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TIIVISTELMÄ  
Opintomatkalla vierailtiin tieliikenteen kannalta keskeisissä hallinnollisissa 
organisaatioissa Tokiossa  ja  Japan in  pohjoisosassa olevalla Hokkaidon 
saarella, jossa ilmasto neline vuodenaikoineen muistuttaa suomalaisia olosuh-
teita. 

Hokkaidon saaren tieverkkoa  on  kehitetty merkittävästi viime vuosina, jotta 
saaren taloutta  ja  muita aloja pystyttäisiin kunnolla parantamaan. Maantiekul-
jetusten osuus  on  ollut nopeassa kasvussa. Matkustajaliikenteestä  88,4  %  ja 
tavarakuljetuksista  98  %  hoidettiin vuonna  1990  autoilla. Vuoden  1992  huhti-
kuussa oli rekisteröityjen ajoneuvojen määrä  2,9  miljoonaa, mikä merkitsee 

 515  autoa  1 000  henkilöä kohden  tai 1,37  autoa taloutta kohti. 

Tiet  on  jaettu lumenpoistoa varten kolmeen luokkaan tien liikenteellisen 
merkityksen, liikennemäärän jne. perusteella.  1 -luokan teillä ylläpidetään 
jatkuva  24  tunnin  valmius lumenpoistoon.  2-luokan teillä kaksi kaistaa puhdis-
tetaan, mutta ei yleensä yöaikaan.  3-luokan teillä pidetään auki yksi ajokaista 

 ja kohtaamispaikat,  mutta ei yöllä.  Vain  moottoriteiden  liukkaus torjutaan 
päästä päähän, muulla tieverkolla ainoastaan kriittisimmissä pisteissä. Liuk-
kaudentorju ntaan käytetään natriu  m-  ja kalsiumkloridia. Hokkaidossa  suolan 
käyttökohteet  on  tarkkaan rajattu  ja  niiden osalta myös ympäristölliset kysy-
mykset  on  pyritty ottamaan huomioon. Suolan käyttöä ei ole  sen  vuoksi 
koettu ongelmaksi. Eri menetelmistä  ja  aineista ollaan kiinnostuneita lähinnä 
taloudellisista syistä. Suolattavia teitä  on 1 200 km,  mutta  koko  pituudesta 
suolataan  vain  noin  350  kilometriä eli tunnelien suita, siltojen kansia, varjoisia 
paikkoja sekä mustaa jäätä kauttaaltaan. Suolankäyttömääriä  v. 89/6401, v. 
90/700 t, v. 91/1 380 t, v. 92/1 510 t,  pääosin kalsiumkioridia. Suofaa käyte-
tään eniten sulattamaan lumi  ja  jää  sohjoksi,  minkä jälkeen sohjo poistetaan. 

Pääteillä  liikennettä ohjataan vaihtuvilla opasteilla  ja liikennemerkeillä  sekä 
 radion  välityksellä. Liikenteen tilanteesta, ruuhkautumisesta, häinöistä  ja 
 onnettomuuksista saadut tiedot käsitellään liikenteen ohjauskeskuksien tieto-

koneilla. Ohjauskeskuksesta säädellään tietokoneiden avustuksella myös eri 
teiden hallintajärjestelmän tilaa vaihtamalla opastuksia  ja ohjauksia. 

Nastarenkaiden  aiheuttamista haitoista suurimpana pidettiin Japanissa nasto-
jen irrottamaa hiukkaspölyä.  1980-luvulla liikenteen kasvaessa  ja  samalla 
myös nastoitettujen ajoneuvojen yhä lisääntyessä tuli nastapölystä  ja sen 

 aiheuttamista ympänstöhaitoista suun sosiaalinen ongelma kaikissa »talvisis-
sa»  ja vilkasliikenteisissä  kaupungeissa. 

Kesäkuussa  1988  Japanin  suurimmat rengasvalmistajat sekä Tohukun  ja 
 Hokkaidon maakuntien lakimiesjärjestöt sopivat ympäristöasioita hoitavan 

valiokunnan välityksellä nastarenkaiden tuotannon keskeyttäm isestä Japanis-
sa vuoden  1990  loppuun mennessä. Vuoden  1990  helmikuussa  Japanin 

 kauppa-  ja  teollisuusministeriö teetti tutkimuksen kitkarenkaiden  ja nastallisten 
 talvi  ren kaiden  pito-ominaisu uksien eroista. Tutkimuksessa todettiin kitkaren-

kaiden pito-ominaisuuksien kehittyneen riittävän hyviksi, jotta nastarenkaista 



voitaisiin tietyn siirtymäkauden kuluessa luopua kokonaan. Muutaman kuu-
kauden kuluttua selvityksestä astuikin voimaan laki, joka muutamia vuosia 
myöhemmin kaikilta osin voimaantullessaan kielsi nastarenkaiden käytön 
käytännöllisesti katsoen kaikilla  Japanin  talvisilla alueilla. 

Toistaiseksi  Japanin talviliikenteestä  saadut kokemukset osoittavat, että mi-
tään todella »hälyttävää» ei nastattomiin renkaisiin siirtymisestä ole seuran-
nut. Nastattomien talvirenkaiden onnettomuudet ovat kuitenkin lisääntyneet 
jonkin verran taajamissa erittäin liukkailla keleillä, joissa ei edes varovainen 
ajotapa aina takaa turvallisuutta.  Sen  sijaan  on  mandollista, että  ris.  normaa-
leissa talviolosuhteissa  on  saatu jopa turvallisuussäästöjä, jolloin varovaisem-
man ajotavan hyödyt pääsevät paremmin esiin. 

Nastaton  liikenne  ja  lähes suolaukseton talvihoito näyttää aiheuttavan taaja-
maliikenteessä ongelmia sekä  auto-  että kevyelle liikenteelle. Suurissa kau-
pungeissa tärkeimmiksi ongelmiksi osoittautuivat liikenteen kasvaneet viivy-
tykset, kevyen liikenteen talvikelin ongelmat  ja  hukkaan kehin onnettomuuksien 
määrien kasvu. Taajama-alueiden ulkopuolelle ei japanilaisten talvihoidon 
politiikka kuitenkaan näytä aiheuttavan erityisiä ongelmia ehkä siksi, että 
monia talvihiikennettä helpottavia järjestelmiä  ja  toimenpiteitä  on  toteutettu. 



ALKUSANAT  

Osa  Talvi  ja  tieliikenne  -projektin  tutkijoista  ja projektin  vetäjä tekivät opinto- 
matkan  Japaniin  30.1-7.2.1993.  Matkan  tarkoituksena oli selvittää  Japanin 

 nastakiellon  taustoja  ja  kiellon vaikutuksia liikenteen sujuvuuteen  ja  turvalli-
suuteen, ympäristöön  ja  kunnossapitoon sekä kustannuksiin.  

Opintomatkalle  osallistuivat Valtion teknillisestä tutkimuskeskuksesta  dipl.ins., 
enkoistutkija  Matti  Roine  ja  FT,  erikoistutkija Tapani Mäkinen, Oulun yliopis-
tosta  dipl.ins.,  tutkija  Heikki  Heiriijoki  sekä  tielaitoksesta dipl.ins.  Rauno Kuu-
sela  ja  rkm.  Tapio  Raukola.  Matkan  johtajana oli  dipl.ins.,  projektipäällikkö 

 Anne  Leppänen  tielaitoksesta.  Matkan  käytännön järjestelyistä suomalaisten 
puolesta vastasi  Tapio  Raukola  ja  japanilaisten isäntien puolesta  liikennejaos

-ton  apulaisjohtaja  Motoki Asano  Hokkaido Development  Bureausta.  Opinto- 
matkan  ohjelma oli täysipainoinen  ja  kaikki sujui  ennomaisesti,  minkä johdos-
ta tandon esittää heille parhaat  kiitokseni.  

Tämän raportin ovat laatineet kaikki  matkalle  osallistuneet. 

Helsingissä lokakuussa  1993  

Liikenteen palvelukeskus 

Talvi  ja  tieliikenne  -projekti 	 Anne  Leppänen 
projektipäällikkö,  
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1  OPINTOMATKAN  TAVOITTEET 

Talvi  ja tieliikenne -projektin  tavoitteena  on  vertailla talviajan liikenteen suju-
vuuden ylläpidon vaikutuksia niin liikenneturvallisuuden, ympäristön kuin 
kustannustenkin kannalta. Aikaisemmissa tieliikennettä koskevissa tutkimuk-
sissa  on  yleensä tarkasteltu  vain  jotain  osa-aluetta  ja  sitäkin tietystä näkö-
kulmasta. Talvi  ja tieliikenne -projektin  tutkimusohjelmassa pyritään ottamaan 
huomioon kaikki merkittävät vaikutukset  ja  niiden keskinäiset riippuvuudet. 
Talviajan liikenteen keskeinen ongelma  on  liukkaus  ja sen  torjuntaan käytetyt 
eri menetelmät, jotka kaikki aiheuttavat myös ongelmia: nastarenkaat kulutta-
vat päällysteitä  ja  aiheuttavat ainakin ympäristön likaantumista, suola puoles-
taan aiheuttaa ongelmia pohjavesille  ja hiekoitus pölyhaittoja.  

Japani  on  pohjoismaiden lisäksi ainoa maa, jossa lähes kaikki henkilöautot 
ovat käyttäneet talvisin nastarenkaita. Vuonna  1988  keskeiset japanilaiset 
rengasvalmistajat  ja  kauppa-  ja teollisuusministenö  sekä eräät muut ryhmät 
sopivat, että vuoden  1991  alussa lopetetaan nastarenkaiden valmistus  ja 

 huhtikuun alussa myös myynti. Vuoden  1992  huhtikuun alusta myös nasta-
renkaiden käyttö päällystetyillä teillä  on  ollut kiellettyä, elleivät tiet ole  lumen 
tai  jään peitossa. Talvikausi  1992-93 on  siis ensimmäinen talvi, jolloin nasta-
kielto  on  täydellä teholla voimassa. Toisaalta esimerkiksi Sapporossa  on 

 perinteisesti käytetty hyvin vähän suolaa liukkauden torjunnassa. Talvi  ja 
tieliikenne  -projektissa äärimmäinen visio  on nastaton  ja suolaton  liikenne. 
Tätä taustaa vasten  Japanin talviliikenteen  ongelmiin tutustuminen oli erittäin 
mielenkiintoista. 
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2  TALVIAJAN  LIIKENNE JAPANISSA  

2.1  Hokkaidon maantieteellinen sijainti  ja  olosuhteet  

Hokkaido on  Japanin  pohjoisin saari. Lännessä  on  Japanin  meri  ja  idässä Tyyni 
meri. Hokkaidon  pinta-ala  on 83 000 km2,  joka  on 22 %  Japanin  pinta-alasta. 

 Hokkaido on pinta-alaltaan Itävallan kokoinen  ja  noin kaksi kertaa niin suuri kuin 
Sveitsi. 

Hokkaidon asukasmäärä oli  5,64  miljoonaa vuonna  1990,  mikä puolestaan oli 
 vain 4,6 %  koko Japanin asukasmäärästä.  Hokkaidon asukastiheys  on  muuhun 

Japaniin verrattuna alhainen.  

Sapporo on  Hokkaidon sosiaalinen  ja  taloudellinen keskus, jonka asukasmäärä 
 on  noin  1,7  miljoonaa. Muita suurempia kaupunkeja ovat  Asahikawa, 360 000 

 asukasta, Hakodate,  310 000  asukasta  ja Kushiro  210 000  asukasta. 

Hokkaidon bruttokansantuote  v. 1988  oli USD  113  miljardia eli  4%  koko Japa-
nin  kansantuotteesta.  Se  oli vuonna  1988  suurempi kuin Suomen kansantuote. 

 Japanin  asukasluku  on  noin  123  miljoonaa. Siitä  5,7  miljoonaa asuu Hokkaidon 
saarella. Tokion asukasluku oli tällöin noin  13  miljoonaa.  

2.2  Hokkaidon ilmasto-olosuhteet  

Hokkaido  kuuluu subarktiseen vyöhykkeeseen. Siellä  on  neljä vuodenaikaa 
kuten Suomessa. Ilmasto-olosuhteet ovat hyvin  kylmät  verrattuna  Japanin  pää- 
saareen Honsuun  tai  Japanin  eteläisiin osiin, joissa ei ole lainkaan talvea. 
Tokion  ja Sapporon keskilämpötilojen  ero noin  10 00  koko  vuoden.  Talven 

 keskilämpötila  on Sapporossa —5 00  ja  kesällä  18 00.  Alavilla  alueilla talvi alkaa 
Hokkaidossa lokakuussa. Jatkuva lumipeite  on  marraskuun lopusta  tai  joulukuun 
alusta maalis—huhtikuulle. Keskimääräinen  lumen maksimisyvyys on  Sapporos- 
sa  90 cm, Asahikawassa 88 cm, lwamizawassa 109 cm  ja Kutchanissa  186 cm. 

 Kuvassa  1 on  verrattu Hokkaidon tammikuun keskilämpötiloja  ja lumimääriä 
 Pohjoismaiden,  Amerikan ja  Keski-Euroopan vastaaviin arvoihin.  

Kuva  1.  Tammikuun  keskilämpötiojen  ja  lumen  syvyyden vastaa  vuus  Pohjois- 
Amerikassa,  Skandina viassa  ja  Japanissa.  
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2.3  Tienpitäjät  

Japanissa  on  hallinnollisesti neljän eri tienpitäjän ylläpitämiä teitä, joita ovat seu-
raavat:  

1. Expresstiet,  jotka ovat tulliteitä. Tienpitäjänä  on  pääsääntöisesti  Japan 
Highway Public Operation  eli JH. Lisäksi  on  muutama yksityinen tienpitäjä.  

2. Valtakunnalliset päätiet  (National highways),  jotka ovat yleensä moottori- 
tai moottoriliikenneteitä. Tienpitäjänä on rakennusministeriö (Ministery of 
Construction)  muualla paitsi Hokkaidossa, jossa tienpitäjänä  on Hokkaido 
Development Bureau. Hokkaido  ja  Okinawa  ovat erityisalueita, joita varten 

 on  perustettu oma kehitysvirasto. Nämä kehitysvirastot ovat pääministerin 
viraston alaisuudessa. Japanissa liikenneministeriö vastaa  vain  rautateiden 
rakentamisesta  ja  kunnossapidosta.  

3. Seudulliset  tiet  (Prefectural highways),  jotka ovat alempiasteisia teitä  ja 
 joiden tienpitäjänä  on paikallisviranomaiset.  Valtio  antaa tukea  2/3  rakennus- 

ja talvikunnossapidon  kustannuksista. Kesäkurinossapidon kustannuksista 
vastaavat paikallisviranomaiset.  

4. Kaupunkien  ja  kuntien kadut. Järjestelmä vastaa Suomen järjestelmää 
muulta osin paitsi tulliteiden osalta, joita Suomessa ei toistaiseksi ole.  

2.4  Liikenneolosuhteet  Hokkaidossa  

Hokkaidon  koko  tieverkon pituus oli vuoden  1991  huhtikuussa  n. 83 300 km, 
 josta  260 km  oli expressteitä,  5 850 km  valtakunnallisia pääteitä,  11 615 km 

paikallisteitä  ja  65 600 km  katuja. 

Maakuljetusten  osuus  on  nopeassa kasvussa Hokkaidossa, koska tieverkkoa  on 
 parannettu. Matkustajaliikenteestä  88,4 %  ja tavarakuljetuksista  98 %  hoidettiin 

vuonna  1990  autoilla. Vuoden  1992  huhtikuussa oli rekisteröityjen ajoneuvojen 
määrä  2,9  miljoonaa, mikä merkitsee  515  autoa  1 000  henkilöä kohden  tai 1,37 

 autoa taloutta kohti. 

Kaupunkien väliset etäisyydet ovat Hokkaidossa suuremmat kuin muilla alueilla 
Japanissa. Vaatimukset pienten  ja  monipuolisten tavaramäärien nopeista kulje-
tuksista ovat viime aikoina kasvaneet. Koska talviliikenteen olosuhteet ovat Hok-
kaidossa vaikeat runsaiden lumisateiden  ja  liukkauden takia, talviliikenteen 
olosuhteiden ylläpitäminen hyvällä tasolla  on  yhteiskunnan jatkuvan kehityksen 
kannalta avainkysymys. 
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3  TEIDEN TALVIKUNNOSSAPITO  

3.1  Yleistä 

Japani alkoi kehittää teiden  lumen poiston  ja liukkaudentorjuntatekniikkaa  noin 
 20  vuotta sitten. Teknologiaa  on  tuotu lännestä (ainakin USA:n vaikutus näkyy) 
 ja sen  pohjalta  on  myöhemmin kehitetty ratkaisuja omia erityisolosuhteita var-

ten. 

Vaikka japanilaiset ovat ilmeisesti käyttäneet amerikkalaisia kalustoratkaisuja 
mallinaan, kunnossapitopolitiikka  on  omaperäistä. Japanissa sallitaan  lumen  ja 

 jään aiheuttamia haittoja enemmän kuin muualla. Jonkin asteista  lumen- tai 
jäänpoistotyötä  tarvitaan ajoittain kaikkialla Japanissa, paitsi Okinawassa.  

3.2  Kunnossapidon organisointi Hokkaidossa  

Hokkaido Development Bureau (HDB)  vastaa valtakunnallisen päätieverkon 
 (National highways)  rakentamisesta  ja  kunnossapidosta.  Sillä  on 49  operatiivista 

toimistoa  ja  86 kunnossapitotukikohtaa.  Maakunnallinen hallinto  (Hokkaido 
Prefectural Government)  vastaa Hokkaidon seudullisesta tieverkosta  (Prefectu-
ral highways).  Kunnat  ylläpitävät omaa  tie-ja katuverkkoaan.  Huhtikuussa  1991 
HDB  vastasi talvikunnossapidosta  5 759  km:n matkalla. 

HDB:n tieasioita  hoitavat  Construction and Administration Division, Road Plan-
ning Division, Road Construction Division  ja  Road Maintenance Division. 
HDB:llä on 10 aluetoimistoa (Development and Construction Department). 
HDB:hen  kuuluu myös  Civil Engineering Research Institute (CERI),  joka tutkii  ja 

 kehittää  kylmän ja  lumisen alueen tietekniikkaa. Lisäksi HDB:hen kuuluu 
 Machinery Division  ja  Construction Machinery Engineering Center,  jotka käsitte-

levät lumenpoisto-  ja  tien kunnossapitokalustoon liittyviä asioita.  

3.3  Lumenpoistotyöt 

Hokkaidossa  on  lähdetty siitä, että riittävän nopea  ja  turvallinen liikenne  on 
 välttämätön yhteiskunnan toiminnan kannalta, huolimatta paikoin hyvinkin  han-

kalista talvikeleistä.  

Lumi  on Hokkaidossa talvihoidon pääongelma  monin tavoin.  Lunta  sataa talvella 
pitkinä ajanjaksoina lähes joka päivä. Suolaa käytetään  vain  siellä täällä, joten 
suurimmalla osalla tieverkkoa  on  usein liukasta. 

Tiet  on  jaettu lumenpoistoa varten kolmeen luokkaan tien liikenteellisen merki-
tyksen, liikennemäärän jne. perusteella.  1 -luokan teillä ylläpidetään jatkuva  24 

 tunnin  valmius lumenpoistoon.  2-luokan teillä kaksi kaistaa puhdistetaan, mutta 
ei yleensä yöaikaan.  3-luokan teillä pidetään auki yksi ajokaista  ja kohtaamis

-paikat, mutta ei yöllä. Kuudessa kohteessa ei  lunta aurata  lainkaan.  1 -luokan 
valtakunnallisia teitä  on 4 365 km, 2 -luokan  1 231 km  ja  3-luokan  163 km  eli 
yhteensä  5 759 km.  

Lunta  lähdetään poistamaan expressteiltä, kun  lunta  on  satanut  5 cm,  koska 
vahvempi lumi tarttuisi tien pintaan kiinni lujasti. Valtakunnallisella tieverkolla 

 lunta  aletaan poistaa, kun sitä  on  päivällä  5-10 cm,  aamuyöllä vähintäin 10cm 
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ja  yöllä  5 cm  tietyillä vilkasliikenteisillä tieosuuksilla. Vastasataneen  lumen 
 poisto pyritään tekemään nopeasti  ja  huolella polanteen kerääntymisen estä-

miseksi. Polanteen tasaus  ja  poisto tehdään silloin, kun aurinko pehmentää sitä. 
Tasaukseen käytetään raskaita höyliä  ja  aura-autojen alusteriä. Toisin paikoin 
lumi pääsee puristumaan  ja  muodostumaan liikenteen  alla teräviksi jäänyppy-
löiksi,  joiden päällä  on  epämiellyttävä ajaa. Nyppylät muodostunevat  sinne, 

 missä liikenteen nopeus  on  pieni. Vähän suolattavilla teillä tasaustarvetta  on 
 runsaasti.  Kovan polanteen irrottamiseen  käytetään pitkähampaisia jääteriä. 

 (Kuva  2.)  

Kuva  2.  Pitkä -

hampainen  jää - 
terä.  

Lumenpoistoon  käytetään pääosin suomalaisittain tuttuja välineitä, kuten vinoau-
roja, alusteriä  ja sivuauroja. Sen  lisäksi käytetään lavanosturin päässä olevia 
Mackley-lumilevyjä  (Kuva 3)ja lumilinkoja  runsaasti. Mackley-levyllä liian korkei-
ta lumivalleja voidaan madaltaa (yleensä  3-4  kertaa talvessa) tilanteen mukaan 
joko tielle  tai  tien luiskalle.  Jos  lumi vedetään tielle,  se kuormataan tai  heitetään 
tieltä pois tehokkaalla lumiruuvilla. Mackley-levyä voidaan käyttää myös sivuau

-ran  tavoin.  

Kuva  3. Mackley-
lumilevy. 
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Useampikaistaisten  teiden lumi aurataan usean yksikön voimin lähes niinkuin 
Suomessa. Ajoneuvojen välit pyritään pitämään niin pieninä, että muu liikenne 
ei pääse ohittamaan  aura-autojen väleistä. Usein viimeisenä kulkevan aurausyk-
sikön vieressä ajaa opastustaululla varustettu varoitusauto, joka varoittaa ohitta-
misesta  ja  samalla myös käytännössä estää  sen. Aurausletka  antaa moottoriteil

-lä  muulle liikenteelle tietä  5  km:n välein. Sitä varten  on  tarvittaessa rakennettu 
levikkeitä. 

Autojen aurausnopeus  on  maaseudullakin enintään  40 km/h.  Erittäin huonon 
näkyvyyden vallitessa sankassa lumituiskussa pidetään vaarallisena yli  10 km/h 
aurausnopeutta. 

Tien  reunat  on  merkitty useimmiten valaistavin  tai heijastavin  alaspäin osoittavin 
nuolin, jotka  on  sijoitettu ajoradan yläpuolelle. Tavanomaiset aurausviitat eivät 
näkyisi kovassa tuiskussa. Tuiskut voivat olla niin kovia, että ajaminen  on 

 mandotonta.  Sen  vuoksi pahimpiin paikkoihin rakennettu katettuja suojia, joissa 
autoilijat voivat viettää pahimman ajan. 

Kinostumisen  estämiseksi käytetään sekä  lunta kasaavia  että tuulen nopeutta 
lisääviä lumiaitoja  ja puuistutuksia.  Lisäksi tien rakennetta  on  parannettu loiven-
tamalla luiskia  ja avartamalla  leikkauksia. 

Vuoristoalueilla  uhkana ovat lumivyöryt, joiden estämiseksi  ja ohjaamiseksi  on 
 tehty monenlaisia suojarakenteita. Tunnelien suut vaativat erikoistarkkailua, 

jossa käytetään  mm. videokameroita.  Tehokas tiesääasemaverkko yhdessä 
säätutka-  ja satelliittikuvien  kanssa auttaa ennakoimaan toimenpiteitä  ja  anta-
maan varoituksia yleisölle. Nastattomuuteen liittyen vuoristoteiden varsille  on 

 rakennettu alueita, joissa autoilijat voivat asentaa ketjut pyöriin  tai  ottaa ne pois. 

HDB  hoitaa  4 039  kilometriä jalkakäytäviä. Niiden talvileveyden tulee olla  1,5 m, 
 mutta ellei siihen ole mandollisuutta, tyydytään  1,0 m:n leveyteen. Hokkaidossa 

jalkakäytävien kunnossapidon  taso ei vastaa suomalaista (vahvaa polannetta  ja 
liukkautta  esiintyy usein). 

Myös taajamissa lumi aiheuttaa talvella eniten ongelmia.  Sen  vuoksi viranomai-
set pyrkivät ensimmäiseksi kehittämään  lumen  poistoa sekä lumenkaatopaikkoja 

 ja  niiden käytön ohjausta. Sitten pyritään kehittämään kuljettajien talviajotaitoja 
harjoittelun avulla sekä lisäämään tielämmitystä. Kemiallista liukkaudentorjuntaa 
ei koeta yhdessäkään kaupungissa tärkeäksi.  

Monet  liikennemerkit  on kallistettu  eteenpäin  tai  varustettu kauluksella satavan 
 lumen  tarttumisen estämiseksi.  (Kuvat  4  ja  5).  Muita menetelmiä ovat liukas 

merkkikalvo  ja  merkin kupertaminen  tai  taivuttaminen. 
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Road sign 

Stagnant point 

accretion  

ecto_of  snow flake 
Stream line 

Kuva  4.  Eteenpäin 
 kallistettu  liikenne-

merkki.  

Kuva  5. Kauluksella  va-
rustettu liikennemerkki. 

3.4  Liukkaudentorjunta  

Japanissa  vain moottoriteiden  liukkaus torjutaan päästä päähän, muulla tiever
-kolla  ainoastaan kriittisimmissä pisteissä. Liukkaudentorjuntaan käytetään 

 natrium- ja kalsiumkloridia. Natriumkloridin hinnan  Japanissa sanottiin olevan 
noin  1 600 mklt  (jenin kurssi  0,046). Kalsiumkloridi on  noin  1,7  kertaa kalliimpaa 
kuin natriumkloridi. Expressteitä suolattiin  86 000 tonnilla budjettivuonna 1990 
—1991 (budjettivuosi  huhtikuusta maaliskuuhun). Rakeinen suola levitetään 
kostutettuna. 

Suomessa natriumkloridi maksaa Helsingin satamassa käsittelykuluineen  ja 
liikevaihtoveroineen  noin  230 mklt. Kalsiumkioridin liikevaihtoverollineri  hinta 
auton lavalla Kokkolassa  on irtotavarana n. 715 mklt  ja  1  t:n säkeissä  noin 

 810 mklt  (toukokuu  1993). 
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Hokkaidossa  suolan käyttökohteet  on  tarkkaan rajattu  ja  niiden osalta myös 
ympäristölliset kysymykset  on  pyritty ottamaan huomioon. Suolan käyttöä ei ole 

 sen  vuoksi koettu ongelmaksi. Eri menetelmistä  ja  aineista ollaan kiinnostuneita 
lähinnä taloudellisista syistä. 

Hokkaidossa expressteiden  (Japan Highways Public Corporation) liukkautta 
 torjutaan pääosin natriumkloridilla. Levitysmäärä  on  aina  30 g/m2  ja ennak-

kosuolaus  on  yleistä. Liuossuolaa käytetään tuulisella säällä, koska silloin 
rakeinen suola lentäisi tuulen mukana tien oheen. Liuoksen suolapitoisuus  on 
20 %  ja levitysmäärä  sellainen, että tielle tuleva suolamäärä  on  noin  30 g/m2  eli 
runsas  100 g/m2 . Suolauksen ohjeellinen  pakkasraja  on -8 °C.  Suolaa oli käy-
tetty talvella  92-93  tammikuun  1993  loppuun mennessä noin  2 000 t 260  km:n 

 matkalle. 

Expressteistä  seuraava tieverkon taso  on National highway  -tieverkko.  Ex-
presstiet  ovat aina moottoriteitä, mutta  National highwayt  voivat olla joko moot-
toriteitä  tai  muita. Tienpitäjänä  on Hokkaido Development Bureau.  Tieverkon 
pituus  on 5 759  kilometriä. Vierailimme Sapporon esikaupunkialueen tienhoi-
totoimistossa sekä tukikohdassa, jossa näimme peruskalustoa. 

Suolattavia  teitä  on 1 200 km,  mutta  koko  pituudesta suolataan  vain  noin  350 
 kilometriä eli tunnelien suita, siltojen kansia, varjoisia paikkoja sekä mustaa 

jäätä kauttaaltaan. Suolankäyttömääriä:  v. 89/640 t, v. 90/700 t, v. 91/1 380 t, 
v.92/1 510t,  pääosin kalsiumkloridia. Suolaa käytetään eniten sulattamaan lumi 

 ja  jää sohjoksi,  minkä jälkeen sohjo poistetaan. 

Aurausyksiköissä  on kostutetun  suolan levityslaitteet. Lisäksi Hokkaidossa  on 
 kuusi liuoslevitintä.  

Civil Engineering Research Institute  tutkii useita kemikaaleja. Niitä ovat kalsium
-ja natriumkloridi,  urea  ja  esteri-asetaatti. 

Jotta kalsiumkloridilla saavutettaisiin yhtä hyvä teho kuin natriumkioridilla, sitä 
 on  todettu tarvittavan  1,7  kertaa enemmän. Kemikaalien käytön pakkasraja  on 

-12  astetta. Kalsiumkloridia käytetään erityisesti paikallisissa kohteissa  ja kyl-
missä lämpötiloissa,  sen  sijaan natriumkioridia pitkillä tieosuuksilla, koska  sen 
jäännösvaikutus  on  parempi. 

Taulukko  1.  Kemikaalien  levitysohje g/m2  mustalle jäälle,  National highways  

Ilman 
lämpötila 

Kalsiumkioridi Natriumkloridi 
-  Ennakoiva Sulatus Ennakoiva Sulatus  

...-4°C 20 40 20 30 

-4... -7 °C 30 70 30 50 

-7... 50 100 40 70 
-12 °C 

-12 °C...  Ei Ei yleensä Ei Ei 

Poikkeustapauksissa voidaan levittää yli  120 g/m2 .  Lumi-  ja jääkertymiä  varten 
natriumkioridia  on levitettävä 10 g  yli taulukkoarvojen. Sapporossa suosituksena 
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on jääntorjunnassa  levittää kalsiumkioridia  10 g  yli taulukkoarvojen. Ureaa ei 
käytetä aUe  -4  °C:n  lämpötiloissa. Ennakoivasti sitä levitetään  40 g/m 2  ja sulat-
taen  80  gIm2 .  

Muita huomautuksia: 
- Taulukkoarvot  pätevät teille, joiden liikennemäärä ylittää  100 ajoneuvoa/12 

h.  Pienemmillä liikennemäärillä levitysmäärää  on  lisättävä  25-50 %. 
- Ennakoiva suolaus  tehdään juuri ennen lumisateen alkua  tai  heti  sen  alet- 

tua  tai  juuri ennen ennustettua jäätymistä. 
-  Tavallisesti ennakoivan liukkaudentorjunnan jälkeen tehdään sulattava liuk-

kaudentorjunta.  Jos sulattava  toimenpide tehdään  6  tunnin  kuluessa enna-
koivasta, yhteensä levitetyn suolamäärän tulee olla enintään sulattavan liuk-
kaudentorjunnan ohjearvojen mukainen. 

-  Auringonpaisteessa noudatetaan seuraavaksi lämpimämmän taulukkoalu-
een annostelua, samoin tehdään päällysteen pysyessä lämpimänä. 

-  Seuraavaksi kylmemmän taulukkoalueen annostelua käytetään, kun ilman 
lämpötila laskee voimakkaasti  tai  kun levitystyö tehdään illalla  tai  yöllä 
selkeällä säällä. 

- Lumisateessa  kemikaaleja levitetään jokaisella aurauskerralla. 
-  Jos  teiden urasyvyys ylittää  3 cm, taulukkoarvot  levitetään kaksinkertaisesti. 

Suomessa suolan levitysmäärät ovat selvästi pienempiä kuin Japanissa. Ra-
keista kostutettua suolaa tulee sirotella tielle vuoden  1992 menetelmäohjeen 

 mukaan  2-30 g/m2  tilanteesta riippuen.  25-prosenttisen natriumkloridiliuoksen 
levityssuositukset ovat  5-40 g/m2 .  Useimmiten määrä  on 10-20 g/m2 . 

Hokkaido Prefectural Government  vastaa  11 615  km:n pituisesta tieverkosta 
 (koko  Hokkaidon saari). Tiet ovat seudullisia teitä, joiden KyL vaihtelee  alle 

 1 00:sta  noin  20 000:een.  Useimmat teistä ovat kaksikaistaisia. Suolaa  on  levi-
tetty noin  800  t/v.  Määrästä noin  60 % on  ollut kalsiumkloridia. Kulumassa 
olevana budjettivuotena suolamäärän odotetaan kaksinkertaistuvan aikaisem-
paan verrattuna, osittain leudon  talven ja  osittain lisääntyneiden kunnossapito- 
vaatimusten takia. Suolauksen ohjeellinen pakkasraja  on -12 °C. 

Talvihoitoon  tarkoitettuja yksiköitä  on 2 100,  josta  900 on  yhteiskunnan  ja  loput 
yksityisiä. Yksityiset urakoitsijat käyttävät joskus myös yhteiskunnan koneita. 

Teiden laajaa hiekoitusta ei tehdä, koska  se  aiheuttaisi pölyongelmia. Jyrkkiin 
mäkiin  on  sijoitettu yhteensä  1 400 hiekkalaatikkoa.  Niistä kuljettajat voivat 
tarvittaessa hiekoittaa tietä  3-4  kg:n muovipusseihin pakatulla hiekalla. Pussit 
rikkoutuvat helposti maahan heitettäessä. Yhteen hiekkalaatikkoon mahtuu 

 23-30 pussia.  Pohjoisella Hokkaidon alueella hiekan seassa aiotaan kokeilla 
kalsiumkloridia  30 %.  

Vaikka teitä ei ole hiekoitettu aikaisemmin, helmikuun alusta  1993 on  aloitettu 
kolmevuotinen tutkimus liukkaiden teiden hiekoittamisesta. Sitä johtaa  Masao 
Takeuchi, Director of Road Division.  Neuvotteluissa keskusteltiin mandollisesta 
Suomen,  Japanin ja  Yhdysvaltain välistä kolmikantayhteistyötä. 

Sapporon  kaupungissa ei tehdä tavanomaista liukkaudentorjuntaa. Näimme 
Sapporon keskustassa, kun iltapäivällä satanut  ja  kiinni tarttunut lumi teki ka-
duista huippuliukkaita. Liukkaus pysyi seuraavaan aamuun asti jolloin aurinko 
alkoi sulattaa  lunta  pois. 
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3.5 Erikoisratkaisut  

Tavanomaisten  lumen-  ja jääntorjunnan  lisäksi käytetään monia erikoismenetel-
miä. Koska ne ovat kalliita, niitä käytetään tarkkaan harkituissa kohteissa. 

Liikenteelle vaarallisimmissa paikoissa tietä lämmitetään sähkövastuksien  tai 
 putkistossa virtaavan lämminvesikierrätyksen synnyttämän lämpöenergian 

avulla. Lämmintä vettä saadaan kuumien lähteiden alueelta keräämällä  tai 
lämmittämällä  vesi varaajassa. Sähkölämmityksessä käytetään termostaattia. 
Kaapelit  tai vesiputket  asennetaan noin  90-100  mm:n syvyyteen tien pinnasta. 

Tutkimusraportin  tammikuu  1992  mukaan tien lämmityksen rakentamis-  ja 
 käyttökustannukset olivat  Sapporon  kaupungissa seuraavat: 

Energia Lämmönsiirto  Kulut, USD 

Asennus Käyttö/talvi/m2  

Poltin Öljy Vesiputkisto  345 6 

Varaaja  Kaasu Vesiputkisto  350 16  

Sähkö Sähkö Sähkökaapelit  310 29 

Yllämainitut  kustannukset perustuvat seuraaviin olettamuksiin: 
- lämpötila  -7 00  

- lumisateen  voimakkuus  3 cm/h 
-  tuulen nopeus  5 rn/s 
-  tie,  alue  400 m 2  
-  lämmön säteilymäärä  180 kcal/m2xh (210 W/m2 ) 

- hyötyaste:  sähkö  100 %,  kaasu  93 %,  öljy  85 % 
- energiakulut:  kaasu  0,4 USD/m3 ,  öljy  0,3 USD11,  sähkö  0,15 USD/kwh.  

Paikoin kemikaaleja suihkutetaan tielle kiinteillä suuttimilla. 

Runsaan lumentulon vuoksi läntisen Hokkaidon taajamissa  lunta  on  jouduttu 
kuljettamaan kaatopaikoille. Silti kadut ovat olleet usein täynnä  lunta kaventaen 
liikennetilaaja vaarantaen  liikennettä.  Sen  takia  on  kehitetty lumiviemärijärjestel

-mä,  joista ensimmäinen otettiin käyttöön  jo  v. 1975.  Lumi lapioidaan niihin  10 m 
 välein sijaitsevistaluukuista. Viemäreitä oli käytössä  1.4.1992  yhteensä  22  km:n 

matkalla  13  kohteessa. Rakenteilla oli yhteensä  17 km.  Niitä  on  sijoitettu pääka-
tujen sekä läpikulkuteiden  (national  ja  prefectural)  varsille. Lumiviemärin pohjalla 
virtaa  n. 6-8 00  vesi, joka saadaan pumppaamalla joesta, merestä, vedenpuh-
distamosta, tehtaasta  tai voimalaitoksesta.  Ennen purkupaikkaa  on hiekanero-
tuslammikko.  Lisäksi taajamiin  on  rakennettu lumensulatusaltaita. 

Kemikaaleja (jäätymistä estäviä)  tai kumijauhetta (elastisuutta  lisääviä) sisältäviä 
päällysteitä  on  kokeiltu jossakin määrin  ja  niitä aiotaan testata lisää. Lähiaikoina 
rakennetaan  30  alueelle valtakunnalliselle tieverkolle yhteensä  77 000 m 2  mai-
nittuja päällysteitä. Niistä aiotaan tutkia kemikaalien tehoa, päällysteen käytän-
nöllisyyttä  ja  käyttäytymistä töiden kannalta, taloudellisuutta  ja  kestävyyttä. 
Aikaisempien kokeilujen tulokset ovat olleet jossakin määrin rohkaisevia. 
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4  LIIKENTEEN  HALLINTAJÄRJESTELMÄT 

 4.1  Yleistä 

Japanissa  on  erillinen, tärkeimpien yhteyksien liikennettä palveleva valtakun-
nallisten expressteiden verkko, jonka kokonaispituus oli vuonna  1992  yhteensä 

 4 869 km.  Tämä verkko välittää noin  41 %  koko  tiestön kuljetuksista (tonnikilo
-metrit) ja  runsaat  9 % henkilökilometreistä.  Vaikka verkko muodostaa  vain 

 runsaat  2 %  koko  yleisten teiden pituudesta,  on  sen  merkitys suuri kuljetusten, 
Iliketoiminnan, muun talouden  ja päivittäisten  toimintojen kannalta. 

Hokkaidon saaren kuormitetuimpien yhteyksien liikennettä varten  on  myös 
rakennettu expressteitä. Vuonna  1 992 expresstieverkon  pituus oli Hokkaidossa 
noin  300 km.  Verkon laajentamista jatketaan edelleen. Expresstie rakennetaan 
Japanissa uusimpien periaatteiden mukaisesti soveltaen kaikkia tekniikan tarjo-
amia mandollisuuksia.  

4.2  Periaatteita 

Liikenteen ruuhkautuminen  ja  siitä seuraavat monet haitalliset vaikutukset 
perustelevat moottoriteiden rakentamista Japanissa. Ruuhkautuminen vaikuttaa 
japanilaisten mukaan paitsi liikenteen toimivuuteen myös liikenneturvallisuuteen 

 ja ajomukavuuteen. Liikenneverkon  toimivuutta parannetaan tehokkaalla liiken-
teen hallintajärjestelmällä, mikä välittää tietoja tienkäyttäjille  ja  järjestelmän 

 ho itaj  il  le.  

Japanissa  on  tällä hetkellä  14  liikenteen hallintakeskusta, joista liikennettä ohja-
taan. Järjestelmä kerää tietoja liikenteestä,  sää-  ja kelioloista ja  liikenteen toimi-
vuuteen vaikuttavista poikkeavista tilanteista. Tiedot kerätään automaattisesti 
käyttäen hyväksi detektoreita, kameroitaja sääasemia. Myös kiertäviltä partioilta 

 ja hätäpuhelimien  kautta saadaan tietoja liikenteen ohjausta varten. 

Kerättyjen reaaliaikaisten tietojen perusteella säädellään vaihtuvia opasteita, 
kuten vaihtuvia nopeusrajoituksia  ja  muita liikenteen ohjauksessa käytettyjä 
laitteita. Erityiset tienkäyttäjille suunnatut  ja radion  välityksellä annettavat tiedo-
tukset sekä terminaaleissa välitetyt liikenne-  ja  muut tiedot ovat  osa  liikenteen 
hallintajärjestelmää.  

4.3  Järjestelmän  osat  

Kehitetty liikenteen hallintajärjestelmä muodostuu Japanissa seuraavista osista: 

Liikenteen seuranta  

Liikennemäärää  ja liikenneoloja  (mm. ajonopeus)  seurataan tiehen upotettujen 
detektorien tuottamien tietojen avulla. Kerättävien tietojen perusteella seurataan 
myös liikenteen ruuhkautumista. 

Liikenteen opastus  ja  ohjaus 

Liikennettä ohjataan vaihtuvilla opasteilla, ohjeilla (liikennemerkkien)  ja radion 
 välityksellä. Liikenteen tilanteesta, ruuhkautumisesta  ja  onnettomuuksista sekä 

häiriöistä saadut tiedot käsitellään liikenteen ohjauskeskuksien tietokoneilla.  Oh- 
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jauskeskuksesta  säädellään tietokoneiden avustuksella myös eri teiden  hallin-
tajärjestelmän  tilaa vaihtamalla opastuksia  ja ohjauksia. Ohjauskeskuksissa  on 
havainnolliset näyttötaulut  tilanteen kuvausta varten. Myös radiotiedotukset 
laaditaan  ja  lähetetään ohjauskeskuksista. Ohjaus-  ja opastusjärjestelmän 

 tietojen välittämisessä käytetään tietokoneiden lisäksi hyväksi uutta kuituoptiik-
kaa. 

Nopeusrajoitusjärjestelmän  tilanne (rajoitusarvot) säädetään myös ohjauskes-
kuksista. Toimenpiteistä vastaa ohjauskeskuksessa toimiva poliisin edustaja. 
Risteysvälin molemmat ajoradat  on  jaettu kahteen jaksoon eli yhteensä neljään 
jaksoon. Nopeusrajoitusmerkki  on  sijoitettu kanden kilometrin välein elleivät  sää-
olosuhteet vaadi taajempaa sijoittelua aina yhden kilometrin väleihin asti.  No-
peusrajoitukset  määräytyvät lailla jokaiselle tieosuudelle tien suunnittelustan-
dardin perusteella.  Jos  normaali nopeusrajoitus  on 100 km/h, merkissä on 

 kolme asetusta: tyhjä,  80  ja  50 km/h. Jos tieosan  normaali nopeusrajoitus  on 80 
km/h, merkissä on  kaksi asetusta:  80  ja  50 km/h.  Pahimmissa tilanteissa poliisi 
voi sulkea  koko  yhteyden. 

Vaihtuvat lilkennemerkit 

Vanhoja valomatriisimerkkejä muutetaan parhaillaan  LE D-tekniikkaan perus-
tuviin opasteisiin  ja  merkkeihin. Niiden etuna  on  parempi näkyvyys eri oloissa, 
joustavampi tietojen  ja  ohjeiden välittäminen  ja  tehokkaampi toiminta järjestel-
mänä. 

Opastustietoja  annetaan yleensä kaistakohtaisesti  ja  erityisesti eritasoliittymien 
yhteydessä  ja tietullien  kohdilla. Erillisiä tiesäätietoja välittäviä opastustauluja  on 

 asennettu sellaisiin tienkohtiin, joissa esiintyy liikenteelle vaikeita  sää-  ja ke-
liolosuhteita. 

Liikenneradi  0  

Kriittiset tienkohdat  on  varustettu liikenneradiojärjestelmällä, joka toimii taajuu-
della  1 620 kHz  ja  kykenee lähettämään tietoja  ja  ohjeita  ko. tienkohdalla liikku-
vim  autoihin. 

Sanomien maksimipituus yhtä lähetysaluetta kohden (pituus noin  3 km) on 60 
 sek,  jolloin  se  voidaan vielä kokonaan kuulla autossa, jonka nopeus  on 100 

km/h.  Sanomat laaditaan mikrolla, jossa  on äänigerieraattori. 

Terminaalien  järjestelmät 

Tärkeimmillä levähdys-  ja pysäköintialueille  on  sijoitettu näyttötaulut, monitorit 
 ja  videotex.  Ne antavat tienkäyttäjille reaaliaikaisia tietoja kelistä, liikenteestä, 

reiteistä, rajoituksista ym. oloista. 

Vilkkaasti liikennäidyillä yhteyksillä tiedotetaan myös etukäteen kuljettajille 
levähdys-  ja pysäköintialueiden kuormitustilanteesta  (mm. pysäköinti). 
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Liikkuvat partiot 

Keli- ym. tilanteiden seurantaa tekevät myös säännöllisen aikataulun mukaan 
liikkuvat partiot, jotka raportoivat tietonsa suoraan ohjauskeskuksiin. 

- Tiesää: Tiesääjärjestelmässä  kerätään ilman lämpötila, tien  pinnan  lämpötila, 
 sateen  ja lumisateen  määrä, tuulen suunta  ja  nopeus sekä paikallisista 

olosuhteista  ja  tien merkityksestä riippuen näkyvyys.  Lumen sadantaa  tark-
kaillaan sademittarilla, lilkenteenvalvontakameralla, lumimittarilla  ja  näky-
vyysmittarilla. Näkyvyyttä tarkkaillaan näkyvyysmittarilla  ja  kameralla. Muut 
laitteet ovat samoja kuin Suomessa. Hokkaidossa  on  toiminnassa  2 säätut-
kaa  ja  rakenteilla toiset kaksi. Sitten ne kattavat  koko  Hokkaidon. 



t'I1'if,r  
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5  NASTATON TALVILIIKENNE  JAPANISSA 

 5.1  Nastarenkaiden  käytän yleistyminen 

Ensimmäiset talvikäyttöön suunnitellut renkaat tulivat  Japanin  markkinoille 
 1 950-luvun lopulla, jolloin talvikeleillä käytettiin yleisesti vielä ketjuilla varustet-

tuja kesärenkaita. Uuden talvirenkaan  (snow tyre)  käyttö yleistyi nopeasti ajo- 
ja käyttömukavuutensa  takia. 

Nastarenkaiden  käytön voi laskea Japanissa alkaneen vuonna  1962,  kun 
ensimmäiset nastoitetut talvi renkaat tuotiin maahan.  Japanin  oman rengaste-
ollisuuden aloitettua heti seuraavana vuonna myös nastoilla varustettujen 
talvi renkaiden tuotannon, kasvoi nastarenkaita käyttävien autoil ijoiden määrä 
nopeasti talvisilla alueilla eri puolella Japania  (kuva  7).  

Erityisen voimakkaasti nastarenkaat yleistyivät Japanissa  1970-luvulla. Tähän 
vaikutti ennen kaikkea Sapporon talviolympialaisten aikaan vuonna  1972  voi-
maantullut laki, joka määräsi talvirenkaat (nasta-  tai lumirenkaat) tai lumiketjut 

 pakollisiksi kaikille akseleille lumisilla  tai jäisillä  teillä ajettaessa. Esimerkiksi 
Sapporon kaupunkialueella oli keskitalvella asetuksen voimaantullessa nasta-
renkaiden käyttöaste henkilö-, paketti-  ja kevytkuorma-autoissa vielä noin 

 60%,  mutta vuonna  1976  jo  90 %  ja  lähes  100 % käyttöaste  saavutettiin 
Sapporossa niin kuin myös  koko  Hokkaidon saarella sekä pääsaaren Toho-
kun maakunnan pohjoisosissa  v. 1980. Tohokun  maakunnan eteläisellä vuo-
ristoalueella  ja Chubun  maakunnan sisäosissa oli vastaavana ajankohtana 
nastarenkaita käyttävien osuus vielä  80 %  (kuva  8). 

Kuva  7.  Alueet, joissa helmikuun keskimääräinen  maksimilumisademäärä> 
 50 cm tai  tammikuun keskilämpötila  <  0 °C. 
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kAIOO  

Kuva  8.  Japanin maakunnat. 

Nastarenkaiden  käyttö lisääntyi Japanissa vielä  1980-luvun alkupuolen ajan. 
Huippu saavutettiin  80-luvun puolivälissä, jolloin  jo  lähes kaikki autoilijat 
käyttivät nastarenkaita talvisilla alueilla ajaessaan. Vuonna  1985  autokannan 
kasvun  ja nastoitettujen talvirenkaiden  yleistymisen takia  olikin nastarenkai

-den  myynti henkilö-, paketti-  ja kevytkuorma-autoihin Japanissa enriätykselli
-set 8  miljoonaa kappaletta  (kuva  9). 
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Kuva  9.  Myytyjen  nas-
tarenkaiden mäarät 

 Japanissa  1981-
1990. (P/C = passen-
ger cars, LIT = light 
truck.)  

5.2 Nastamääräykset  

Liikenteen kasvua  ja nastarenkaiden  käytön yleistymistä seurasivat monet 
haittavaikutukset. Päällysteen kuluminen  ja urautuminen, tiemerkintöjen 

 häviäminen, lisääntyneet meluhaitat sekä ilman epäpuhtaudet  ja  niistä erityi-
sesti nastapöly, tulivat aluksi ongelmaksi  1970-luvun puolivälissä suurten 
kaupunkien, kuten Sapporon  ja Sendain  alueilla, 

Nastojen  käytöstä aiheutuvia ongelmia yritettiin aluksi vähentää  Japanin 
 seitsemän oman rengasvalmistajan  (Japan Automobile Tyre Manufacturers 
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Association, JATMA)  vapaaehtoisesta toimesta. Vuosien  1981-87  aikana 
JATMA julkaisi  3  ohjetta, joilla renkaiden nastoitusta maassa säädeltiin (lii-
te  1).  

Vuonna  1981 JATMA  julkaisi ensimmäisen ohjeen  (provisional standard),  joka 
rajoitti henkilöauton vyörenkaassa käytettävien nastojen lukumäärän  154 

 kappaleeseen  ja nastaulkoneman  2,0 mm:iin.  Tätä aikaisemmin oli kukin 
rengasvalmistaja nastoittan  ut valmistamansa ren kaat  vielä  h aluamallaan 

 tavalla ilman yhtenäisiä ohjeita. 

Vuonna  1983 nastoista aiheutuvien  ongelmien edelleen yhä voimistuessa 
jouduttiin saattamaan voimaan uusi nastoitusta koskeva ohje  (1st  Standard). 

 Siinä asetettiin  raja  henkilöauton vyörenkaassa nastojen lukumäärälle  (122  
kpl)  ja sallitulle nastaulkonemalle  (1,5 mm).  Ohje oli voimassa vuoteen  1987 

 saakka, jolloin seuraavat nastoitusta koskevat ohjeet tulivat Japanissa käyt-
töön. Uudessa standardissa  (2 Standard) pienennettiin  käytettävien nastojen 
laipan halkaisija  8 mm:iin  sekä lisäksi eräiden renkaiden sallittua nastamää

-rää  vähennettiin. 

Myös  Japanin  liikenneministeriö  (Ministry of Transport, MOT)  asetti mää-
räyksiä renkaiden nastoitukselle  (lute 2).  Vuonna  1988,  eli  vain  vuosi edelli-
sestä JATMA:n ohjeesta, tuli voimaan uusi  ja  samalla myös viimeisin Ja-
panissa voimassa ollut nastasäädös (Constraction  Standard of Studded Tyre). 

 Sen  myötä sallittu nastamäärä talvirenkaassa rajattuin lopullisesti  114 nastaan. 

5.3  Nastarenkaiden  käytön rajoittaminen  

Nastarenkaiden  aiheuttamista haitoista suurimpana pidettiin Japanissa nasto-
jen irrottamaa hiukkaspölyä.  1980-luvulla liikenteen kasvaessa  ja  samalla 
myös nastoitettujen ajoneuvojen yhä lisääntyessä tuli nastapölystä  ja sen 

 aiheuttamista ympänstöhaitoista suuri sosiaalinen ongelma kaikissa »tatvisis
-sa» ja vilkasliikenteisissä  kaupungeissa. Esimerkiksi Sapporon kaupungissa 

oli  80-luvun alkupuolella nastapölyn muodostuminen alkutalvella  ja  keväällä 
 jo  niin voimakasta, että kaupungin  ylle verhoutunut  harmaa pölypilvivaippa 

esti käytännöllisesti katsoen taivaansinen näkemisen. Kaupunkilaisten tyyty-
mättömyys ympänstöhaittoja kohtaan ilmeni mielenosoituksinaja eri liikkeiden 
kampanjointeina nastattoman liikenteen puolesta. Maan eri kaupunkeihin 
levinnyt liikehdintä  (»city wide -movement») nastojen  kieltämiseksi alkoi  80- 
luvun alussa Sapporon  ja Sendain  kaupungeista. 

Ensimmäisen kerran nastarenkaiden käyttöä yritettiin rajoittaa Japanissa 
paikallisella tasolla. Sapporon kaupunki julkaisikin helmikuussa  1983  ohjeen, 
jonka tarkoituksena oli saada autoilijat vapaaehtoisesti vaihtamaan kesären-
kaat nastarenkaisiin  ja  päinvastoin kaupungin määrittäminä ajankohtina. Tätä 
esimerkkiä seurasivat pian monet muut kaupungit. Loppuvuodesta myös 

 Japanin ympäristövirasto (Envi romental  Agency)  kehotti prefektuu reja (Japani 
hallinnollisesti jaettu  47 prefektuuriin)  laatimaan suositusohjeet nastarenkai

-den  käytölle. Käyttösuositukset eivät kuitenkaan vähentäneet nastarenkaiden 
käyttöä,  ja  niinpä vaadittiin yhä järeämpiä toimia nastaongelman ratkaisemi-
seksi. 
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1980-luvun alkupuolella yhä kasvavan yhteiskunnallisen painostuksen  alla 
 yritettiin nastaongelmaa ratkaista  jo  tosissaan myös valtakun nallisella tasolla. 

Maaliskuussa  1983  Japanin  keskeiset ministeriöt  ja  virastot kokoontuivat ensi 
kerran pohtimaan nastarenkaiden ympäristöhaittoja, toimia niiden voittamisek-
si  ja nastattoman  liikenteen mandollisuuksia. 

Tässä vaiheessa alkoi olla kuitenkin  jo  selvää, että kulutuskestävämmät 
päällysteet, tiu  kemmat nastamääräykset ja nastarenkaiden käyttösuositu kset 

 eivät tulisi ratkaisemaan nastaongelmaa, vaan tarvittaisiin voimakkaampia 
toimia nastarenkaiden käytön  ja ympäristöhaittojen  vähentämiseksi. Niinpä 
ensi askeleena nastarenkaiden tuotantomääriä koskeva rajoitus annettiin 
marraskuussa vuonna  1986,  jolloin  Japanin  kauppa-  ja  teollisuusministeriö 

 (Ministry of International Trade and Industry)  määräsi rengasvalmistajat 
asteittain vähentämään nastarenkaiden tuotantoa maassa.  

5.4  Nastarenkaiden  käytön kieltäminen 

Kuten edellä todettiin nousi Japanissa kansalaisten keskuudessa  80-luvulla 
yhä lisääntyvää vastustusta nastojen käyttöä kohtaan. Nastarenkaiden käytön 
sallimista kannattivat silti monet autoilijat turvallisuusnäkökohtiin vedoten. 
Nastapölyn aiheuttamat ympäristöhaitat olivat  80-luvun lopulla kuitenkin  jo  niin 
vakavat, että nastarenkaiden käyttöä jouduttiin rajoittamaan niiden käyttökieJ

-loilla.  

Ajalliset  ja  alueelliset käyttökiellot otettiin käyttöön  80-luvun lopussa  ja  ne 
lisääntyivät  en  puolella Japania nopeasti. Lisäpontta vaatimuksille nastojen 
käytön kieltämiseksi  ja nastattomaan talvililkenteeseen siirtymiseksi  toi  v. 
1988  Japanissa ympäristöviraston toimeksiannosta tehdyt rottakokeet, joissa 
nastapölyn todettiin aiheuttavan koe-eläimille haitallisia vaikutuksia. Nasta-
renkaiden käyttöä rajoittavat määräykset tulivat aluksi voimaan  vain  paikalli-
sella tasolla; Miyagin prefektuurissa  v. 1986,  seuraavana vuonna Sapporon 
kaupungin alueella  ja  vuoteen  1989  mennessä oli nastakieltoja  19  kaupungin 

 tai  kunnan alueella. 

Kesäkuussa  1988  Japanin  suurimmat rengasvalmistajat sekä Tohukun  ja 
 Hokkaidon maakuntien lakimiesj ärjestöt sopivat ympäristöasioita hoitavan 

valiokunnan  (Environment Disputes Coordination Comission)  välityksellä 
nastarenkaiden tuotannon keskeyttämisestä Japanissa vuoden  1990  loppuun 
mennessä. Samassa yhteydessä sovittiin myös, että niin kotimaisten kuin 
ulkomaisten nastaren kaiden myynti lopetetaan maassa huhti kuusta  -91 

 alkaen. 

Vuoden  1990  helmikuussa  Japanin  kauppa-  ja teollisuusministenö  (Ministry 
of International Trade and Industry, MITI)  teetti tutkimuksen kitkarenkaiden  ja 
nastallisten talvirenkaiden  pito-ominaisuuksien eroista. Tutkimuksessa todet-
tiin kitkarenkaiden pito-ominaisuuksien kehittyneen riittävän hyviksi, jotta 
nastarenkaista voitaisiin tietyn siirtymäkauden kuluessa luopua kokonaan. 
Muutaman kuukauden kuluttua selvityksestä astuikin voimaan laki, joka muu-
tamia vuosia myöhemmin kaikilta osin voimaantullessaan kielsi nastarenkai

-den  käytön käytännöllisesti katsoen kaikilla  Japanin  talvisilla alueilla. Seuraa-
vassa luvussa selvitetään yksityiskohtaisemmin  lain  tarkoitusta, sisältöä  ja 

 voimaantuloa. 
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5.5  Nastarengaskieltoa  koskeva lainsäädäntö 

Nastarenkaiden käyttökieltoa  koskeva laki  (»Law Concerning Prevention of 
Powdered Road Dust Caused by Studded Tyres»),  jonka suunnittelusta 
vastasi ympänstövirasto, astui Japanissa voimaan kesäkuussa  1990.  Kuiten-
kin varsinaiset nastarenkaiden käyttökieltoa  ja rangaistusmenettelyä  koskevat 
artiklat, saivat lainvoimansa vasta hieman myöhemmin; nastarenkaiden käyttö 
kiellettiin henkilö-  ja pakettiautoissa  vuoden  1991  huhtikuusta alkaen  ja  kaik-
kia ajoneuvoja koskeva nastakielto tuli voimaan huhtikuussa  1993. Nastaren-
kaiden käyttökielto  koski erikseen määritettyjä alueita. 

Nastarengaskieltoa  koskevan  lain  sisältö  on  pääpiirteissään seuraava:  

A. Lain  tarkoitus  

Lain 1. artikla:  
»Estää ihmisten terveyden  ja elinympänstön  suojelemiseksi nastapölyn muo-
dostuminen rajoittamalla nastarenkaiden käyttöä.. » 
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B. Lain  piiriin kuuluvien velvollisuudet 

Kansalaiset  

Lain 3. artikla:  
»Kaikkien kansalaisten tulee pyrkiä siihen, etteivät itse synnytä  nastapölyä.»  

2.  Julkishallinto 

Lain 4. artikla:  
»Valtionhallinnon tulee edistää  ja  tukea toimenpiteitä, joilla  nastapölyn  synty-
minen estetään.  Paikallishallinnon  tulee puolestaan toteuttaa  ko.  toimenpi-
teet.  »  

Toimenpiteet ovat  
-  valistuksen lisääminen  ja  tiedon levittäminen  nastapölyn  synnyn  estämi-

sestä 
- tieympäristön  parantaminen  talviaikana, 
-  tukitoimet  nastarenkaiden  korvaavien  talvirenkaiden  kehitystyölle  ja 

 -  hukkaan  kelin  harjoittelu-  ja  koulutuskurssien  järjestäminen.  

C. Nastarenkaiden käyttökiettoalueet  

Lain 5. artikla: 
»Ympäristöviraston  johtajan  on  osoitettava  ja  määrättävä ne alueet, joissa 

 nastojen  käytön kieltäminen asukkaiden  tai  ympäristön suojelemiseksi  nasta-
pölyltä  on  välttämätöntä» 

Joulukuussa  1 992 nastarenkaiden käyttökielto  Japanissa koski  780  kaupunkia 
 tai  kuntaa  (kuva  12). Nastakiellon  piiriin kuului  55%  Japanin  kaupungeista  ja 
 kunnista,  55 %  maan  koko  pinta-alasta  ja  78 %  asukkaista, lisäksi vuoden 

 1993  maaliskuusta lähtien  85  kaupunkia Hokkaidon saarelta.  

Nastakielto  ennen 
joulukuuta  1992  

Nastakielto  voimaan 
joulukuussa  1992  

Kuva  12. Nastakieltoalueet 
 Japanissa joulukuussa  v. 

1992. 
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D. Nastarenkaiden  käyttöä koskevat rajoitukset  

Lain 7.  artikla: 
»Nastarenkaiden  käyttö  on  kielletty niillä kestopäällystetyillä teillä, jotka artik-
laan  4  viitaten sijaitsevat nastakieltoalueilla. Poikkeuksena edelliseen sallitaan 
nastarenkaiden käyttö kuitenkin niillä teillä  tai  tieosilla,  joilla  on  koko  tien 
kattava lumi-  tai  jääpolanne.» 
»Nastarenkaiden käyttökielto  ei koske palo-autoja, ambulansseja tms. ajo-
neuvoja.'> 

Henkilö-  ja pakettiajoneuvoissa nastaren kaiden  käyttö kiellettiin huhtikuusta 
 v. 1991  alkaen. Raskaan liikenteen osalta (paino yli  3 t)  käyttökielto  tuli voi-

maan vasta huhtikuussa  v. 1993,  koska  90-luvun alussa raskaalle ajoneuvo-
kalustol  le  ei juu nkaan ollut nastarenkaita korvaavia talvirenkaita tarjolla.  

E. Rangaistusmääräykset  

Lain 8.  artikla:  
«Lakia rikkova henkilö voidaan tuomita sakkorangaistukseen, jonka suuruus 

 on  enimmillään  100 000 (n. 5 000  Smk).»  

Henkilö-  ja pakettiajoneuvon  kuljettajien osalta oli sakkorangaistuksen  mää
-rääminen  mandollista huhtikuusta  v. 1991  alkaen. Raskaan liikenteen osalta 

rangaistusmenettely otettiin käytäntöön huhtikuussa  v. 1 993. 

F. Voimaantulo  

Laki nastarenkaiden käyttökiellosta astui Japanissa voimaan kesäkuun  27. 
 päivänä  1990  lukuun ottamatta  lain  artikloita  7  ja  8.  Näiden osalta  on  voi-

maantuloajat esitetty edellä.  

5.6  Nykytila  

Nastarenkaiden käyttäjämäärä  Japanissa oli  jo  talvikaudella  1992-93  hyvin 
pieni. Esimerkiksi Hokkaidon saarella Sapporon kaupu nkialueel  la  nastaren-
kaita  oli arviolta enää  1-2  %:lla ajoneuvoista.  Japanissa siirtyminen nastatto-
maan talviliikenteeseen oli seurausta nastarenkaiden myynnin lopettamisesta 

 ja nastakiellon  voimaantulosta. Huomionarvoista tässä prosessissa oli kuiten-
kin  se,  että suuri  osa  japanilaisista autoilijoista siirtyi vapaaehtoisesti käyttä-
mään  n  astattomi  a  talvi renkaita. 

Nastarenkaiden käyttäjämäärä  tulee Japanissa vielä jonkin verran  pie
-nenemään  vanhojen nastarenkaiden poistuessa liikenteestä. Kokonaan nasta-

renkaat eivät kuitenkaan talviliikenteestä katoa,  sillä  laki sallii niiden käytön 
hälytysajoneuvoille  ja kunnossapitokalustolle  sekä, tosin hyvin suurin rajoi-
tuksin, myös muulle liikenteelle.  

5.7  Renkaiden  ja  nastojen  kehittäminen  

Renkaanvalmistajat  kehittivät vuosina  1982-1989  nastattoman talvirenkaan, 
 joka voitiin ottaa laajasti käyttöön nastarenkaan korvaajana. Nastattomien 

renkaiden ensimmäinen sukupolvi kehitettiin vuosina  1982-1984,  toinen 
 1984-1989  ja kolmas  1989-1991.  Renkaiden kehittäminen jatkuu edelleen. 
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Ensimmäisen sukupolven kitkarenkaissa kuviointi vastasi nastallisen renkaan 
kuviointia  ja rengasmateriaali  oli pehmeämpää kuin nastarenkailla. Toisen 
sukupolven kitkarenkaissa oli  jo  oma kuviointi  ja rengasmatenaali  oli vielä 
pehmeämpi.  Kolmannen  sukupolven renkaan kuvlointi suunniteltiin erityisesti 
jääkeliä varten  ja rengasmateriaalina  oli kuituseos. 

Nastakiellon  myötä  on  myös todettu, että nastattomalla liikenteellä  on  liuk-
kailla keleillä ongelmia. Nastattoman liikenteen jäisiä  ja polanteisia tiepintoja 
killiottava  vaikutus  on  koettu entyiseksi ongelmaksi, mikä näkyy selvästi 
liittymäalueilla, kun suolausta ei käytetä liukkauden torjunnassa. Tämä  on 

 eräs niistä kysymyksistä, joihin renkaiden kehittämisessä kiinnitetään jatkossa 
paljon huomiota. 

Japanilaisten tutkimustulosten mukaan nastojen päällysteiden kuluttava vaiku-
tus riippuu  mm. nastamäärästä  (kuva  13), ulkonemasta  (kuva  14)  ja nastan 
halkaisijasta (kuva  15). Nastojen  painosta ei ole tarkempia tietoja, mutta 
muotojen  ja halkaisijoiden  perusteella voi arvioida niiden olleen suomalaisit-
tain painavia, noin  2-3  grammaa.  

Nastatyyppi 
Ulkonema 	1,5 mm  
Nastan  halkaisija 	10 mm 

1O0 

90 

80 

(70  

100 	 80 	 60 7o) 

78 	65 	 52  
Nastojen maärä 

Kuva  13.  Päällysteiden 
 kuluminen  ja  nastamää

-ra. 
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Kuva  14.  Päällysteiden 
 kuluminen  ja  ulkonema. 

1,5 	1,2 	1,0 	1,5 	1,2 	1,0  
Nastan ulkonema  (mm)  
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7,0 

6,0 

5,0 
E 
E 

4.0 

3,0 
0 

2,0 

1,0 

No 	of  stu  78 	65 	52 78  

Protrus4on  1,5-p 	1,2 	1,2 	1,0 	2,0 	1,5 	1,2 	1,2 	1,0 	1,5 	1,2 1,5 	1,2 	1,0 	1,5 	ø-12  .  1,0 	0,5 	1,5 	1,2 	1,2 	1,5 	1,5 

Flange diameter 10 	 '4..-8  -, 	10 	8  .-  10 	 i 	8 10 	8 	10 	10 

88,5 	 87,5 87,5 *-88,5----... 	..-87,5- 88,5 	86,5 86,7 88,5 87,5 X 	X 

Shape  i 	 Pin type  -  Welded  -  Pin type- Drive  MaCaronI  Drive 
Shape c 	chip s 	 Flat 	• 	Round 	Flat 	i  Round Flat 	-  Round  -.  

Material of shank  i 	 Steel Aluminium  

Kuva  15.  PÄällysteiden  kuluminen nastan ulkoneman, halkaisijan  ja  tyypin 
funktiona. 

Rengasvalmistajien  kanssa käydyn keskustelun perusteella kitkarenkaiden 
käyttöiäksi ajokilometreinä arvioitiin  25 000 km,  jolloin kulutuspintaa  on  vielä 
jäljellä  5 mm. Kitkarengas  säilyttää jarrutusominaisuutensa suhteellisen hyvin 
ainakin  25 000 km  asti. Suomalainen rengasvalmistaja lupaa  n. 50 000  km:n 
kestoi  kää. 



Kuolleiden määrä Onnettomuuksien määrä 
 30000 
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20000 
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E... Koko  vuoden 
heva-onnettomuudet  

cc 	Talviajan 
heva-onnettomuudet 

Talviajan  liikenne-
onnettomuuksissa kuolleet  

Koko  vuonna liikenne-
onnettomuuksissa kuolleet  
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6  NASTATTOMUUDEN  SEURAUKSET  

6.1  Onnettomuuskehitys  Hokkaidon alueella 

 6.1.1  Yleistä 

Nastattomuuteen  siirtymisen vaikutuksia tarkasteltiin, paitsi ilman laatua  ja 
 teiden päällysteiden kulumista tutkimalla, myös seuraamalla onnettomuuske-

hitystä, liikennekäyttäytymistä  ja  liikenteen sujuvuutta. Aivan ongelmitta siirty-
minen nastattomaan liikenteeseen ei ole sujunut. Liukkaan  kelin  onnettomuu-
det ovat lisääntyneet selvästi nastattomien talvirenkaiden käytön myötä.  Se 

 näkyy erityisesti tieltä suistumisten määrän kasvuna  ja nsteysonnettomuuksi
-en  lisääntymisenä. 

Kuitenkin kokonaisuutena talviajan henkilövahinko-onnettomuuksien määrä 
Hokkaidon alueella  on  pysynyt melko vakaana viimeisten viiden vuoden ajan. 
Sama pätee liikenneonnettomuuksissa kuolleisiin  (kuva  16). Liikennesuonte 
on  kasvanut vuosittain  5 %:n  nopeudella. 

Kuva  16.  Liikenneonnettomuuksien  ja  niissä kuolleiden määrä Hokkaidon 
saarella.  

6.1.2  Onnettomuudet taajamissa 

Näyttää siltä, että Hokkaidon saarella nastattomuuden sekä myönteiset että 
kielteiset vaikutukset tulevat selvimmin esiin taajamaliikenteessä. Suur -Sap

-poron alueella lisääntyivät erityisesti hukkaan  kelin  onnettomuudet (tauluk-
ko  3).  Niistä nousivat esille nsteysonnettomuudet  ja  niissä varsinkin perään- 
ajot. Valtaosa näistä onnettomuuksista tapahtui olosuhteissa, joissa tienpin-
nan kitka oli  alle  0,2  ja  ajoneuvojen nopeus juuri ennen onnettomuutta  alle 

 40 km/t.  

Talviajan  onnettomuuksien kokonaismäärä näyttää kuitenkin pysyneen lähes 
ennallaan myös Sapporon alueella.  Kovin  pitkälle meneviä päätelmiä ei 
onnettomuuslukujen perusteella kuitenkaan voida tehdä. Käytettävissä ei ole 
vielä ku nnol  lista ai kasarjaa,  joka kertoisi »vakiintu neesta» tilanteesta talviajan 
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onnettomuuksissa.  On  mandollista, että tulokset kertovat siirtymäajan tilan-
teesta. 

Taulukko  3. Talviajan  henkilö vahinko -onnettomuudet Hokkaidon saarella 
vuosina  1991-1992. 

1991 1992  muutos muutos  
1991-1992 1991-1992  

__________________ ___________ ___________ (lukum) (%)  
Kaikki talviajan  5 128 4 930 -198 -3,9  
onnettomuudet 
Liukkaan  kelin  999 1 270 271 27,1  
onnettomuudet 

Risteysalueiden  turvallisuus tulee ainakin Sapporossa olemaan ongelma, 
koska suolaa ei siellä juurikaan käytetä,  ja  lisäksi nastarenkaiden jäistä ajora

-dan  pintaa karhentava vaikutus  on  poissa. Kitkarenkaat kiillottavat suotuisissa 
oloissa hetkessä risteysalueet peilinliukkaiksi. Ilmiö  on  havaittavissa  jo alle 

 1 0 000  ajoneuvon keskivuorokausiliikenteellä. Lisäksi liukkaat risteykset 
heikentävätjalankulkijoiden turvallisuutta. Tähän asiaan ei Japanissa näytetä 
kiinnitetyn juuri lainkaan huomiota.  

6.1.3  Tilanne  päätieverkolla  

Taajamien ulkopuolella päätieverkolla eivät onnettomuudet näytä lisääntyneen 
kitkarenkaiden käytön myötä. Päätieverkon talvikunnossapitoon kiinnitetään 
Hokkaidon alueella erityistä huolta. Autoilijoiden informaatiojärjestelmät ovat 
pitkälle kehitettyjäja laajassa käytössä. Käytössä  on mm.  vaihtuva nopeusra-
joitusjärjestelmä,  jota  ohjaa poliisi. Nopeuksia voidaan sääolojen, lähinnä 
lumisateen intensiteetin mukaan vaihtaa  100  kilometristä  tunnissa aina tien 
sulkemiseen saakka. 

Talviajan  tie-  ja liikenneinformaatiojärjestelmän  avulla kuljettajille annetaan 
tietoa vallitsevista kelioloista joko tienvarsilla olevien vaihtuvatekstisten  (va-
riable message)  informaatiotaulujen  avulla  tai  toimittamalla informaatio suo-
raan autoon  radion  välityksellä. Tietoa tarjotaan joko välittömästi edessä 
olevalta tiejaksolta  tai  lähitu ntien sääkehityksestä.  

6.1.4  Nastaton  liikenne  ja  turvallisuus 

Kokemukset  Japanin talviliikenteestä  näyttävät siltä, että mitään todella  »hä
-lyttävää»  ei nastattomiin renkaisiin siirtymisestä ole seurannut. Nastattomien 

talvirenkaiden onnettomuudet ovat kuitenkin lisääntyneet jonkin verran taaja-
missa erittäin liukkaiden keliolosuhteiden vallitessa, joissa ei edes varovainen 
ajotapa aina takaa turvallisuutta.  Sen  sijaan  on  mandollista, että ns. normaa-
leissa talviolosuhteissa  on  saatu jopa turvallisuussäästöjä, jolloin varovaisem-
man ajotavan hyödyt pääsevät paremmin esiin. 
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6.2  Kuljettajien informaatio  ja  koulutus  

Nastattomaan talviliikenteeseen  on  varauduttu myös järjestämällä kuljettaja- 
koulutusta, jossa kiinnitetään huomiota erityisesti oikeaan jarrutustekniikkaan 
eri olosuhteissa. Tällaista koulutusta järjestää  mm. Sapporon  kaupunki  ja 

 Hokkaidon poliisi.  

6.3 Ympäristömuutokset  

Ilman laadun kehitystä  on  seurattu nastakieltojen voimaan  tulon  jälkeen. 
Mittauksissa  on  todettu, että ilman laatu  on  parantunut nastakiellon asettami-
sen jälkeen. Sapporon aluetta koskeneet mittaukset osoittivat esimerkiksi, että 
talvikautena  1988-1989 Sapporon  standardien mukaan hyväksyttävien päivi-
en osuus oli  60 %  ja  talvikautena  1991 -1992  jo  100 %  (kuva  17  ja  taulukko 

 4).  

}i  
: 	(3.23) 
:  

E 	90 
(2.42) 

E 	(1.62) 
0 

Q) 	30 
(0.81) 

0 
(0) 

87/88 	88/89 	89/90 	90/91 	91/92 	Talvi  
40.784 	38.843 	34.427 	36.320 	28.440 	.t  g/m 3  
(1.098) 	(1.046) 	(0.927) 	(0.978) 	(0.755) 	(t ozlyd 	3)  

Kuva  17.  Kiinteiden partikkelien määrä Ilmassa Sapporon alueella eri talvi- 
kausina. 

Taulukko  4. Sapporon ilmanlaatustandardit  täyttä  ylen ja  ne alitta  v/en  päivi-
en määrä eri ta/vika us/na. 

Standardi  Talvikausi 	______________ ______________ 

____________  1988-89 1989-90 1990-91 1991-92  

Täyttää  61 84 91 98  

Ei täytä  40 17 10 3  
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Japanissa katsotaan, että tehdyt mittaukset kuten käytännön kokemuksetkin 
osoittavat, että ilmanlaatu  on  selvästi parantunut. Nastarenkaiden käyttökiel-
olla  on  siten saavutettu ensisijainen tavoite, mikä oli terveyteen  ja  ympäris-
töön vaikuttavan nastapölyn määrän vähentäminen. 

Sapporon  kaupungin hoidossa olevalla paikaUistie-  ja katuverkolla  on  saavu-
tettu huomattavia katujen  ja viemärijärjestelmien puhdistussäästöjä nastoista 

 luopumisen seurauksena.  

6.4  Liikenteen sujuvuus 

Nastattomia talvirenkaita  käyttävän liikenteen seuraukset näkyvät korostetusti 
taajama-aluelila  ja  erityisesti risteyksissä, jotka erityisesti nollakeleillä kiillottu

-vat  usein hyvin liukkaiksi. Liikenne etenee tällöin hyvin hitaasti  ja  varovaisesti 
 ja  runsaan automäärän takia kaupunkien keskustojen liikenne jonoutuu. 

Saadut kokemukset  ja  tehdyt mittaukset viittaavat siihen, että liikenteen 
matka-ajat ovat liukkaiden kelien aikana kasvaneet. Bussiliikenteen kier-
tonopeus  on  tällaisina päivinä hidastunut huomattavasti. Bussien myöhästymi

-set  ovat seitsenkertaistuneet. Kunnollisia tutkimustuloksia ei tältä osin ollut 
saatavissa. Kasvanut ruuhkautuminen ei kuitenkaan tuntunut vaivaavan 
japanilaisia.  

6.5  Kunnossapito 

Nastattoman talvillikenteen  yleistyttyä paine kunnossapitotason nostamiseen 
 on  lisääntynyt. Moniin aikaisemplin talvlin verrattuna suolan käyttö  on  jo 
 lisääntynyt. Nastattomuuden vuoksi polanteita  on  alettu tasata entistä useam-

min. 

Kitkarenkaiden  tien pintaa  kill lottavasta  vaikutuksesta nastarenkaisiin verrattu-
na ei saatu selvää kuvaa. 

Lämmitettäviä tieosuuksia  aiotaan lisätä kriittisimmissä paikoissa. Hiekoitusta 
tutkitaan juuri alkaneessa projektissa. Teiden geometriaa aiotaan parantaa 
suurella rahalla seuraavien  10  vuoden aikana keskushallinnon rahoituksella. 
Mäkien  ja  mutkien oikomisen odotetaan lisäävän talviliikenteen turvallisuutta 

 ja sujuvoittavan  liikennettä. 

Ongelmista pyritään aikaansaamaan kansainvälistä tietojenvaihtoa. Esimerkki-
nä siitä oli vierailuamme edeltävän viikon kansainvälinen  workshop  Sapporos- 
sa.  

6.6  Päällysteiden kulumismuutokset 

Expressteiden päällysteiden  suurin sallittu urasyvyys  on  Japanissa  25 mm. 
 Vaikka nastoista luopumisen syynä  on  ollut nastapöly, ovat nastarenkaat 

aiheuttaneet myös suuria uraongelmia. 

Isojen kuorma-autojen liikenteen lisääntyminen  on  lisännyt teiden deformaa- 
tiota. Nastojen vaikutus lumisten alueiden expressteiden päällysteen kulumi- 
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seen on  ollut  7-9 mm/v.  Käytännössä teitä  on  jouduttu päällystämään uudel-
leen joka toinen vuosi. 

Nastaku  I utuksen  lähes loputtua  on  arvioitu, että uudelleenpäällystäminen  on 
 tehtävä joka kuudes vuosi.  

6.7  Yhteenvetona vaikutuksista  

Sapporon  alueella tehtyjen selvitysten mukaan nastakiellon vaikutuksesta: 

-  ilman laatu parani selvästi 
- päällysteiden kunnostuskustannukset  alenivat noin  15 % 
- puhtaanapitokustannukset  alenivat noin  20 % 
- lumenpoiston  kustannukset kasvoivat  100 %,  jolla parannettiin yleensä 

palvelutasoa  ja  rakennettiin lämmitettyjä katuosuuksia 
- lievien  onnettomuuksien määrä  on  kasvanut talviaikana 
-  resursseja  on  täytynyt suunnata koulutukseen  ja  valistukseen  mm.  kitka- 

renkaiden käyttöön liittyen.  

Koko  Hokkaidon alueelta saadut tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin 
Sapporon alueelta kootut tiedot. Nastakiellon vaikutukset ovat käsitysten 
mukaan olleet suurelta osin myönteisiä. Edelleen julkisuudessa keskustellaan 
nastakiellon oikeellisuudesta, mutta suuri  osa  auton käyttäjistäkin  on kitkaren-
kaiden  kannalla. Rengasvalm istajat eivät koe nastakieltoa ongelmallisena, 
koska rengasmarkkinat ovat suuren automäärän vuoksi hyvät. 
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7  HAVAINTOJA  JAPANIN  TALVILIIKENTEESTA  JA  
TIETEKNIIKOISTA  

Liikenneturvallisuuden parantaminen. Järjestelmällinen liikenneturvallisuus-
työ aloitettiin Japanissa vuoden  1960  paikkeilla. Tienpidon liikenneturvallisuut-
ta parantavat toimenpiteet jaetaan kahteen luokkaan. Luokka  I  sisältää tien- 
parannukset  ja  luokka  Il  liikenteen hallintoon  ja  ohjaukseen liittyvät toimenpi-
teet  ja  pienet parantamishankkeet. Luokan  I  mukaiset tienparannukset sisältä-
vät  mm.  siltojen  ja  teiden rakentamista, tien varustamista keskikaistalla  tai 
kaiteella, bussipysäkkien  kehittämistä  ja  nousukaistojen  rakentamista. Luokan 

 Il  mukaiset työt ovat yleensä tievalaistuksen rakentamista, liikenteenohjaustoi-
menpiteitä, kevyen liikenteen järjestelyjä  ja  tiedottamiseen liittyviä toimenpitei-
tä. 

Tärmäysvaimentimet.  USA:n  ja  Kanadan tavoin kunnossapitoajoneuvojen 
takana käytetään usein törmäysvaimentimia työntekijöiden turvallisuuden 
lisäämiseksi. Suomessa tähän ei ole toistaiseksi ryhdytty. 

Levähdysalueet. Rakennusohjelman  mukaan levähdysalueet sijaitsevat  ex-
pressteillä 50  km:n välein. Ne ovat erittäin korkeatasoisia  ja  siistejä,  ja  sisältä-
vät usein laajan ostoskesku ksen  ja  virkistysmandollisu uksia  ympäröivässä 
maastossa. Pelkkien pysäköimisalueiden väli  on 15 km. 

Routakohoumien  torjuminen. Teiden routimaton kerrosvahvuus  on 50-110 
cm  eli suunnilleen samanlainen kuin Suomessa. Routimattomina materiaalei-
na käytetään soraa, hiekkaa  ja  vulkaanista tuhkaa. 

Paikallisen  energian  hyväksikäyttö. Kaikkia saatavilla olevia energialähteitä 
pyritään käyttämään aktiivisesti  ja  monipuolisesti. Energiahankkeita ovat 
erityisesti aurinkoenergia, maalämpö, kylmä-, tuuli-  ja  aaltoenergia. 
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8  PÄÄTELMÄT  

Nastattomuuteen  siirtyminen ei näytä aiheuttaneen suuria ongelmia Japanis-
sa. Ainakaan japanilaiset itse eivät kokeneet muutosta vaikeaksi. Käytännös-
sä pääkadut ovat taajamien alueilla usein hyvin liukkaita,  ja  aiheuttavat  ja 
viivytyksiä  liikenteelle. Katujen liukkaus näyttää tuottavan ongelmia myös 
kevyelle liikenteelle. Joukkoliikenteen sujuvuuden  on  myös todettu kärsivän 

 Ii ukkaista keleistä. 

Hokkaidossa  sään vaihtelut ovat rajumpia kuin Suomessa:  lunta  voi  tulla 
 paljon  ja  useita päiviä peräkkäin, jolloin liikenteen sujuvuus joka tapauksessa 

kärsii. Japanissa näytetään yleensä hyväksyvän Suomea alhaisempi kunnos-
sapidon laatutaso niin autoliikenteen kuin kevyen liikenteenkin osalta. Etenkin 
jalkakäytävien talvikunnossapito  tai  paremminkin  sen  puuttuminen oli silmiin 
pistävää. Jalkakäytäviltä ei  lunta poisteta  kuin muutaman kerran vuodessa  ja 
jalankulkijat  saavat tallata omat kävelyuransa. Ainoastaan Sapporon liikekes-
kuksessa oli lämmitettyjä jalkakäytäviä, jotka olivat sulia. Talviongelmien 
vuoksi  on  rakennettu paljon maanalaisia liike-  ja ostosalueita. 

Kitkarenkaiden  todettiin kiillottavan tiet liukkaiksi joissakin olosuhteissa. Suo-
messa saatujen kokemusten mukaan tiedetään, että myös nastarenkaat 
saattavat kiillottaa teiden pintoja.  En rengastyypeillä  voi olla tämän suhteen 
eroja, mutta erojen suuruutta  on  vaikea arvioida. Joka tapauksessa tiedetään, 
että nastarenkaat kuluttavat ohuen  jää-  ja lumikalvon  puhki ajourien kohdalta 
sitä nopeammin, mitä enemmän liikennettä  on.  

Vertailtaessa suomalaista  ja  japanilaista talvisten alueiden kunnossapitoa, 
voidaan teiden talvihoitotason  ja  -menetelmien todeta olevan Suomessa 
hyvällä tolalla. 

Tienkäyttäjien informaatiojärjestelmät  on  kehitetty Japanissa huippuun run-
saan liikenteen, vaikeitten olosuhteitten  ja maanjäristysvaaran  vuoksi. 

Nastaton  liikenne  ja  lähes suolaukseton talvihoito näyttää aiheuttavan taaja-
maliikenteessä ongelmia sekä  auto-  että kevyelle lilkenteelle. Suurissa kau-
pungeissa päällimmäiseksi ongelmaksi osoittautui liikenteen kasvaneet viivy-
tykset, kevyen liikenteen talvikelin ongelmat  ja  hukkaan kehin onnettomuuksien 
määrien kasvu. Taajama-alueiden ulkopuolelle ei japanilaisten talvihoidon 
politiikka kuitenkaan näytä aiheuttavan erityisiä ongelmia ehkä siksi, että 
monia talvihiikennettä helpottavia järjestelmiä  ja  toimenpiteitä  on  toteutettu. 



Standards of Studded Tires 

Provisional 	Standard(1981)  ist 	Standard(1982)  New  Standard(1985)  
Vehicle Diameter Structure Stud 	Style  -  

of 	Rim Max Number Max Diameter Max Projecting N T N T 
(inch) of 	Studs(N)  of 	Flange( 	ram) Part 	Cf  mm) (mm) (nun) (min) (min) 

Passenger All Radial Pin 154 10 2.3 122 10 1.5 122 8 1.5 
Cars 

Bias Pin 126 12 2.0 80 12 1.5 80 10 1.5 

Small 14 and Radial Pin 136 12 2.0 122 12 1.5 104 10 1.5 
Trucks less 

Bias Pin 104 12 2.0 80 12 1.5 80 10 1.5 

more Radial Pin 134 15 2.5 102 15 1.5 102 12 1.5 
than 
14 Macaroni 102 15 2.5 72 15 1.5 60 14 1.5 

Bias Pin 92 15 2.5 80 15 1.5 80 12 1.5 

Macaroni 90 15 2.5 72 15 1.5 60 14 1.5 

Trucks All Radial Macaroni 96 17.5 2.5 72 17.5 1.5 60 16 1.5 
and 
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Bias Macaroni 34 17.5 2.5 72 17.5 1.5 60 16 1.5 
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Deve!opment  of  Studless  in SR! 

(History of  Studless  Tyre Development and Studded Tyre Regulation) 

1981 1982 1983 1984 1985 1986 	1987 1988 1989 1990 1991 1992 

1  st  Generation 2nd Generation rd Generation  

• Pattern  :  Same as Studded Tyre Pattern 	Specially 	used, for  Studless 	•Pattern Performance on ice 

(Nothing Stud  -  Hole) Tyre oriented Pattern 
Wider Tread Width 

Tread  
• Compound  :  Softer than Studded lyre 	Tread 

Multiple Knife  -  Blade 

Compound 	Softer than 	1  st  Gen. Tread 
Compound  :  Micro  -  Dimple 

Compound 
(Fiber Compound) 

New  Studless'  
.  TYPE  

SP  SNOWROYAL -  G 	SP  WINTERGUARD 	Bi  -  GUARD  GRASPIC  
GRASP  

(+ 
__ ____________ __ 

_________ _________ 

__ __ __ 

_________ _________  ICE 	 _________  __ 

r Studded Tyre 	Regulation 	I 	: 
© © © 	© 

1  st  Standard for New Standard  Constraction  Discontinuation of  
Stddded  Tyre, by  JATMA  for Studded Tyre Standard of Studded Tyre Sale 

by  JATMA  Studded Tyre 
by MOT ____ _____ 

Number of Stud  [ 	154Max.122 

Flange  Dia.(mm) 	 10 

_______  

Max.122 
10 	8 

Max.114  
8 

Discontinuation of 
Studded Tyre Production  

Protrjsion 	(mm) 	2.0_*Max.1.5 Max.1.5 Max.1.5  
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