päätellä. Toiselta 
kokeilutalvelta ei ole aikavälihavaintoja. Voidaan kuitenkin olettaa, että alkaväli

-en  osalta tilanne  on  samankaltainen kuin nopeuksien osalta: Ensimmäisen  tal-
ven positilviset ajotapamuutokset  ovat vähitellen pienentyneet  tai  kokonaan hä-
vinneet kokeilun kestäessä  ja  kuljettajien tottuessa uusiin olosuhteisiin.  

3.6  Onnettomuudet  

3.6.1  Onnettomuuksien  ja  niiden uhrien lukumäärät 

Kokeilun vaikutus liikenneonnettomuuksiin lasketaan vertaamalla kokeilutalvien 
todellista onnettomuusmäärää laskennalliseen, odotettuun onnettomuusmää-
rään.  Se  kertoo kuinka monta onnettomuutta kokeiluteillä olisi tapahtunut,  jos  a) 

 kokeilua ei olisi toteutettu  ja  b) onnettomuusmäärän  kehitys kokeiluteillä olisi 
ollut samankaltainen kuin yleistä onnettomuuskehitystä edustavilla vertailuteillä. 

Vertailuteiden  käytöllä kokeiluteiden onnettomuuskehityksestä pyritään poista-
maan  mm. liikennemäärän  ja onnettomuusriskin  kaikkia vastaavia teitä koskevi-
en muutosten vaikutukset. Vertailuteiden tulisi olla mandollisimman samankal-
taisia kuin kokeiluteiden. Toisaalta vertailuaineiston tulisi olla niin suuri, ettei 
onnettomuuslukuihin aina liittyvän satunnaisvaihtelun osuus tulisi häiritsevän 
suureksi (satunnaisvaihtelu  on  suhteessa onnettomuuksien lukumäärän neliö-
juureen  ja sen  osuus pienenee merkittävästi onnettomuusmäärän kasvaessa). 
Alunperin oli ajatuksena käyttää vertailuteinä pelkästään naapuritiepiirin eli 
Keski-Suomen vastaavia teitä. Onnettomuusmäärät olivat kuitenkin niin pieniä, 
että niihin liittyvä satunnaisvaihtelu hälritsi merkittävästi kokeilun vaikutuksen 
selvittämistä.  Sen  vuoksi vertailuaineistona käytettiin kolmen naapuritiepiirin 
(Häme, Keski-Suomi  ja  Kaakkois-Suomi)  ja koko  muun  (Savo-Karjalan ulkopuo-
lisen) Suomen pääteitä  ja  niiden onnettomuuksia. Niiden rinnalla esitetään myös 
Keski-Suomen teitä vertailuteinä käyttäen lasketut luvut, jotka siis ovat huomat-
tavasti epävarmempia. 

Kokeilun vaikutus ilmaistaan onnettomuuksien  ja  niiden uhrien lukumäärien 
suhteellisena  ja  absoluuttisen lukumäärän muutoksena. Ne puolestaan nippuvat 
siitä, mikä  on tarkasteluajanjakso.  Kun  on  kysymys teiden talvihoidosta,  on 

 luonnollista rajata onnettomuustarkastelu koskemaan  vain talviaikaa.  Sen  mää-
rittely ei kuitenkaan ole yksiselitteistä. Tielaitoksen talvihoitoa koskevissa tarkas-
teluissa talvella  on  perinteisesti tarkoitettu marraskuun  alun ja  maaliskuun lopun 
välistä aikaa. Usein talvisia kelejä kuitenkin esiintyy myös  loka- ja  huhtikuussa. 

Tässä onnettomuusvaikutukset lasketaan pääsääntöisesti  marras-maaliskuun 
onnettomuuksista.  Sen sisäksi,  että teiden talvihoitoa koskevissa tarkasteluissa 
muutenkin käytetään  ko.  ajanjaksoa, suolauksen vähentämiskokeilun toimet 
muutenkin koskevat ensisijaisesti tätä ajanjaksoa. Tämän ajanjakson ulkopuolel-
la talvikelit liittyvät usein tienpinnan jäätymiseen (ns.  musta  jää),  jonka torjumi-
seen kokeilun aikana oli lupa käyttää suolaa. Kokeilu siis painottuu selvästi  mar-
ras- ja  maaliskuun väliselle ajalle. 
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Kokeilutalvina  ja  kokeilua edeltäneenä talvena  1991 —1992  talviajan nopeusrajoi-
tukset  voitiin ottaa  tiepiirien  harkinnan mukaan lokakuun aikana  ja  poistaa maa-
liskuun aikana. Lokakuun ottaminen mukaan  onnettomuusaineistoon  olisi tuonut 
ongelmia, koska  talviajan nopeusrajoitukset,  jotka alentavat  henkilövahinko

-onnettomuuksien riskiä  20-25  %,  on  eri  tiepiireissä  otettu käyttöön eri päivinä. 
Sama ongelma koskee maaliskuuta.  Sen  jättäminen pois aineistosta ei kuiten-
kaan  tullut  kysymykseen, koska maaliskuu  on  usein  keliolosuhteiltaan  varsin 

 talvinen.  Tarkasteluajanjakson  valinta  on  sikäli merkityksellinen, että turvallisuu-
den suhteelliset muutokset näkyvät sitä selvemmin mitä paremmin ajanjakso 
kuvaa aikaa, jolloin  talvihoidon  muutoksilla  on  ollut merkitystä.  

Onnettomuustarkastelusta  on  jätetty pois valtatie  5:n  osuus Vuorelasta  Siilinjär-
velle  (noin  10 km). Se  muuttui  kaksiajorataiseksi  kokeilun alkamisaikaan syksyl-
lä  1992,  eikä  suolauksen  vähentämisen vaikutusta olisi tällä osuudella voitu 
erottaa tien parantamisen vaikutuksesta.  

Liitteen  1  taulukoissa  1.1  ja  1.2 on  esitetty onnettomuuksien  ja  niiden uhrien  tal- 
yea  kohden  lasketut  lukumäärät ennen-  ja  jälkeenjaksoilla  a)  kokeiluteillä,  b) 

 koko  Savo-Karjalan ulkopuolisen Suomen  pääteillä (vatta-  ja  kantateillä,  joiden 
 liikennemäärä  oli yli  2 500  ajon/vrk),  c)  kolmen  naapuritiepiirin  (Häme, Keski- 

Suomi  ja  Kaakkois-Suomi)  pääteillä  ja  d)  Keski-Suomen tiepiirin  alkuperäisillä 
vertailuteillä. Taulukoista  näkyy myös, miten kokeilun laskettu vaikutus riippui 
siitä, mitä kolmesta  viimeksimainitusta  käytettiin  vertailuaineistona.  Taulukko  1.1 

 koskee  marras-maaliskuun onnettomuuksia, taulukko  1.2  loka-huhtikuun onnet-
tomuuksia. 

Liitteessä  2 on  esitetty onnettomuuksien  ja  niiden uhrien kuukausittaiset luku-
määrät ennen-  ja  jälkeenjaksoilla  kokeilu-  ja  vertailuteillä. Liitteiden  1  ja  2  taulu

-koista  voidaan päätellä  mm.  seuraavaa (ellei ole toisin mainittu, päätelmät kos-
kevat  marras-maaliskuun onnettomuuksia):  

Kokeiluteillä  tapahtui  kokeilutalvina  talvea kohden  3  %  vähemmän henkilö-
vahinko-onnettomuuksia  (26,0)  kuin kokeilua  edeltäneinä  viitenä talvena 
keskimäärin  (26,8). Savo-Karjalan ulkopuolisilla  pääteillä  onnettomuudet vä-
henivät  13  % (567,4:sta 493,5:een),  kolmen  naapuritiepiirin pääteillä  8  % 
(197,2:stä 181,5:een)  ja  Keski-Suomen  vertailuteillä  25  % (53,0:sta 
39,5:een).  Kolmea  naapuritiepiiriä vertailuaineistona  käyttäen saadaan kokei-
lun vai kutu kseksi henkilö vahinko-onnettomuuksien lisääntyminen  5  % (=  
(26,0-181,5/1 97,2x26,8)/(1 81 ,5/1 97,2x26,8)).  Vaikutuksen  likimääräiseksi  95 
%:n  varmuusväliksi  voidaan laskea  -30...+50  %. 

• Kokeiluteillä tapahtuneissa  onnettomuuksissa kuoli  tai  vammautui kokeilutal
-vina  talvea kohden  10  %  enemmän ihmisiä  (47,0)  kuin kokeilua  edeltäneinä 

 viitenä talvena keskimäärin  (42,6). Koko  muun Suomen  vertailuteillä  uhrien 
määrä väheni  12  % (925,0:sta 814,5:een),  kolmen  naapuritiepiirin vertaHuteil

-lä 9  % (340,8:stä 309,0:aan)  ja  Keski-Suomen  vertailuteillä  27  % (93,6:stä 
68,0:aan).  Kolmea  naapuritiepiiriä vertailuaineistona  käyttäen saadaan kokei-
lun vaikutukseksi onnettomuuksissa kuolleiden  ja  vammautuneiden yhteen- 
lasketun lukumäärän kasvu  22  %.  Vaikutuksen  likimääräiseksi  95 %:n  var

-muusväliksi  voidaan laskea  -10...+60  %. 
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• Kokeiluteillä tapahtuneissa  onnettomuuksissa kuoli kokeilutalvina talvea koh-
den  23  %  vähemmän ihmisiä  (5)  kuin kokeilua edeltäneinä viitenä talvena 
keskimäärin  (6,4).  Muun Suomen vertailuteillä kuolleiden määrä väheni  11  % 
(78,2:sta 68,5:een),  kolmen naapuritiepiirin vertailuteillä  19  % (35,2:sta 
28,5:een)  ja  Keski-Suomen vertailuteillä  40  % (8,4:stä 5,0:aan).  Kolmea naa-
puritiepiiriä vertailuaineistona käyttäen saadaan kokeilun vaikutukseksi  onnet-
tomuuksissa kuolleiden lukumäärän väheneminen  4  %.  Luvut ovat kuitenkin 
niin pieniä, että vaikutuksen likimääräinen  95 %:n  varmuusväli  tulee  varsin 

 suureksi:  -60...+100  %. 

• Kunnossapitoluokan  I  teillä turvallisuus huononi. Niillä henkilövahinko-
onnettomuuksien lukumäärä kasvoi  22  %  (95 %:n  varmuusväli  likimain - 

 20.. .+80  %),  kuolleiden  ja  vammautuneiden yhteenlaskettu lukumäärä  53  % 
 (+10...+1 10  %)ja  kuolleiden lukumäärä  40  %  (-45...+200  %). 

• Kunnossapitoluokkien Isk  ja  Is  teillä turvallisuus ei näyttänyt lainkaan huonon-
tuneen, pikemminkin päin vastoin. Niillä sattuneissa onnettomuuksissa ei  ko-
keilutalvina  kuollut yhtään ihmistä, kun viitenä edellisenä talvena onnetto-
muuksissa kuoli yhteensä  10  ihmistä. 

• Onnettomuustyypeistä  kasvua oli etenkin kääntymis-, risteys-  ja peräänajo
-onnettomuuksissa, joiden osuus kaikista jälkeenjakson henkilövahinko-

onnettomuuksista oli noin kolmannes. Muiden onnettomuustyyppien kohdalla 
lukumäärät ovat liian pieniä luotettavien päätelmien tekoon. Ohitus-  ja koh-
taamisonnettomuudet  ehkä lisääntyivät hieman. Kevytliikenteen onnettomuu-
det näyttivät vähentyneen. 

•  Keski-Suomen pääteitä vertailuaineistona käyttäen kokeilun turvallisuusvaiku-
tuksista saatava  kuva  on  edellä mainittua synkempi. Tähän vaikutti suuresti 

 se,  että Keski-Suomessa onnettomuuskehitys ensimmäisenä kokeilutalvena 
oli poikkeuksellisen suotuisa  ja koko  muun maan kehityksestä niin paljon 
poikkeava, että satunnaisvaihtelulla  on  ilmeisesti ollut siihen merkittävä vai-
kutus. Henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtui  36,  kun vastaava viiden edel-
lisen  talven  keskiarvo oli  53.  Toisena kokeilutalvena Keski-Suomen vertailu- 
teillä tapahtui  43  henkilövahinko-onnettomuutta. 

•  Kaikkia  Savo-Karjalan ulkopuolisia pääteitä vertailuaineistona käyttäen kokei-
lun turvallisuusvaikutukseksi olisi saatu henkilövahinko-onnettomuuksien li-
säys  12  %.  Kolmen lähitiepiirin katsotaan kuitenkin vastaavan Kuopion piirin 
olosuhteita paremmin kuin  koko  muun maan. 

•  Jos  talvikautena olisi pidetty lokakuun  alun ja  huhtikuun lopun välistä aikaa, 
kokeilun vaikutukseksi  koko kokeilutiestöllä  olisi saatu henkilövahinko-
onnettomuuksien väheneminen  6  %:Ila. Kunnossapitoluokan  I  teillä onnetto-
muudet olisivat lisääntyneet  6  %  ja kunnossapitoluolan Isk ja  Is  teillä vähen-
tyneet  36  % (liitteen  1  taulukko  1.2).  

Kokeilu siis lisäsi talviajan henkilövahinko-onnettomuuksia  koko kokeilutiestöllä 
 noin  5  %  ja kunnossapitoluokan  I  teillä noin  20  %.  Onnettomuuksien absoluutti-

sessa lukumäärässä muutos ei ollut suuri:  koko tiestöllä  tapahtui kokeilutalvina 
 27  ja  25  onnettomuutta, kun viiden edellisen  talven  keskiarvo oli  26,8  (kuva  19).  
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Kunnossapitoluokan  I  teillä kumpanakin talvena tapahtui  20  onnettomuutta, kun 
viiden edellisen  talven  keskiarvo oli  18  (kuva  20).  

1km  
100  

Kuva  19.  Henkilö  va  hinko-onnettomuuksien lukumäärä kaikilla kokeiluteillä. 

	

Kuopio  R 19 	30 	9 	13 	18 	18 	20 20  
Keski-Suomi 	31 	38 	31 	21 	27 	30 	16 	24  

Kuva  20.  Henkilö  va  hinko-onnettomuuksien lukumäärä kunnossapitoluokan / 
kokeiluteillä. 

Kunnossapitoluokkien Isk  ja  Is  teillä, jotka ovat kaksiajorataisia  tai  joiden liiken-
nemäärä (KVL) oli yli  6000  ajon./vrk,  kokeilu ei näyttäisi huonontaneen turvalli-
suutta. Selityksenä voi olla  se,  että suolausta vähennettiin näillä teillä vähem-
män kuin vähäliikenteisemmillä kunnossapitoluokan  I  teillä. 

Liikenneonnettomuuksissa vammautuneiden  ja  kuolleiden yhteenlaskettu luku-
määrä  on  kokeilun aikana kasvanut enemmän kuin henkilövahinko-onnetto-
muuksien lukumäärä. Kolmen lähitiepiirin pääteillä jokaista henkilövahinko-on-
nettomuutta kohden kuoli  tai  loukkaantui ennenjaksolla  1,73  henkilöä  ja  jälkeen- 
jaksolla  1,70.  Kuopion kokeiluteillä vastaava luku oli ennenjaksolla  1,59  ja  jäI-
keenjaksolla  1,81  eli onnettomuuksien vakavuusaste näyttäisi kasvaneen. Tämä 
näkyy myös siten, että kokeiluteillä jälkeenjaksolla  44  %:ssa henkilövahinko

-onnettomuuksista kuoli  tai  loukkaantui vähintäin kaksi henkilöä, kun vastaava 
osuus ennen-jaksolla oli  32  %. Vakavuusasteen  muutos liittynee onnettomuuk-
sien tyyppijakauman muutokseen. Jakaumassa kääntymis-, risteämis-  ja  pe-
räänajo-onnettomuuksien osuus  on  kasvanut  ja  kevytliikenteen  onnettomuuksien 
osuus  on  vastaavasti pienentynyt. Onnettomuuksien vakavuusasteen kasvu ei 
kuitenkaan ole aivan yksiselitteistä,  sillä  onnettomuuksissa kuolleiden lukumää-
rän kasvu oli vähäisempää kuin vammautuneiden lukumäärän kasvu. Kuolleiden 
lukumäärä koetieverkolla kokonaisuudessaan ei kasvanut lainkaan, vaikka kas-
vua kunnossapitoluokan  I  teillä oli noin kolmannes. Kuolleiden lukumäärät olivat 
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kuitenkin suhteellisen pieniä eikä niitä koskevilla  päätelmillä  ole tilastollista luo-
tettavuutta. 

Onnettomuuksien  vakavuusastetta  koskevissa  päätelmissä  on  kuitenkin oltava 
varovainen, koska Suomessa loukkaantumisia ei luokitella vammojen vakavuu-
den mukaan. Vammojen  vakavuusastetta  koskevat muutokset eivät näy tilastois-
ta. Onnettomuuksissa loukkaantuneiden lukumäärän kasvu voi periaatteessa 
kohdistua tasaisesti  kaikenasteisiin vammautumisiin  tai  lievien  vammojen lisään-
tyminen voi kätkeä alleen  vakavimpien vammautumisten  vähenemisen. Tällä voi 
olla suuri vaikutus onnettomuuksista  aiheutuvien  inhimillisten kärsimysten mää-
rään  ja  onnettomuuskustannuksiin.  Kuopion kokeilussa kuolemantapausten li-
sääntyminen oli vähäisempää kuin loukkaantuneiden määrän kasvu  kunnossapi-
toluokan  I  teillä, eikä  kunnossapitoluokkien Isk  ja  Is  onnettomuuksissa kokeilu- 
talvina kuollut yhtään henkilöä. Kokeiluun liittyi myös  talvinopeusrajoitusten 

 ulottaminen  koko  päätieverkolle,  mikä myös lieventää onnettomuuksissa aiheu-
tuvia vammoja, koska onnettomuuksien vakavuus  on  verrannollinen  ajonopeuk-
sien  neliöön. Näillä perusteilla voisi olettaa liikenneonnettomuuksissa vammau-
tuneiden määrän kasvun painottuneen  lievempiin  vammoihin.  

Suolauksen vähentämiskokeilu  kesti kaksi talvea  ja  todetut vaikutukset riippuvat 
vallinneista sääoloista.  Kokeilutalvet  yhdessä muistuttivat yleisten  tunnuslukujen 

 valossa  keskimääräisiä talvia.  Pitkällä tähtäimellä keskimääräiset olosuhteet 
kuitenkin kätkevät alleen suuria vaihteluita  ja  usein poikkeuksellisten huonojen 
olosuhteiden  esiintymistiheys  ja  kesto ovat teiden  talvihoidolle  ja  liikenneturvalli-
suudelle ratkaisevampia  kuin erilaiset  keskiarvot.  Tässä suhteessa kaikki talvet 
ovat erilaisia mikä  on  otettava tuloksia  yleistettäessä  huomioon. Saadut tulokset 
kuvaavat  kokeillun  kaltaisen  suolauksen  vähentämisen pitkän tähtäimen vaiku-
tuksia  likimääräisesti.  Kuopion  kokeilutalvien  olosuhteet eivät  kunnossapitäjän 

 näkökulmasta olleet ainakaan tavanomaista helpommat.  

3.6.2  Tutkijalautakuntien aineisto 

Yhden mandollisuuden tarkastella kokeilun vaikutuksia  vakavimpiin  onnetto-
muuksiin tarjoavat  liikennevahinkojen  tutkijalautakuntien  aineistot. Kokeiluteillä 

 tapahtui  kokeilutalvina  kaikkiaan  14  kuolemaan johtanutta liikenneonnettomuut-
ta. Niistä  liikennevahinkojen tutkijalautakunta  tutki  12.  Kahta syystalvella  1992 

 tapahtunutta  kevytliikenteen  onnettomuutta ei tutkittu, koska  kevytliikenteen  on-
nettomuudet  kokeiluteillä  tulivat tutkimusohjelmaan vasta vuonna  1993.  Niistä 
toinen tapahtui liukkaalla kelillä. Vuoden  1993  lokakuusta lähtien tutkittiin kaikki 

 kevytliikenteen  kuolemaan johtaneet onnettomuudet  ja  muut henkilövahinkoon 
johtaneet onnettomuudet  kokeiluteillä.  Onnettomuuksien  tiivistetyt  kuvaukset 
ovat liitteessä  3.  

Tutkijalautakuntien mukaan tien  suolauksen vähentämiskokeilu  on  voinut vaikut-
taa yhteen ohituksen  jälkitilanteessa  tapahtuneeseen kuolemaan  johtaneeseen 
suistumisonnettomuuteen  (onnettomuus  7  liitteessä  3). Tien pinta  oli jäinen  ja  
liukkautta  torjumaan levitetty hiekka oli liikenteen vaikutuksesta lentänyt tien 
reunoille.  
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Tutkijalautakunta -aineistossa  on  lisäksi useita tapauksia, joissa  kelin  ei katsottu 
merkittävästi vaikuttaneen onnettomuuteen siitä huolimatta, että  se on  ainakin 
jossain määrin lisännyt törmäyksen vakavuutta  ja  vähentänyt osallisen toimin-
tamandollisuuksia  huonontamalla  auton  hidastuvuutta  ja  hallittavuutta törmäystä 
edeltäneessä jarrutuksessa  (onnettomuudet  6, 8, 10  ja  15  liitteessä  3).  Näissä 
tapauksissa myöskään tien  suolaamattomuuden  ei ole katsottu vaikuttaneen 
onnettomuuteen.  

3.6.3  Onnettomuusasteet  

Kokeilu-  ja  vertailuteille  laskettiin  talviajan  (marras -maaliskuu)  onnettomuusas
-teet  poliisin  raportoimien henkilövahinko -onnettomuuksien  ja  vuoden  1991 lii-

kennemäärien (KVL)  perusteella. Ennen-  ja  jälkeenjaksojen liikennesuoritteet 
 laskettiin käyttämällä  pääteiden  liikenteen  keskimääräisiä  kasvu-  ja  kausivaihte-

lukertoimia. Onnettomuusasteet  on  esitetty taulukossa  7  ja  niiden laskennassa 
käytetyt  liikennesuoritteet  ja  -onnettomuusmäärät  on  esitetty liitteessä  4.  

Taulukko  7.  Kokeilu-ja  vertailuteiden onnettomuusasteet (onn./100 milj.ajon.km) 
 ennen-  ja  jälkeenjaksoilla.  

Kunnossa- Kuopion  Savo -Karjalan Hämeen, Keski-  ja  Keski-Suomen  
pitoluokat kokeilutiet  ulkopuoliset Kaakkois-Suomen  vertailutiet 

______________ päätiet päätiet ______________  
Ennen 	Jälkeen Ennen 	Jälkeen Ennen 	Jälkeen Ennen 	Jälkeen 

Kaikki  12 	11 14 	12 13 	12 18 	13  
lskjals  10 	6 - 	 - - 	 -  18 	14  
_________  13 	15  - 	 - - 	 -  18 	12  

Lilkennesuoritteet  on  osaksi jouduttu arvioimaan, minkä takia eri alueiden  onnet-
tomuusasteet  taulukossa  7  eivät välttämättä ole vertailukelpoisia. Oleellista  on 
onnettomuusasteen  kehitys  ennenjaksolta jälkeenjaksolle  kunkin alueen sisällä. 
Kuopiossa kaikkien  kokeiluteiden onnettomuusaste  on  pienentynyt. Aineiston 
sisällä  kunnossapitoluokan  I kokeiluteillä onnettomuusaste on  kuitenkin vastoin 
yleistä trendiä kasvanut.  

3.6.4  Yhteenveto  turvallisuusvaikutuksista 

Kokeiluteillä  tapahtui  kokeilutalvina  27  ja  25 henkilövahinko -onnettomuutta. Lu-
kumäärä  on  samaa suuruusluokkaa kuin edellisen  talven  onnettomuusmäärä 

 (26)  ja  viiden edellisen  talven  keskiarvo  (26,8). Kunnossapitoluokan I  teillä, joi-
den  talvihoitoon  kokeilu eniten vaikutti, tapahtui kumpanakin  kokeilutalvena  20 
henkilövahinko -onnettomuutta.  Se  oli noin  10 %  enemmän kuin edellisen  talven 

 onnettomuusmäärä  (18) tai  viiden edellisen  talven  keskiarvo  (17,8). 

Onnettomuuskehitys  muilla vastaavilla teillä oli  kokeiluteitä suotuisampaa.  Kun 
tämä otetaan huomioon, saadaan kokeilun  vaikutukseksi henkilövahinko -onnet-
tomuuksien lukumäärään  koko  kokeilutieverkolla  noin  5 %:n  lisäys  ja  kunnos-
sapitoluokan  I  teillä noin  20 %:n  lisäys.  
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Liitteen  1  taulukon  1 .1  lukujen perusteella voidaan laskea, että kaikkia kokeilutei
-tä  koskeva  5 %:n  lisäys vastaa  1-2  henkilövahinko-onnettomuutta talvea koh-

den. Kunnossapitoluokan  I  teiden  20 %:n  lisäys vastaa neljää henkilövahinko-
onnettomuutta. Kunnossapitoluokkien lsk  ja  Is  teiden  28 %:n  vähenemä  vastaa 

 2-3  onnettomuutta talvea kohden. Viimeksi mainittuun vähenemiseen  on  kui-
tenkin suhtauduttava varauksellisesti, koska  tulos  on  pienistä onnettomuuksien 
lukumääristä johtuen  varsin  epävarma. 

Todettu henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kasvu  koko  kokeilutiestöllä  tai 
 kunnossapitoluokan  I  teillä ei ole perinteisten testien mukaan tilastollisesti mer-

kitsevä (esim. kunnossapitoluokan  I  teiden tapauksessa Khi2  =  0,77, p  >  0,3). 
 Vaikutuksen  likelihood  -funktion  perusteella onnettomuuksien lisääntyminen vai-

kuttaa silti selvältä.  Likelihood  -funktion  muoto  on  kuitenkin (aineiston pienuu-
desta johtuen) sellainen, ettei vaikutusta voi  kovin  tarkasti määrittää  (kuva  21). 

 Kun aineiston perusteella uskottavin vaikutus kunnossapitoluokan  I  teillä  on  on-
nettomuuksien  22 %:n  lisäys,  on  esimerkiksi onnettomuuksien  10 %:n tai 30 %:n 

 lisäyksen uskottavuus  vain  hieman sitä alhaisempi  (kuva  21). 

LIKELIHOOD 	 KAIKKI TIET  

100  
VAIKUTUS  (%)  

LIKELIHOOD 	KP-LUOKAN  I  TIET 

VAIKUTUS  (%)  

Kuva  21.  Likelthood  -funktiot suolauksen vähentämiskokeilun vaikutuksesta 
kaikkien kokeiluteiden  ja  kunnossapitoluokan  I  teiden henkilövahinko-onnetto-
muuksiin.  Likelihood  -funktio ilmoittaa kunkin vaikutuksen uskottavuuden suh-
teessa uskottavimpaan vaikutukseen. 

Vilkasliikenteisemmillä kunnossapitoluokkien Isk  ja  Is  teillä onnettomuudet eivät 
kokeilun aikana lisääntyneet, ennemminkin päinvastoin. Tämä johtunee siitä, 
ettei suolausta niillä vähennetty niin paljon kuin kunnossapitoluokan  I  teillä. 

Onnettomuuksissa vammautuneiden lukumäärä lisääntyi enemmän kuin onnet-
tomuuksien lukumäärä, eli onnettomuuksien vakavuusaste kasvoi. Onnetto-
muuksissa kuolleiden lukumäärä ei kuitenkaan lisääntynyt. Tämä viittaa siihen, 
että vammautumisten kasvu koskee etupäässä suhteellisen lieviä vammoja. 
Vammautumisten lukumäärän kasvu Ilittynee onnettomuuksien tyyppijakaumas

-sa  todettuun  muutokseen: kääntymis-, risteämis-  ja  peräänajo -onnettomuudet, 
joissa  on  aina osallisena useita ajoneuvoja  ja  henkilöitä, lisääntyivät. Kevytliiken- 
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teen  onnettomuudet, joissa tyypillisesti  vain  yksi henkilö kärsii henkilövahinkoja, 
vastaavasti vähenivät. 

Tulokset edustavat kokeilutalvien olosuhteita  ja  kuvastavat suolauksen erittäin 
voimakkaan vähentämisen vaikutuksia. Molemmat kokeilutalvet yhdessä olivat 
teiden talvihoidon tarpeen kannalta lähellä keskimääräisiä, joten pitkällä aikavä-
lillä turvallisuusvaikutukset ovat likimain sellaisia kuin edellä  on  todettu. Tuloksia 
ei voi yleistää koskemaan muunlaista kuin kokeilussa toteutettua suolan käytön 
vähentämistä. Nyt rakeisena  ja Iiuoksena  teille levitetyn suolan määrää vähen-
nettiin kokeilua edeltäneestä yli  6  tonnista jopa  alle  0,5  tonniin tiekilometriä  ja 

 talvea kohden. Yhden tonnin suolamäärä tiekilometriä kohden merkitsisi vielä yli 
 80 %:n  vähennystä lähtötilanteeseen verrattuna, mutta selvästi laajempaa suo-

lausta kuin Kuopion kokeilussa, jolloin myös turvallisuusvaikutukset voisivat olla 
hyvinkin erilaisia.  

3.7  Päällysteen  kuluminen 

Suolauksen  vähentäminen voi periaatteessa vaikuttaa päällysteen kulumiseen 
kandella, erilaiseen lopputulokseen johtavalla tavalla: 

Suolauksen  vähentämisen ansiosta tiet pysyvät aiempaa kuivempana. Päällys - 
teen  kuluminen vähenee, koska nastat kuluttavat märkää päällystettä  3-7  ker-
taa enemmän kuin kuivaa (Kurki  1994).  

Suolauksen  vähentämisen takia tiestä ovat aiempaa useammin  vain  ajourat 
paljaina.  Ajolinjat keskittyvät  ja sen  seurauksena uranmuodostus nopeutuu. 

Kuopion piirin normaalin päällysteiden kunnon seurannan yhteydessä havaittiin 
ensimmäisenä kokeilutalvena uranmuodostuksen lisääntyneen joillakin yksittäi-
sillä tieosuuksilla. Kokonaisuutena päällysteiden kulumisessa ei kuitenkaan ha-
vaittu olennaista muutosta aiempiin talviin verrattuna. 

Toisena kokeilutalvena päällysteiden kulumista seurattiin kesällä  1993  päällyste-
tyissä seurantakohteissa, joita oli yksi Kuopion  ja  yksi Keski-Suomen tiepiirissä. 
Kohteet tehtiin mandollisimman samanlaisiksi  mm.  siten, että sama ryhmä teki 
työn molemmissa paikoissa käyttäen samaa päällystemassaa. Päällysteiden 
samanlaisuus varmistettiin valmiista päällysteestä otetuista näytteistä.(Kurki 

 1994)  

Vuoden keskimääräinen liikennemäärä Kuopion kohteessa oli tierekisterin mu-
kaan noin  3 850  ajon./vrk  ja  Keski-Suomen kohteessa noin  4 700  ajon./vrk.  No

-peusrajoitukset  olivat molemmissa kohteissa samat, kesällä  100  krrilh  ja  talvella 
 80 km/h.  Henkilöautojen keskinopeudet kesällä  1994  olivat Kuopion kohteessa 

noin  95 km/h  ja  Keski-Suomessa  89 km/h.  Talven  1993-1994  sääolosuhteissa 
 ei mittauspaikkojen välillä havaittu oleellista eroa. (Kurki  1994)  

Keski-Suomen vertailukohde oli suolauksen vuoksi paljaana käytännöllisesti 
katsoen  koko talven.  Kuopion kohde oli enemmän  tai  vähemmän polanteen pei-
tossa vuoden  1993  viimeiseltä viikolta vuoden  1994  huhtikuun alkupuolelle asti. 
Ilmatieteen laitoksen sääasemat  ja tiesääasemat  antoivat kosteiden keliolosuh- 
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teiden osuudesta jonkin verran ristiriitaisen kuvan. Näytti kuitenkin siltä, että 
Kuopion  kokeilutien  pinta  oli märkä harvemmin kuin  vertailutien.  (Kurki  1994)  

Liikennemääriin  suhteutettu  päällysteen urasyvyyden  kasvu ensimmäisenä  ko- 
keilutalvena  oli ensimmäisenä  kokeilutalvena  Kuopion kohteessa  1,21 mm  ja 

 Keski-Suomen kohteessa  1,43 mm,  eli  urasyvyys  kasvoi  vertailutiellä  18  % 
 enemmän kuin  kokeilutiellä.  Kuopion kohteen suuremmista  ajonopeuksista  joh-

tuvan eron huomioon  ottamiseksi,  Keski-Suomen  havaittuun  kulumiseen  on  li-
sättävä  13  %.  Tällöin saadaan lopputulokseksi, että normaalisti  suolattu  tie  kului 
noin  33  %  nopeammin kuin niukasti  suolattu kokeilutie  (kuva  22). 

UHANSYVYYL)EN  KASVU 
2 

1,5 

1 

0,5 

0  
Kokeilutie 	 Vertailutie  

Kuva  22.  Liikennemäärien  ja  nopeuksien  suhteen korjattu urasyvyyden kasvu 
talvella  1993-1994  (Kurki  1994).  

Tutkimuksessa tehtiin myös  suppeahko liikennelaskenta  yhteensä yhdeksän 
 tunnin  aikana touko-kesäkuussa  1994.  Sen  mukaan  liikennemäärät  poikkesivat 

huomattavasti  tierekisterin liikennemääristä.  Jos  kuluminen olisi suhteutettu tä-
män  liikennelaskennan  tuloksiin,  suolattu vertailutie  olisi kulunut noin  10  %  vä-
hemmän kuin  vähäsuolainen kokeilutie  (Kurki  1994).  Liikennelaskennan  sup -
peudesta  johtuen  tierekisterin liikennemäärätietoja  on  tässä pidetty  luotetta-
vampina,  jolloin kokeilun vaikutus  päällysteiden  kulumiseen  on  kuvan  22  mukai-
nen.  

3.8  Ympäristö 

Kuopion yliopisto  on  tutkinut  suolauksen väheritämisen  vaikutusta tienvarren 
mäntyihin  ja  maaperään  Savo-Karjalan  ja  Keski-Suomen piirien rajan läheisyy-
dessä, valtatie  9:n  varressa. Tutkimuksessa seurattiin mäntyjen neulasten suo

-lapitoisuuksia  ja  vaurioita syksystä  1992  kevääseen  1994.  Maaperän  suolapitoi-
suutta  mitattiin  pintamaasta  syksyllä  1992  ja  keväällä  1993  otetuista näytteistä 

 (Hautala  & Kärenlampi  1994).  

Natrium- ja  kloridipitoisuudet  tienvarren  männyissä  olivat  kokeilutien  varressa  jo 
 ensimmäisenä  kokeilutalvena  selvästi alhaisemmat kuin normaalisti  suolatun 

vertailutien  varressa. Vaikka pitoisuudet kohosivat myös  kokeilutien  varressa, ne 
eivät nousseet läheskään niin suuriksi kuin  vertailualueella  (kuva  23).  Suolapi-
toisuudet  olivat suurimmillaan kevättalvella. Kesän aikana pitoisuudet alenivat, 
mutta olivat vielä syksylläkin normaaleja arvoja korkeammalla.  Kalsiumkloridia 

 käytettiin  vertailutienkin suolaukseen  vain  vähäisiä määriä, eivätkä todetut  kaI- 
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siumpitoisuudet  poikenneet merkittävästi normaaliarvoista  tai  olleet vertailu- 
osuudella systemaattisesti erilaisia kuin koeosuudella.  
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Kuva  23.  Neulasten  natrium- ja  kloridipitoisuudet (mg/g  kuiva-ainetta) eri näyt-
teenottoaikoina  tietä lähinnä olevissa puissa (Hautala  & Kärenlampi  1994).  

Syksyllä  1992  natrium- ja kloridipitoisuudet  olivat molemmissa mittauspaikoissa 
normaalia korkeammat jopa ensimmäisessä neulasvuosikerrassa, joka ei ollut 
vielä suoraan altistunut suolaukselle. Sama havainto tehtiin syksyllä  1993  Keski- 
Suomen havaintoalueella natriumpitoisuuksien osalta. 

Neulasvauriolta (ruskistumista  ja  ennenaikaista putoamista) todettiin lähinnä 
normaalisti suolatun vertailutieosuuden varrella olevissa puissa. Vaurioita  ja 

 korkeita suolapitoisuuksia havaittiin tyypillisesti  alle  2,5 m:n  korkeudella  ja  tietä 
lähimpänä olevissa puissa. Etäisyyden tiestä kasvaessa sekä neulasten suolapi-
toisuudet että vaurioiden määrät laskevat nopeasti. Suola ilmeisesti kulkeutuu 
puihin ilman mukana sumuna  ja roiskeina,  ei niinkään maaperän  ja  juurien 
kautta. 

Pintamaasta  otettujen näytteiden  natrium-, kloridi- ja kalsiumpitoisuuksissa  ei 
ollut systemaattisia eroja eri etäisyyksillä tiestä  tai  kokeilu-  ja vertailualueiden 

 välillä. Ilmeisesti maan pinnassa oleva suola huuhtoutuu pois kevään sulamis-
vesien mukana. 
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Talven  sääolosuhteilla  on  ilmeisesti merkittävä vaikutus toisaalta neulasten 
 suolapitoisuuden  kehittymiseen  ja  toisaalta  neulasvaurioiden  syntyyn. Kostea  ja 

 leuto talvi edistää suolan  kertymistä neulasiin:  suolaa käytetään suhteellisen 
paljon  ja  olosuhteet ovat muutenkin otolliset suolan  kertymiselle neulasiin.  Neu-
lasten  suolapitoisuus  edistää vaurioiden syntyä, samoin kylmyys. Tienvarren 
kasvillisuuden kannalta huonoin mandollinen talvi  on  siten pääosin leuto, jolloin 
neulasten  suolapitoisuus  kasvaa,  ja  loppupuolella  on  kylmä ajanjakso, jolloin 

 suolapitoiset  neulaset helpoimmin  vaurioltuvat.  Oleellista  on  myös  se,  että talvet 
ovat tässä suhteessa yksilöllisiä  ja  se,  että  suolauksen  määrän ohella  sääolo

-suhteilla  on  ratkaiseva merkitys  neulasvaurioiden  syntyyn. 

Toinen  kokeilutalvi  ei osoittanut enää merkittävää vähenemistä  sudan kertymi-
sessä  tai  ulkoisissa  vaurioissa  Savo-Karjalan  tiepii ri  n  havaintoalueella  ensim-
mäiseen talveen verrattuna. Kanden vuoden seurantatutkimus osoitti kuitenkin 
selvästi, että tiesuolan käytön vähentäminen alensi  suolakomponenttien,  nat-
riumin ja  kioridin, kertymistä  lähellä tien reunaa kasvavien mäntyjen  neulasiin.  

Kokeilun vaikutusta pohjaveden  kloridipitoisuuksiin  selvitettiin kolmessa paikas-
sa  kokeiluteiden  varrella tehdyillä  mittauksilla.  Kandessa kohteessa oli havaitta-
vissa  kloridipitoisuuden  laskua kokeilun aikana. Kolmannessa kohteessa  kiori-
dipitoisuus  kasvoi selvästi, mutta kasvun todettiin johtuvan  mittauspaikan  lähellä 

 sijainneesta tienrakennustyömaasta.  Kaiken  kaikkiaan havaintoja oli liian vähän 
 ja  kokeilu oli liian lyhytaikainen, jotta  suolauksen  vähentämisen vaikutuksesta 

 pohjavesien kloridipitoisuuksiin  voitaisiin tehdä yleisemmin päteviä päätelmiä.  

3.9  Kansalaisten mielipiteet 

Väestön mielipiteitä  suolauksen vähentämiskokeilusta  selvitettiin  kolmivaiheisel
-la  Kuopion  ja  Keski-Suomen läänien asukkaille osoitetulla  postikyselyllä.  En-

simmäinen kysely lähetettiin  1 000  väestörekisteristä poimitulle  18-65-vuoti-
aalle  henkilölle molemmissa lääneissä syksyllä  1992  ja sillä  selvitettiin väestön 
asenteita ennen kokeilua. Toisen vaiheen kysely lähetettiin keväällä  1993  niille, 
jotka vastasivat ensimmäiseen kyselyyn  ja sillä  selvitettiin olivatko asenteet 
muuttuneet ensimmäisen  kokeilutalven  aikana.  Kolmas  kysely lähetettiin samoil-
le henkilöille keväällä  1994  ja sillä  selvitettiln  vastausten pysyvyyttä. Vastaus- 
prosentit kyselyn eri vaiheissa vaihtelivat  71-77  %.  (Niemelä  &  Kainulainen 

 1994)  

Ennen kokeilua valtaosa vastaajista piti hyväksyttävänä, että talvella  on  liukkai
-takin  kelejä. Suolausta  laajassa mitassa  vastustettlin,  mutta suolaa toivottiin 

käytettävän pahimpien  ja  yllättävimpien liukkauksien  (mm.  syksyn  musta  jää) 
 torjuntaan. 

Kokeilun jälkeen keväällä  1994  Kuopion läänin vastaajista  73 %  piti kokemuksi-
aan  suolauksen  vähentämisestä myönteisinä  ja  vain 5  %  kielteisinä. Keski- 
Suomessa  neutraalisti  kokeiluun suhtautuneiden joukko oli suhteellisen suuri, 
ehkä siksi, ettei usealla  vastaajalla  ollut omakohtaista kokemusta kokeilusta 

 (kuva  24).  Vaikka enemmistö Kuopiolaisista piti kokemuksia  suolauksen vähen- 
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tämisestä  myönteisinä,  vain  noin kolmannes vastaajista ei keväällä  1994  lain-
kaan hyväksynyt suolan käyttöä  tai  paheksui  sitä. 

Henkilö-  ja pakettiautoilla  ajavat suhtautuivat kokeiluun myönteisemmin kuin 
raskaan liikenteen (kuorma-  ja  linja-autojen) kuljettajat. Siitä huolimatta raskaan 
liikenteen edustajistakin  49  %:lla  oli etupäässä myönteisiä kokemuksia kokeilus-
ta  ja  vain 12  %:lla  kielteisiä  (kuva  25).  Keväällä  1994  noin kolmannes raskaan 
liikenteen kuljettajista piti suolausta tarpeellisena. 

_____________  Kielteinen Ei osaa sanoa Myönteinen 
Kuopio  •  

Keski-Suomi 0 
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73  
40  

Kuva  24.  Väestön suhtautuminen Kuopion suolauksen vähentämiskokeiluun 
keväällä  1994  (Niemelä & Kainulainen  1994). 

% 
80 

60 

40 

20 

0  

Kevyt  • 
 Raskas  l  

' 	I  
Kielteinen Ei osaa sanoa  Myontenen  

4 

12 

34 

39 

62 
49  

Kuva  25.  Raskaan  ja  kevyen moottoriajoneuvoliikenteen edustajien suhtautumi-
nen suolauksen vähentämiskokeiluun keväällä  1994  (Niemelä & Kainulainen 

 1994).  

Niistä Kuopion läänin vastaajista, jotka ennen kokeilua olivat sitä mieltä, ettei 
tiestöä tarvitse suolata,  85  %  oli samaa mieltä myös kokeilun jälkeen.  Sen  sijaan 
yli puolet vastaajista. jotka syksyllä  1992  suhtautuivat suolaukseen myönteisesti, 
oli keväällä  1994  sitä mieltä, ettei teitä tarvitse suolata. 

Miehet suhtautuivat kokeiluun myönteisimmin kuin naiset  ja  paljon (yli 
 15 000 km  vuodessa) ajavat myönteisemmin kuin vähän  (alle  5 000 km  vuodes-

sa) ajavat. Paljon ajavista miehistä kokeilusta oli myönteisiä kokemuksia 
 71  %:lla  ja  vähän ajavista naisista  50  %:lla.  

Kokeilun aikana suolausta vastustavien osuus kasvoi Kuopion läänissä noin  55 
 %:sta  lähes  80  %:iin.  Keski-Suomessa suolaukseen suhtauduttiin ennen kokei-

lua likimain samalla tavalla kuin Kuopiossa  ja  kokeilun aikana niiden osuus, 
joiden mielestä tiestöä ei tarvitse suolata, kasvoi noin  65  %:iin  (kuva  26).  
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Kaiken  kaikkiaan suhtautuminen suolaukseen vähentämiseen oli Kuopion lää-
nissä positiivinen  jo  ennen kokeilua  ja  ensimmäisen kokeilutalven aikana posi-
tiivinen suhtautuminen vahvistui. Toisen kokeil utalven aikana mielipiteet eivät 
enää muuttuneet  tai  joidenkin kysymysten osalta suolauksen vähentämistä kan-
nattavat mielipiteet hieman vahvistuivat.  

60i- 

40 

20 

0  
Täysin eri Jokseenkin  El  osaa Jokseenkin  äysin samai 

__________________  mieltä  en  mieltä sanoa samaa mieltä mieltä 
Kuopio syksy  1992• 13 21 12 26 28 

Koski-Suomi  syksy  l99 13 20 12 28 28  
Kuopio kevät  1994 6 11 5 31 47  

Keski -Suomi  kevät  1094 6 15 14 35 31  

Kuva  26.  Mielipiteet  väitteestä  Talvella ei  taivitse suolata  tiestöä' (Niemelä  & 
 Kainulainen  1994).  

Seuraavassa esitetään poimintoja muista kyselyn tuloksista (suluissa esitettävät 
prosenttiluvut ilmoittavat kuin monta prosenttia vastaajista oli  ko.  mieltä keväällä 

 1994):  

• Ajoturvallisuutta  voidaan parantaa enemmän kuljettajien asenteita  ja ajotapo-
ja  kehittämällä kuin pyrkimällä muuttamaan talviolosuhteet suolalla kesäke-
linomaiseksi  (n. 85  %). Tienkäyttäjät  ottavat enemmän vastuuta ajostaan,  jos 

 tiestöä ei keinotekoisesti pyritä muuttamaan suolalla kesäkelinomaiseksi 
 (89%).  

• Talvinopeusrajoituksia  voidaan tiukentaa suolankäytön vaihtoehtona  (n. 
65  %). 

•  Suolan käytön perusteena mainittiin useimmin ajoturvallisuus  (n. 30  %)  ja 
 etenkin raskaan liikenteen turvallisuus  (n. 35  %).  Toisaalta suolan käytön 

katsottiin vähentävän liikenneturvallisuutta, koska  se  antaa ajajalle väärän 
turvallisuuden tunteen  (74  %). 

•  Suolan käyttöä vastustettiin Kuopiossa eniten  sen  aiheuttamien ympäristö- 
haittojen  (82  %)  ja  auton peltien  ja  alustan ruostumisen  (80  %)  vuoksi. Muita 
usein mainittuja syitä olivat suolasohjossa ajamisen epämiellyttävyys  (66  %) 

 auton likaantuminen  (62  %)  ja  se,  että suola houkuttelee eläimiä tielle  (61  %). 

•  Noin  60  %  vastaajista piti suolan käytöstä aiheutuvia pohjavesien  ja  kaivojen 
likaantumista, tienvarren kasvillisuudelle aiheutuvia haittoja sekä ympäristön 
yleistä likaantumista melko suurina  tai  erittäin suurina. 

• Pääteiden  kuntoa piti kumpanakin kokeilutalvena hyvänä yli  70  %  Kuopion 
läänin vastaajista. Keski-Suomen läänissä vastaava osuus oli noin  55  %. 
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Kuopion läänin vastaajat pitivät myös sivuteiden kuntoa hyvänä useammin 
(noin  40  %)  kuin keskisuomalaiset  (n. 20  %). 

•  Teiden kunnossapitoon liittyvistä puutteista mainittiin useimmin tien  pinnan 
 epätasaisuus (Kuopiossa  64  %,  Keski-Suomessa  50  %),  näkyvyyttä haittaa-

vat  lumivailit  (Kuopiossa  50  %,  Keski-Suomessa  31  %)  ja  lumen  aurauksen 
 puutteet (noin  30  %  molemmissa lääneissä). Liukkauden ehkäisemisessä 

koki olleen merkittäviä puutteita  alle  lo  %  vastaajista kummassakin läänissä. 



Teiden  suolauksen vähentämiskokeltu  Savo-Karjalan  tiepllrlssä 	 45  
YHTEENVETO  JA  PÄÄTELMÄT  

4  YHTEENVETO  JA  PÄÄTELMÄT 

Kuopion tiepiirissä  (1.1.1994  Kuopion  ja  Pohjois-Karjalan tieplirit yhdistettiin  Sa
-yo-Karjalan tiepiiriksi) tehtiin talvina  1992-1993  ja  1993-1994  kokeilu, jossa 

suolan käyttöä piirin kaikkien pääteiden talvihoidossa rajoitettiin voimakkaasti. 
Kokeilun vaikutuksista tehtiin monipuolisia tutkimuksia. Käsillä oleva raportti  on 

 näihin tutkimuksiin perustuva yhteenveto suolauksen vähentämiskokeilun vaiku-
tuksista. 

Kokeiluteiden yhteispituus  oli noin  375 km.  Niistä  34 km  oli kaksiajorataisia kun-
nossapitoluokan Isk teitä  ja  26 km  (kevättalvella  1994 39 km)  oli vilkasliikentei -
sia  kunnossapitoluokan  Is  teitä, joilla talvihoidon tasoa  on  pidetty muita pääteitä 
korkeampana. Vertailuteinä käytettiin Keski-Suomen  ja  osin myös Mikkelin  tie-
piirin vastaavia teitä. Liikenneonnettomuuksia koskevissa tarkasteluissa vertailu-
teinä käytettiin ensisijaisesti Hämeen, Keski-Suomen  ja  Kaakkois-Suomen  pää- 
teitä (liikennemäärä yli  2500  ajon./vrk),  jotta onnettomuusmäärät olisivat riittävän 
suuria luotettavien päätelmien tekoon. 

Sääolosuhteiltaan  kaksi kokeilutalvea yhdessä muistuttivat Kuopion seudulla 
keskimääräisiä talvia. Keskiarvot kuitenkin kätkevät sisäänsä suuriakin vaihtelui-
ta, joilla  on  vaikutusta teiden talvihoidon tarpeeseen  ja  toteutukseen. Esimerkiksi 
vuoden  1992  lokakuu oli poikkeuksellisen kylmä  ja lumisateinen,  toisen kokeilu- 
talven  helmikuu oli poikkeuksellisen kylmä  ja vähäsateinen  jne. Kokeilun tulok-
set eivät välttämättä sellaisinaan toistuisi tulevina yksittäisinä "keskivertotalvina", 
mutta ne kuvaavat suuruusluokaltaan pitkän tähtäimen vaikutuksia, joita kokeil

-tulla talvihoitopolitilkalla  olisi Kuopion seudulla  ja  vastaavissa olosuhteissa 
muualla Suomessa. 

Talvihoidon työmäärät 

Tiekilometriä  kohden käytetyn suolan määrä väheni kokeilun aikana kunnossapi-
toluokan  I  teillä noin  85  %  (6,4  tonnista noin  1,0  tonniin tiekilometriä  ja  talvea 
kohden)  ja kunnossapitoluokan  Is  ja Isk  teillä noin  75  %  (6,8  tonnista  1,8  ton-
niin). Kokeilutalvina noin  60  % kunnossapitoluokan  I  teille levitetystä suolasta oli 
hiekan seassa parantamassa tarttuvuutta. Kunnossapitoluokkien  Is  ja Isk  teillä 
vastaava osuus oli  35  %. Vertailuteillä  käytettiin suolaa kokeilutalvina  6-10 

 kertaa niin paljon kuin kokeiluteillä  (8,2-13,2  tonnialtiekm)  ja  hiekan seassa 
levitetyn suolan osuus kokonaissuolamäärästä oli  1 %:n  luokkaa. 

Hiekoitusmäärät  kasvoivat Kuopion piirin kokeilua edeltäneestä tasosta noin 
kolminkertaisiksi  ja  olivat kokeilutalvina  55-70  tonnia/tiekm. Vertailuteillä  vas-
taavat hiekoitusmäärät olivat kokeilutalvina  7-17  tonnia/tiekm. 

Talvihoidon työkertojen kokonaislukumäärä  oli molempina talvina noin  200,  eikä 
 se  merkittävästi poikennut vertailuteiden työkertojen lukumäärästä. Pelkistetysti 

voidaan sanoa, että suolaus korvattlin hiekoituksella  ja sohjonpoisto  tien  pinnan 
(polanteen) tasauksella.  Lumen  auraukseen  kokeilu ei oleellisesti vaikuttanut. 
Kustannuksiin tällä oli kuitenkin vaikutuksensa, koska hiekoitus  on  kalliimpaa 
kuin suolaus  ja  tasaus  on  kalliimpaa kuin sohjonpoisto. 
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Talvihoidon  kustannukset  

Kokeiluteiden talvihoidon  kustannukset ovat tyypillisesti olleet  6-8  Mmk talvea 
kohden mikä vastaa noin neljännestä Kuopion piirin talvihoidon kokonaiskustan-
nuksista. Kokeilu vaikutti aurauksen (mukaan lukien sohjonpoisto), tasauksen, 
suolauksen  ja hiekoituksen  kustannuksiin, joiden osuus kokeiluteiden talvihoidon 
kustannuksista  on 2/3-3/4.  

Kokeilu lisäsi talvihoidon kustannuksia  1,2— 1,6  Mmk vuodessa, mikä vastaa  4-
6  %  piirin talvihoidon kokonaiskustannuksista  ja  keskimäärin noin  20  %  kokeilu- 
teiden talvihoidon kokonaiskustannuksista. 

Tiekilometrikohtaiset aurauksen, tasauksen, suolauksen  ja hiekoitu ksen  kustan-
nukset kasvoivat pienimmissä liikennemääräluokissa  (2 000-3 000  ajon./vrk) 

 noin  10  %  (800  mkltiekm). Liikennemäärän  kasvaessa kustannusten nousu suu-
reni siten, että liikennemäärillä  5 000—  ajon./vrk  kustannukset kasvoivat noin 

 50  %  (3 600  mk/tiekm). 

Keliolosuhteet  ja  ajotavat  

Kokeilutiet  olivat liukkaita useammin kuin vertailutiet. Tienpinnan kitkakerroin oli 
 alle pääteiden  normaalin tavoitetason  0,3 tai  poikkileikkauksesta  liian pieni  osa 

 täytti kitkavaatimuksen  32-41  %  ajasta kokeiluteillä  ja  16  %  ajasta vertailuteillä. 
Kokeiluteillä kitkan tavoitetasoa alennettiin kokeilun ajaksi 0,25:een, mikä saavu-
tettiin likimain yhtä usein kuin  0,3:n  kitkataso vertailuteillä. 

Kokeilutiet  olivat myös epätasaisempia kuin vertailutiet, joskin tasaisuutta kos-
kevien tavoitearvojen alitukset olivat selvästi harvinaisempia kuin liukkauden 
osalta. 

Ensimmäisen kokeilutalven alussa  80  krTIh talvirajoituksen  alueella ajonopeudet 
olivat kokeiluteillä  1-3 km/h  tavallista alhaisempia. Toisenkin kokeilutalven 
alussa nopeudet olivat  1 —2 km/h  tavallista alhaisempia. Vaikutus kuitenkin pie-
neni  talven  edetessä  ja  toisen kokeilutalven lopulla kokeilulla ei ollut käytännös-
sä mitään vaikutusta nopeustasoon talvirajoituksen alaisilla teillä. Pysyvän  80 
km/h  nopeusrajoituksen  alaisilla teillä kokeilu ei vaikuttanut nopeuksiln alenta-
vasti missään vaiheessa. 

Kokeilun alkuvaiheessa nopeudet liukkaalla kelillä alenivat kokeilutiellä poikke-
uksellisen paljon, jopa  12 km/h.  Havaintoja oli kuitenkin  vain  yhdeltä päivältä, 
joten  tulos  ei välttämättä ole yleistettävissä. Aineistosta ei voitu päätellä, että 
liukkaus olisi alentanut ajonopeuksia kokeiluteillä enemmän kuin muualla. Kokei

-lulla  ei todettu olleen vaikutusta lyhyiden seuraamisaikavälien yleisyyteen liiken-
teen automaattisten mittausasemien (ns.  LAM -asemien) aineistoihin perustu-
vassa  tarkastelussa. 

Poliisin kenttähavaintojen perusteella kokeilulla oli ainakin ensimmäisenä talve-
na positiivinen vaikutus ajokäyttäytymiseen:  sää  ja  keli otettiin paremmin huomi-
oon, suuret ylinopeudet vähenivät, jonoissa maltettiin ajaa entistä paremmin  ja 
ajoetäisyydet  edellä ajavlin kasvoivat. 
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ilmeisesti käytännössä  varsin  vaikea toteuttaa. Ei myöskään ole tiedossa tutki-
muksia, jotka  tukisivat oletusta,  että ajotapojen  tai  asenteiden kehittäminen pel-
kästään kuljettajien omilla ehdoilla parantaisi liikenneturvallisuutta.  

Loppupäätelmät  

Savo-Karjalan  tiepliri  toteutti kokeilun erinomaisesti  ja sillä  tuotettiin  suolauksen 
 voimakkaan vähentämisen vaikutuksista sellaista tietoa,  jota  ei muuten olisi mi-

tenkään voitu saada. Kokeilun tulokset ovat arvokkaita suunniteltaessa teiden 
 talvihoitopolitiikkaa  valtakunnallisella tasolla.  Osa  ennen kokeilun aloittamista 

 ennakoiduista  vaikutuksista toteutui,  osa  ei.  Talvihoidon  kustannukset kasvoivat 
kuten osattiin odottaa. Myös  liukkaiden kelien  tiedettiin yleistyvän.  Suolauksen 

 vähentämisen  ympäristövaikutuksista  saatiin uutta mitattua tietoa. Väestön 
suhtautuminen kokeiluun oli ehkä  ennakoituakin myönteisempää.  

Kokeiluun  valmistaucluttiin  avoimella  ja  monipuolisella tiedottamisella siitä mitä 
 on  odotettavissa. Viesti muuttuneista olosuhteista myös saavutti  tienkäyttäjät. 

 Ennakoitiin, että liikenneturvallisuuden turvaamiseksi  ajotapoja  on  muutettava 
uusien olosuhteiden edellyttämällä tavalla:  on  ajettava  hiljempaa,  pidettävä suu-
rempi välimatka edellä ajavaan, vältettävä ohittamista jne. Positiivinen mieliala 

 ja  usko siihen, että ajo-olosuhteiden muutos otetaan  ajotavassa  huomioon niin, 
ettei turvallisuus  huonone  vallitsi ennen kokeilua laajasti niin kokeilun järjestäji-
en, tutkijoiden kuin suuren yleisönkin keskuudessa. Toki  epäileviäkin  ääniä oli 
joukossa. 

Kokeilun aikana  henkilövahinko-onnettomuudet kuitenkin lisääntyivät vähiten 
 suolatuilla kunnossapitoluokan  I  teillä noin  20  %,  kun otetaan huomioon  lähitie

-piirien yleinen  onnettomuuskehitys.  Tämä vastaa noin neljää onnettomuutta tal-
vessa. Kaikkein  vakavimpien,  kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien mää-
rässä ei kuitenkaan tapahtunut merkittävää muutosta.  Onnettomuusien  lisään-
tyminen  kunnossapitoluokan  I  teillä viittaa siihen, että  ajotapoja  on  ollut vaikea 
riittävästi sopeuttaa uusiin  liukkaampiln  olosuhteisiin, vaikka tahtoa olisi ollutkin. 

Kokeilun  turvallisuusvaikutusten  perusteella voidaan pitää mandollisena, että 
jossain perinteisen  suolankäytön  ja  tamän  kokeilun äärimmilleen  minimoidun 

 suolan käytön välillä  on  taso,  jolle  suolausta  voidaan  tietyntyyppisillä  teillä vä-
hentää ilman, että turvallisuus huononee. Tällainen vähennetty  suolausta  ilmei-
sesti  soveltuisi  parhaiten  Sisä-Suomen teille, joiden liikenne ei ole erityisen vil-
kasta. 

Kokeilussa  haettiln  suolan käytön  minimirajoja,  eikä tuloksia voi yleistää muun-
laiseen  suolauksen  vähentämiseen. Tulokset riippuvat myös  sääolosuhteista. 
Kaksitalvisessa  kokeilussa suolan käytön voimakkaan vähentämisen vaikutukset 
saatiin  selvitettyä  pääpiirteittäin  ja  tulokset ovat siinä määrin selkeitä, että kokei-
lu  on  täyttänyt tarkoituksensa. Tämän tutkimuksen valossa voidaan katsoa, ettei 

 suolauksesta  ole syytä kokonaan luopua.  
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Taulukko  1. 1.  Onnettomuuksien  ja  niiden uhrien lukumäärät kokeilu-  ja  vertailu- 
teillä talvea kohden sekä kokeilun laskettu vaikutus eri vertailuteitä käyttäen. 
Ennenjakso tarkoittaa viittä kokeilua edeltänyttä ta/yea  ja jälkeenjakso  kahta  ko-
keilutalvea.  Talvi tarkoittaa aikaa marraskuun alusta maaliskuun loppuun.  
Vertailualne/stoissa  1  ja  2  ovat valta-  ja kanta  tiet, joiden liikennemäärä  v. 1994  oli 
vähintään  2500  ajon./vrk, vertailuaineistossa  1  ovat Keski -Suomen tiepiirin vertai

-lut/et.  

Kuopion 
kokeilutiet  

_______ _______ 

Vertailuaineisto  1  
Savo-Karjalan 
ulkopuoliset 

päätiet 
 _______ _______ 

Vertailuaineisto  2  
Hämeen, 

Kaakkois-  ja 
Keski-Suomen 

päätiet 

Vertailuaineisto  3  
Keski-Suomen 

vertailutiet 

_______  _______ 

Vaikutus 
(%) 

Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen  1 2 3  

KAIKKI HEVA-ONNETTOM. 

-  onnettomuudet  26,8 26,0 567,4 493,5 197,2 181,5 53,0 39,5 12 5 30  

-  kuolleet  + vammautuneet  42,6 47,0 925,0 814,5 340,8 309,0 93,6 68,0 25 22 52  

-  kuolleet  6,4 5,0 78,2 68,5 35,2 28,5 8,4 5.0 -11 -4 31  

KUN  NO  SSAP ITO  LUOKAT, 

kp-luokat Isk &  Is  

-  onnettomuudet  9,0 6,0 567,4 493,511 197,2(1 181 ,51  23,4 19,5 -23 -28 -20  

-  kuolleet  + vammautuneet  13,8 7,0 925,4' 814 , 51 1  340,8 309,0(1 40,0 34,0 -42 -44 -40  

-  kuolleet  2,0 0,0 78 , 2( 1  68,511 35,2' 28,5' 2,4 1,5 -100 -100 -100  

kp-Iuokka  I  

-  onnettomuudet  17,8 20,0 567,4(1 493,5(1 197 ,2( 1  181,5(1 29,6 20,0 29 22 66  

-  kuolleet  + vammautuneet  28,8 40,0 925,4' 814,5' 340,8' 309,0 53,6 33,0 58 53 126  

-  kuolleet  4,4 5,0 78,2 68,5(1 35,2 28,5' 6,0 3,5 30 40 95  

ONNETTOMUUSTYYPIT 

Yksittäisonnettomuudet 

-  onnettomuudet  5,2 5,0 146,6 136,0 48,8 49,5 11,8 9,5 4 -5 19  

-  kuolleet  + vammautuneet  7,8 7,5 202,8 195,0 68,4 78,0 18,0 11,5 0 -16 51  

-kuolleet  0,4 0,5 7,6 11,0 2,6 3,5 0,2 0,0 -14 -7  - 

Käänt.,  risteys-  ja per.ajo.onn 

-  onnettomuudet  7,4 9,0 172,6 149,0 56,2 51,0 14,2 7,0 41 34 147  

-  kuolleet  + vammautuneet  9,8 15,5 274,4 236,5 93,2 77,5 22,4 14,0 84 90 153  

-kuolleet  0,4 1,0 9,4 5,5 4,0 3,0 0,6 0,5 327 233 200  

Ohitus-  ja kohtaamisonnett. 

-  onnettomuudet  7,8 7,5 143,4 123,5 60,2 50,5 17,0 12,5 12 15 31  

-  kuolleet  + vammautuneet  17,8 19,5 323,8 265,0 140,0 113,0 40,0 28,5 34 36 54  

-  kuolleet  2,6 2,0 45,4 39,0 23,2 17,5 6,4 2,5 -10 2 97  

Kevytliikenteen 

-  onnettomuudet  4,8 2,5 69,0 44,5 21,4 14,0 7,2 6,5 -19 -20 -42  

-  kuolleet  + vammautuneet  5,4 2,5 73,2 50,0 23,0 14,0 8,6 6,5 -32 -24 -39  

-  kuolleet  2,6 1,5 14,2 10,5 5,4 4,0 1,2 2,0 -22 -22 -65  

Muut onnettomuudet 

-  onnettomuudet  1,6 2,0 35,8 40,5 10,6 16,5 2,8 4,0 10 -20 -13  

-  kuolleet  + vammautuneet  1,8 2,0 50,8 68,0 16,2 26,5 4,6 6,5 -17 -32 -21  

- kuolleet  0,4 0,0 1,6 2,5 0,0 0,5 0,0 0,0 -100 -100  - 

Vertailuaineistossa  ovat kunnossapitoluokkien  I, Is  ja sk  tiet. 
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Taulukko  1.2.  Onnettomuuksien  ja  niiden uhrien lukumäärät kokeilu -ja  vertailu- 
teillä ta/yea kohden sekä kokeilun laskettu vaikutus eri vertailuteitä  käyttäen.  
Ennenjakso tarkoittaa vüttä kokeilua edeltänyttä ta/yea  ja  jälkeenjakso  kahta  ko-
keilutalvea.  Talvi tarkoittaa aikaa lokakuun alusta huhtikuun loppuun.  Vertai-
luaineistoissa  1  ja  2  ovat valta-  ja kanta  tiet, joiden liikennemäärä  v. 1994  oli vä-
hintään  2500  ajon./vrk  ja  vertalluaineistossa  3  Keski-Suomen tiepiirin vertailutiet. 

Kuopion 
kokeilutiet  

______ ______ 

Vertailuaineisto  1  
Savo-Karjalan 

ulkopuoliset päätiet 
_______  

Vertailuaineisto  2  
Hämeen, 

Kaakkois-  ja  Keski- 
Suomen päätiet 

Vertailuaineisto  3  
Keski-Suomen  

vertailutiet 
_______ _______  

Vaikutus 
(°/o)  

Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen Ennen Jälkeen  1 	1 2 3  

KAIKKI HEVA-ONNETTOM 

-  onnettomuudet  38,0 34,0 785,0 679,5 275,6 263,5 71,0 56,5 3 -6 12  

-  kuolleet  + vammautuneet  58,8 58,0 1245,6 1095,5 458,4 439,0 122,6 90,0 12 3 34  

-  kuolleet  9,0 8,0 106,6 99,0 48,0 42,0 10,6 6,5 -4 2 45  

KUN  NO SS AP  ITOLUOKAT: 

kp -luokat  sk &  Is  

-  onnettomuudet  11,4 7,0 785,0' 679,5' 275,6' 263,5' 29,8 27,5 -29 -36 -33  

-  kuolleet  + vammautuneet  16,6 8,0 1245,6 1095,5' 458,4' 439,0 50,0 45,0 -45 -50 -46  

-  kuolleet  2,4 0,0 106,6'  gg,'  48,0' 42,0' 3,2 2,0 -100 -100 -100  

kp-luokka  I  

-  onnettomuudet  26.6 27,0 785,0' 679,5 275,6' 263,5' 41,2 29,0 17 6 44  

-  kuolleet  + vammautuneet  42,2 50,0 1245,6' 1095,5' 458,4' 439,0' 72,6 45,0 35 24 91  

•  kuolleet  6,6 8,0 106,6'  gg,'  48,0' 42,0" 7,4 4,5 31 39 99  

ONNETTOMUUSTYYPIT: 

Yksittäisonriettomuudet 

-  onnettomuudet  9,4 7,5 214,8 189,0 74,4 72,5 17,6 15,5 -9 -18 -9  

-  kuolleet  + vammautuneet  14,0 10,5 295,6 264,0 103,6 107,5 26,2 20,0 -16 -28 -2  

-  kuolleet  1,0 0,5 11,8 14,0 3.8 4,5 0,6 1,0 -58 -58 -70  

Käänt.,  risteys-  ja  
-onnettomuudet  8,8 11,0 231,6 206,0 75,6 77,0 18,8 12,0 41 23 96  

-kuolleet+vammautuneet  12,0 17,5 369,4 332,5 123,6 125,5 30,8 21,0 62 44 114  

-  kuolleet  0,6 1,0 12,4 11,5 5,8 7,0 1,0 0.5 327 233 200  

Ohitus-  ja kohtaamisonnett. 

-  onnettomuudet  10,4 9,5 179,2 154,5 76,4 63,0 21,0 13,5 6 11 42  

-  kuolleet  + vammautuneet  21,4 24,0 392,8 322,5 172,6 138,0 48,2 30,0 37 40 80  

-  kuolleet  3,2 4,5 57,6 52,5 30,0 22,5 7,4 2,5 54 88 316  

Kevytliikenteen 

-  onnettomuudet  7,2 3,5 104,8 67,5 31,6 25,0 9,2 8,5 -25 -39 -47  

-kuolleet+vammautuneet  7,8 3,5 111,8 74,5 33,6 26,0 10,6 9,0 -33 -42 -47  

-  kuolleet  3,8 2,0 22,2 16,5 8,2 6,5 1,6 2,0 -29 -34 -58  

Muut onnettom uudet 

-  onnettomuudet  2,2 2.5 54,6 62,5 17,6 26,0 4,4 7,0 -1 -23 -29  

-  kuolleet  ^ vammautuneet  3,6 2,5 76,0 102,0 25,0 42,0 6,8 10,0 -48 -59 -53  

- kuolleet  0,4 0,0 2,6 4,5 0,2 1,5 0,0 0,5 -100 -100 -100 

1)  Vertailuaineistossa  ovat kunnossapitoluokkien  I, Is  ja sk  tiet. 
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HENKILÖVAHINKO -ONNETTOMUUKSIEN LUKUMAARÄT, TALVIKUIJKAUDET  (11 -3) 

 Kuopion kokeilutiet  

Marra  Joulu Tammi Helmi Maalis  Yhteensä 

Ennen  
87-88 2 10 7 1 7 29 
88-89 8 8 8 6 9 39 
89-90 3 3 4 4 5 19 
90-91 7 6 3  -;  1 21 
91-92 7 5 7 6 1 26  
Yhteensä  27 32 29 23 23 134  

Jalkeen  
92-93 4 7 5 8 3 27 
93-94 6 6 3 4 8 25  
Yhteensä  10 13 8 52 

Savo -Karjalan ulkopuoliset päätiet (KVL >  2500)  

Marras  Joulu Tammi Helmi Maalis Yhteensi  

Ennen  
87-88 105 147 139 92 88 571 
88-89 134 182 96 111 114 637 
89-90 128 113 123 101 105 570 
90-91 125 129 127 98 77 556 
91-92 109 122 94 93 85 503  
Yhteensä  601 693 579 495 469 2837  

Jal  keen 
92-93 117 96 I: 90 85 509 
93-94 76 129 8 73 84 478  
Yhteensä  193 225 117 163 169 987  

Hämeen, Kaakkols-Suomen  ja  Keski-Suomen päätiet (KVL >  2500)  

Marras  Joulu Tammi Helmi Maalis  Yhteensä 

Ennen  
87-88 41 41 32 26 34 174 
88-89 48 62 37 42 25 214 
89-90 39 52 41 46 42 220 
90-91 50 49 36 38 24 197 
91-92 36 43 32 39 31 181  
Yhteensä  214 247 178 191 156 986  

Jal  keen 
92-93 41 37 48 28 23 177 
93-94 38 47 45 32 186  
Yhteensä  79 84 93 El 55 363  

Keski-Suomen vertailutiet  

Marras  Joulu  7 	i  Helmi Maalis  Yhteensä 

Ennen  
87-88 12 18 6 5 10 51 
88-89 13 13 13 7 9 55 
89-90 10 11 14 11 14 60 
90-91 14  lO  6 12 7 49 
91-92 8 19 8 9 6 50  
Yhteensä  57 71 47 44 46 265  

Jal  keen 
92-93 8 9 9 8 2 36 
93-94 11 12 9 3 8 43  
Yhteensä  19 21 18 11 10 79  
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KUOLLEIDEN  JA LOLJKKAANTUNEIDEN LUKUMÅÅRÄT, TALVIKUUKAUDET (11-3) 

 Kuopion kokei1utJet 

Mar:L  Joulu Tammi Maalis Ybteens  

Ennen  
87-88 6 12 H 7 5 
88-89 12 17 H 19 73 
89-90 5 6 5 28 

90-91 9 7 5 25 
91-92 9 6 10 35 
Yhteensa  41 48 H 46 213 

Jalkeen  
92-93 15 57 
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KUOLLEIDEN LUKUMAARÄT, TALVIKUUKAUDET  (11-3) 

 Kuopion kokeilutieu 

Joulu Tammi Helmi Maalis Yhteensa  

Ennen  
87-88 1 1 0 6 
88-89 4 1 1 3 12 
89-90 2 1 0 3 7 
90-91 0 1 0 3 1 
91-92 1 4 1 6 
Yhteensa  8 lo 3 3 32 

J al keen 
92-93 0 1 0 4 
93-94 2 3 0 1 6 
Yhteensa  2 4 0 2 lO  

Savo-Karjalan ulkopuoliset päatiet (KyL >  2500)  

Marras  Joulu Tammi Maalis  Yhteensä 

Ennen  
87-88 10 22 14 71 
88-89 19 29 16 99 
89-90 21 23 9 :4 :1 80 
90-91 15 16 20 75 
91-92 12 22 14  il  7 66  
Yhteensä  7 112 73 391 

J al keen 
92-93 18 26 9 ii 11 75 
93-94 8 22 12 4 16 62  
Yhteensä  26 48 21 15 27 137  

Hämeen, Kaakkois-Suomen  ja  Keski-Suomen päätiet (KyL >  2500)  

Marras  Joulu Tammi Helmi Maalis  Yhteensä 

;:rmen  
87-88 6 9 5 3 3 26 
88-89 6 14 7 15 5 47 
89-90 7 13 4 6 7 37 
90-91 9 9 5 12 0 35 
91-92 2 15 6 6 2 31  
Yhteensä  30 60 27 42 17 176 

Jalkeen  
92-93 9 3 1 3  il  
93-94 12 6  
Yhteensä  I 21 9 1 14 1  

Keski-Suomen vertailutiet  

Marras Joul  Tammi : 	 : Maalis  Yhteensä 

Ennen  
87-88 3 5 0 1 9 
88-89 1 3 4 2 12 
89-90 3 2 1 :  0 7 
90-91 0 2 0 0 8 
91-92 0 4 1 1 0 6  
Yhteensä  7 16 6 :  3 42 

Jal  keen 
92-93 0 0 0 0 0 
93-94 2 5 2 1 10  
Yhteensä  1 2 1 14 
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HENKILÖVAHINKO-ONNET'POMUUKSIEN LUKUMAARAT, KP -LUOKKA  I, TALVIKUUKAUDET (11- 

Kuopion kokeilutiet  

Marras  Joulu Tammi Helmi Maalis Yhteens  

Ennen  
87-88 2 6 9 1 19 

88-89 7 6 5 5 7 30 
89-90 1 1 2 2 <3 
90-91 6 2 1 3 1 13 
91-92 6 4 5 3 19 
Yhteensa  22 19 18 14 16 89 

Jalkeen  
92-93 3 3 4 7 3 20 
93-94 5 4 3 2 6 20  
Yhteensä  9 7 7 9 9 40  

Keski-Suomen vertailutiet  

Marras  Joulu Tammi Helmi Maalis  Yhteensä 

Ennen  
87-88 7 12 4 2 6 31 
88-89 8 9 10 5 6 38 
89-90 6 6 8 5 6 31 
90-91 5 5 2 6 3 21 
91-92 3 13 4 3 4 27  
Yhteensä  29 45 28 21 25 148 

Jalkeen  
92-93 3 6 4 3 16 
93-94 6 10 4 2 2 24  
Yhteensä  9 16 8 5 2 40  

KUOLLEIDEN  JA  LOUKKAANTUNEIDEN LUKUMAARAT KP-LUOKKA  I, TALVIKUUKAUDET (11-3) 

 Kuopion kokeilutiet  

Marras  Joulu Tammi Helmi Maalis  Yhteensä 

Ennen  
87-88 7 12 11 37 
88-89 1 9 10 l 9 57 
89-90 1 2 7 3 10 
90-91 7 3 4 1 16 
91-92 5 -  24  
Yhteensä  7,. 25 11 24 144 

Jalkeen  
92-93 14 :3 48 
93-94 4 32  
Yhteensä  17 18 1' 80  

Keski-Suomen vertailutiet  

Marras  Joulu Tammi Helmi Maalis  Yhteensä 

Ennen  
87-88 11 24 4 2 7 48 
88-89 12 25 22 13 15 87 
89-90 10 14 10 6 9 49 
90-91 5 7 2 18 11 43 
91-92 3 25 4 3 6 41  
Yhteensä  41 95 42 48 268 

Jalkeen  
92-93 7 16 6 34 
93-94 6 17 1 3 7 32  
Yhteensä  13 33 <3 1 66 
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LUKUMAARAT,  KP-LUOKKA  I,  TALVIKUiJKAUDET  (11-3)  

Marras  Joulu Tammi Helmi Maalis  Yhteensä 

Ennen  
87-88 1 1 0 

88-89 0 1 2 10 

89-90 0 0 0  -.  3 

90-91 0 0 0 0 

91-92 4 1 0  .  6  
Yhteensä  5 3 2 22  

Jalkeen  
92-93 0 1 0 2 1 4 

93-94 2 3 0 0 1 6  
Yhteensä  2 4 0 2 2 10  

vertailutiet  

Marras  Joulu Tammi Helmi Maalis Yhteensa  

Ennen  
87-88 0 2 0 0 3 

88-89 3 4 2 2 12 

89-90 2 0 0 0 4 

90-91 0 0 6 0 (1 

91-92 4 1 0 0  
Yhteensä  11 5 8 3  

Jalkeen  
92-93 0 0 0  .  

93-94 4 2 0  
Yhteensä .  4 2 0  
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Lilkennevahinkojen  tutkijalautakuntien tutkimat onnettomuudet kokei-
luteillä kokeilutalvina 

Kuolemaan johtaneet onnettom uudet:  

1. KUPK  15/92,  Vt  9  Suonenjoki,  23.10.1992  klo  17.40  

Tapahtuma: Henkilöauton kuljettaja ohjasi oikealle varmistaakseen turvallisen 
kohtaamisen, jolloin auton oikeanpuoleiset pyörät kulkeutuivat pois 
päällysteeltä. Korjaavien ohjausliikkeiden seurauksena  auto  kulkeutui 
vasemmalle päin vastaantulleita henkilöautoja.  

Tien pinta:  Ajourat paljaat, ajourien  välissä lumi-  ja jääpolannetta.  

Syyt: 	Vähäinen ajokokemus  ja  puutteellinen ajotaito, kulkulinjan virhearvio  
ja ohjausvirhe.  

2. KUPK  17/92,  Vt  5  Leppävirta,  30.10.1992  klo  15.03  

Tapahtuma: Henkilöauto kulkeutui tien vasemmalle puolelle päin vastaan tullutta 
perävaunullista kuorma-autoa.  

Tien pinta:  Paljas  ja  kuiva. 

Syyt: 	Tahallinen onnettomuustilanteeseen ajo.  

3. KUPK  01/93, kt 87  Kiuruvesi,  21.2.1993  klo  17.30  

Tapahtuma: Väistämisvelvoillisesta suunnasta maantietä  599  risteykseen  tullut 
pikkubussi  törmäsi kantatie  87:ää  ajaneen linja-auton kylkeen.  

Tien pinta:  Ilmeisesti polanteinen, ei kuitenkaan vallinneen pakkasen  (14  astetta) 
takia erityisen liukas. Tapahtumapaikkana ollut risteys oli suolauksen 
vähentämiskokeilun rajana  ja  linja-auto  lähestyi risteystä suunnasta, 
joka ei kuulunut kokeilun piiriin. 

Syyt: 	Pikkubussin kuljettajan huono paikallistuntemus, jonka takia luuli ol- 
leensa etuajo oikeutetulla tiellä  ja  ajo lähellä edellä ajanutta.  

4. KUPK  02193,  vt  5  Leppävirta,  28.2.1993  klo  19.15  

Tapahtuma: Henkilöauto kulkeutui vastaantulevien kaistalle  ja  törmäsi vastaan 
tulevaan pakettiautoon. 

Keli: 	Pitävä 

Syyt: 	Tahallinen onnettomuustilanteeseen ajo.  

5. KUPK  03/93,  Vt  5 SiilinjärVi, 14.3.1993  klo  23.25  

Tapahtuma: Henkilöauto kulkeutui tien vasemmalle puolelle  ja  törmäsi kallioleik-
kaukseen. 

Keli: 	Paljas  ja  märkä. 

Syyt: 	Tahallinen onnettomuustilanteeseen ajo. 
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6. KULT  02/93,  Vt  5  Iisalmi,  18.11.1993  klo  21.20  

Tapahtuma: Henkilöauto törmäsi  34  m:n jarrutuksen  jälkeen tietä ylittämässä ol-
leeseen jalankulkijaan.  Auto  pysähtyi  112  m:n  päähän törmäyspaikas

-ta.  

Tien pinta:  Jäinen  ja  erittäin liukas, lämpötila  -3  astetta.  Ko.  aamuna oli ollut 
heikkoa lumisadetta, jonka jälkeen tietä oli puhdistettu auraamalla  ja 

 tie  oli hiekoitettu ennen puoltapäivää. 

Syyt: 	Jalankulkijan muun liikenteen havaitsemattomuus. Tutkijalautakunnan 
mukaan keli ei vaikuttanut onnettomuuteen, eikä tietä olisi  ko.  olosuh-
teissa suolattu vaikka suolauksen vähentämiskokeilua ei olisi ollut 
käynnissä.  

7. KUPK 11/93(KULTO1/93), Vt5  Leppävirta,  18.11.1993  klo  15.01  

Tapahtuma: Henkilöauto suistui ohituksen jälkitilanteessa tien oikealle puolelle 
missä törmäsi katto edellä puuhun. 

Keli: 	Jäinen  ja  erittäin liukas, lämpötila  -4  astetta.  Tie  oli hiekoitettu vajaa 
tunti ennen onnettomuutta. Liikenne oli kuitenkin  jo  heittänyt suurim-
man osan hiekasta tien reunoille. 

Syyt: 	Kuljettajan vähäinen talviajokokemus, renkaat.  Tien  liukkaus myötä- 
vaikutti suistumiseen  ja  hiekoituksen liukkautta  torjuva vaikutus oli 
tapahtumahetkellä marginaalinen.  

8. KUPK  12/93  (KULT  03/93),  Vt  5  Iisalmi,  13.12.1993  klo  11.05  

Tapahtuma: Pakettiauto törmäsi lukkojarrutuksen  ja  siitä seuranneen perän luis-
toon lähdön jälkeen edellä ajaneen  ja  risteykseen kääntymistilaisuutta 
odottamaan pysähtyneen perävaunullisen kuorma-auton perään. 

Keli: 	Ilmeisesti liukas, tiellä pöllyävää irtolunta. 

Syyt: 	Pöllyävä irtolumi haittasi näkyvyyttä, ajaminen liian lähellä edellä aja- 
vaa. Tutkijalautakunta ei katsonut  kelin  tai  suolauksen vähentämisko-
keilun  vaikuttaneen onnettomuuteen.  

9. KUPK  13/93  (KULT  05/93),  Vt  5  Siilinjärvi,  23.12.1993  klo  9.40  

Tapahtuma: Ohittamassa ollut henkilöauto törmäsi vastaan tulleeseen pakettiau- 
toon. Tapahtumapaikalla oli ohituksen kieltävä sulkuviiva.  

Tien pinta:  Osaksi paljas, osaksi jääpolanteinen, lämpötila  -1  astetta. Tietä oli 
edellisenä päivänä höylätty tasaiseksi  ja  onnettomuuspäivän aamuna 
ennen  kello  kuutta tielle oli levitetty suolaliuoksella kostutettua hiek-
kaa. Normaalilla suolauksella tien  pinta  olisi ollut paijas. 

Syyt: 	Ohittajan huomion kiinnittyminen ohitettavaan, ohitettavan mandolli- 
nen nopeuden kiihdyttäminen. Tutkijalautakunta ei katsonut  kelin  tai 

 suolauksen vähentämiskokeilun  vaikuttaneen omnnettomuuteen. 
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10. KULT  06/93,  Vt  5  Iisalmi,  31.12.1993  klo  16.10  

Tapahtuma: Henkilöauto törmäsi lukkojarrutuksen jälkeen postilaatikolie menossa 
 ja  tietä ylittämässä olleeseen vanhukseen.  

Tien pinta:  Luminen  ja  jäinen. 

Syyt: 	Postilaatikon sijainti, jalankulkijan korkea ikä  ja  heikentynyt huomio- 
kyky.  Tien  liukkaus ei tutkijalautakunnan mukaan vaikuttanut onnet-
tomuuteen.  

11.KUPKO3/94(KULTO2/94),vt5  Leppävirta,  16.3.1994  klo  16.20  

Tapahtuma: Henkilöauto kulkeutui loivassa oikealle johtaneessa kaarteessa tien 
vasemmalle puolelle  ja  törmäsi vastaan tulleeseen perävaunuliseen 
kuorma-autoon.  

Tien pinta:  Paljas  ja  kuiva. 

Syyt: 	Kuljettajan mandollinen väsymys  ja  huomion kiinnittyminen muuhun 
kuin ajamiseen.  

12. Vt  5, 25.4.1994  

Tapahtuma: Kuvaus puuttuu  

Tien pinta:  pitävä 

Henkilövahinkoon johtaneet  onnettom  uudet:  

13. KULT  01/94,  Vt  5  Siilinjärvi,  10.3.1994  

Tapahtuma: Henkilöauto alkoi heittelehtiä moottoritien keskiosalla ollutta lumival
-ha  ylittäessään  ja  törmäsi tiehöylään, joka oli pysähtynyt ajoradan 

vasempaan reunaan terään tulleen vian takia.  

Tien pinta:  Luminen  ja polanteinen,  oikean kaista ajourat paljaat. 

Syyt: 	Liian suuri ajonopeus.  

14. KULT  03/94,  kt  77  Siilinjärvi,  23.3.1994  klo  8.00  

Tapahtuma: Henkilöauto törmäsi risteyksessä väistämisvelvolhisesta suunnasta 
tulleen pakettiauton kylkeen.  

Tien pinta:  Henkilöauton käyttämän kt  77:n  ajourat  olivat paijaat, pakettiauton 
tulosuunnassa  tie  oli jäinen, lämpötila oli  -lo  astetta. 

Syyt: 	Pakettiauton kuljettajan havainnointivirhe, johon vaikutti henkilöauton 
tulosuunnasta  paistanut aamuaurinko. 



Syyt Vähäinen ajokokemus, tien  25 mm  syvät  urat, nastattomat  renkaat  ja 
 maastoauton  lyhyt akseliväli. Tutkijalautakunnan mukaan liukkaus ei 

vaikuttanut onnettomuuteen. 
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15.  KULT  04/93,  Vt  5  Leppävirta,  20.12.1993  klo  20.40  

Tapahtuma: Maastoauto lähti heittelehtimään  ja  törmäsi kylki edellä vastaantule-
vaan henkilöautoo.  

Tien pinta:  Ajourat paljaat,  tie  muulta osin jäinen  ja  erittäin liukas, lämpötila  +3 
 astetta. Ajourien välimatka oli pienempi kuin maastoauton raideväli. 

Tiettä oli kop. päivänä suoritettu polanteen  ja  sohjon  poistoa höylällä, 
mutta ei varsinaista liukkaudentorjuntaa. 



Taulukko  4. 1.  Onnettomuusasteideri  laskenta. 

Vuoden  Talviajan  Kerroin, jolla Kerroin, jolla Ennen- Jälkeen- Ennen- Jälkeen- Ennen- Jälkeen- 
1991  (marras—  vuoden  1991  vuoden  1991  jakson jakson jakson jakson jakson  he-  jakson  he - 

suorite  maaliskuun)  suorite  muun-  suorite  muun-  suorite suorite heva- heva-  va-onnetto-  va-onnetto - 
osuus  vuo- netaan  en-  netaan  jäi-  onnetto- onnetto- muusaste muusaste  

(milj.  den  suorit- nen -jakson  keen -jakson  muudet muudet (onn.! (onn./ 
ajon.km) teesta suoritteeksi suoritteeksi  (milj. (milj.  100  milj.  100  milj.  

_________________________ ________ (%) __________ ___________ ajon.krn) ajon.km ) ______ _______ ajon.km) ajon.km )  

Kuopion kaikki  672 0,3425 4,88 1,98 1123 456 134 52 12 11  
kokeilutiet  

Kuopion  kp-luokkien  266 0,3425 4,88 1,98 445 180 45 10 10 6  
Isk  &l Is  kokeilutiet  

Kuopion  kp -luokan  I 406 0,3425 4,88 1,98 679 275 89 40 13 15  
kokeilutiet  

Savo -Karjalan ulkopuoliset  12 100 0,3425 4,88 1,98 20224 8206 2 837 987 14 12  
päätiet(KVL>2500) ________ ___________ ___________ ____________ ________ _______ _______ _______ _________ _________  

Hämeen, Keski-  ja  Kaakkois-  4569 0,3425 4,88 1,98 7637 3098 986 363 13 12  
Suomen  päätiet (KVL>2500) ________ ___________ ___________ ____________ ________ _______ _______ _______ _________ _________  

Keski-Suomen  883 0,3425 4,88 1,98 1 476 599 265 79 18 13  
kaikki  vertailutiet  

Keski-Suomen  kp -luokkien  399 0,3425 4,88 1,98 667 271 117 39 18 14  
Isk  ja  Is  vertailutiet  

Keski-Suomen  kp-iuokan  I 493 0,3425 4,88 1,98 824 334 148 40 18 12  
vertailutiet  
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TALVI  JA  TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  JULKAISUJA 

Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 

Raskaan liikenteen kuljettajien kyselytutkimus (Kimmo Saastamoinen) Tielaitoksen sisäisiä 
julkaisuja  44/1993. TIEL 4000050 

Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuljettajien riskinottoon; Kuljettajavertailu, 
väliraportti (Tapani Mäkinen). Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  1/1994. TIEL 4000054 

Liikenrtemäärät  eri kelioloissa tiesääasemien kettiedon  ja  liikenteen automaattisilta 
mittauspisteiltä saadun liikennetiedon perusteella (Kimmo Saastamoinen). Tielaitok

-sen  sisäisiä julkaisuja  14/1994. TIEL 4000064  

Rajoitetun suolauksen kokeilu Uudenmaan tiepiirissä  1993-94; Ammattikuljettajien  mielipiteet 
 (Heikki  Lappalainen). Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  20/1994. TIEL 

4000068 

Nastarenkaiden  vaikutus po'anteen kulumisnopeuteen  ja tienpinnan kitkaominaisuuk- 
sun (Matti Anila -  Veli-Pekka  Kallberg). Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  26/1994. TIEL 4000072 

Talvikelin  vaikutus henkilöauton polttonesteen kulutukseen  (Matti Anila,  Veli-Pekka  Kallberg). 
Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  27/1994. TIEL 4000073 

CMA:n suotautumisen lysimetrikokeet  talvikaudella  1993-1994. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 
 34/1994. TIEL 4000078. 

Natriumkloridille  tutkitut vaihtoehdot Yhdysvalloissa tehtyjen kirjallisuusselvitysten  ja  haastat-
telujen perusteella; Kirjallisuusselvitys. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  35/1 994. TIEL 4000079. 

Lumipolanteen kiillottuminen  (Matti Anila,  Kari Alppivuori) Tielaitoksen sisäisiä jul-
kaisuja  39/1 994. TIEL 4000082 

Talvihoidon poikkileikkausseuranta; Suolauksen  rajoitukset  1993-94 (Heikki  Lappa-
lainen). Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  40/1 994. TIEL 4000083 

Tiellikenteen kunnossapidon  ja nastojon  vaikutus pölyyn ilmassa. Tielaitoksen sisäisiä 
julkaisuja  60/1 994. TIEL 4000093  

Kitka-  ja nastarenkaiden  pito-ominaisuudet eri keleillä. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 
 68/1994. TIEL 4000098 

Tiesuolauksen  vaikutus tärkeillä pohjavesialueilla, tilastollinen tarkastelu (Tuija Hänninen, 
 Anna-Liisa Kivimäki, Markku Liponkoski, Auli Niemi). Tielaitoksensisäisiä julkaisuja  70/1994. 

TIEL 4000102. 

Tielaitoksen  selvityksiä  

OMA:n ympäristövaikutuksia  ja käyttökokemuksia, kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen 
 selvityksiä  38/1992. TIEL 3200092 

Nastojen, hiekoituksen  ja suolauksen  aiheuttama pöly  ja sen  leviäminen ympäristöön, 
kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen selvityksiä  79/1992. TIEL 3200120 

Asfalttipäällysteiden suunnitteluperusteiden  vertailu nastallisen  ja nastattoman  liiken-
teen välillä, kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen selvityksiä  17/1993. TIEL 3200144 

Nastallisen  ja nastattoman  liikenteen päällysteet, yhteenveto. Tielatoksen selvityksiä 
 28/1 993. TIEL 3200154  

Tiesuolan pohjavesivaikutusten mallintaminen Joutsenonkankaalla  (Amelia de Conter, 
 Kirsti Granlurtd, Jouko Soveri). Tielaitoksen selvityksiä  33/1993.  Keskushallinnon eril-

lisprojekti. TIEL  3200158 

Talvikunnossapidon  laadun logistiset vaikutukset  (Hanna Kalenoja,  Jorma Mäntynen) 
Tielaitoksen selvityksiä  37/1993. TIEL 3200162 

Talvirengastutkimus; Talvirenkaiden  käyttö  ja  kunto sekä kuljettajien arviot talviren-
kaistaan talvikaudella  1992-1 993  (Kimmo Saastamoinen,  Heikki Heinijoki). Tielaitok

-sen  selvityksiä  45/1993. TIEL 3200170  JATKUU TAKAKANNESSA 
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TALVI  JA TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  JULKAISUJA 
(jatkoa takakannen sisäpuolelta) 

Tiesuolaus  ja pohjavedet; Nykytilan  selvitys  (Jukka  Yli-Kuivila,  Anna-Liisa Kivimäki, Timo 
Kinnunen). Tielaitoksen selvityksiä  49/1993. TIEL 3200174  

Tiesuolan pohjavesivaikutukset - Kulkeutumismekanismien moni-ilmiömallinnus (Terhi  Kling, 
 Veijo Pirhonen). Tielaitoksen selvityksiä  65/1993.  Keskushallinnon erillisprojekti. TIEL  3200190  

Kokemuksia  Japanin nastattomasta talviliikenteestä. Tielaitoksen  selvityksiä  66/1993. 
TIEL 3200191  
Suolan käytön vähentäminen, väliraportti väestön asenteista Kuopion läänin kokeiluun 
talvikaudella  1992-1993 (Pauli  Niemelä, Juhani Laurinkari, Sakari Kainulainen, Ristoluunanen). 
Tielaitoksen selvityksiä  67/1993. TI EL 3200192  

Kelin  vaikutus ajokäyttäytymiseen  ja liikennevirran  ominaisuuksiin (Kimmo Saastamoinen). 
Tielaitoksen selvityksiä  80/1993. TIEL 3200204  

Teiden suolauksen vähentäminen Kuopion tiepiirissä; Vaikutukset talvella  1992-1993  (Veli-Pekka 
 Kallberg). Tielaitoksen  selvityksiä  86/1993. TIEL 3200210 

Kuljettajakäyttäytyminen  kaarre-  ja jonoajossa  (M.  Roine). Tielaitoksen selvityksiä  87/1993. 
TIEL 3200212  

Kelin  kokemisen, rengaskunnon  ja rengastyypin  vaikutus riopeuskäyttäytymiseen  (Heikki 
Heinijoki). Tielaitoksen  selvityksiä  19/1994. TIEL 3200229 

Talvirengastutkimus; Talvirenkaiden kulumis-  ja kitkaominaisuuksien  vertailu sekä käyttö  ja  
kunto talvikaudella  1993-1994  (Jukka Antila,  Timo  Mäkelä,  Heikki Heinijoki,  Kimmo Saastamoinen). 
Tielaitoksen selvityksiä  34/1994. TIEL 3200243  

Tiestön kunnossapito vähemmällä suolauksella. Loppuraportti väestön asenteista Kuopion 
läänin kokeiluun talvikausina  1992-1994 (Pauli  Niemelä, Sakari Kainulainen). Tiolaitoksen 
selvityksiä  38/1 994. TIEL 3200247  

Rajoitetun suolan käytön vaikutus asfalttibetonin kulumiseen (Timo Kurki). Tielaitoksen 
selvityksiä  46/1994. TIEL 3200255  

Tiesuolan käytön vähentämisen vaikutukset tienvarren mäntyyn (Pinus sylvestris): Neulasten 
suolapitoisuudet  ja  ulkoiset vauriot vuosina  1992-94  (Eeva-Liisa Hautala,  Lauri Kärenlampi). 
Tielaitoksen  selvityksiä  49/1 994. TIEL 3200258  

Teiden talvisuolauksen vaikutus korroosiokustannuksiln (Markku Rönnholm, Jorma Huura, 
 Eva Häkkä-Rönnholm). Tielaitoksen selvityksiä  51/1 994. TIEL 3200260 

Nastojen  vähentämisen vaikutus kunnossapitokustannuksiin (Pertti Virtala). Tielaitoksen 
selvityksiä  58/1 994. TIEL 3200267 

Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja  kuljettajien riskinottoon (Tapani Mäkinen,  Leif Beilinson, 
Rita Rathmayer,  Arja Wuolijoki). Tielaitoksen selvityksiä  64/1994. TIEL 3200273 

Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten simulointi tyyppimuodostumissa  (Niemi,  Kling, Vahanne, 
Vaittinen,  Kivimäki, Hatva). Tielaitoksen selvityksiä  66/1994. TIEL 3200275 

Nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien onnettomuusriskit  (Matti  Roine). Tielaitoksen 
selvityksiä  69/1994. TIEL 3200278 

Talviliikenteen  järjestelyjen painopisteet  (Anne  Leppänen, Timo Byckling). Tielaitoksen 
selvityksiä  70/1994. TIEL 3200279 

Talvirengastutkimuksen täydennysosa; Nastarenkaiden  ja kitkarenkaiden kulumisvertailu 
 maantie-  ja kaupunkiajossa  sekä renkaiden kitkaominaisuuksien vertailu  (Heikki Heinijoki, 

 Timo  Mäkelä). Tielaitoksen  selvityksiä  22/1995. TIEL 3200300  

Tiesuolan pohjavesitutkimusten mallintamistutkimukset Miekkamäen alueella. Tielaitoksen 
selvityksiä  29/1995. TIEL 3200307 

ISSN 0788-3722  
Teiden sualauksen vähentämiskokeilu  Savo-Karjalan tiepiirissä, loppuraportti (Veli-Pekka 	 ISBN 951-726-080-6  
Kallberg). Tielaitoksen  selvityksiä  34/1995. TIEL 3200311 	 TIEL 3200311 
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