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Tiivistelmä  

Savo-Karjalan tiepiinssä aloitettiin Talvi  ja tieliikenne  -projektiin liittyen 
syksyllä  1992  kokeilu, jossa tiesuolan käyttää vähennettlin  minimiin ja 

 toimenpiteen ympänstävaikutukset selvitettiin. Tässä tutkimuksessa 
selvitettiin kenttähavainnoilla suolan käytän vähentämisen vaikutuksia 
tienvarren männyn  (Pinus  sy!  yes fns)  neulasten suolapitoisuuksiin  ja 

 ulkoisiin oireisiin talvikausina  1992-93  ja  1993-94.  Havaintoalueiksi  valittiin 
kaksi noin  25  vuoden ikäistä mäntymetsikkää valtatie  9  varrelta,  Savo- 
Karjalan  ja  Keski-Suomen tiepiinen rajan läheisyydestä.  Savo-Karjalan 
tiepiirin havaintoalueen kohdalla suolausta vähennettiin  alle 

 kymmenesosaan edellisvuodesta  ja  Keski-Suomen tiepiirissä suolausta 
jatkettiin normaalisti. Männyistä otettiin neulasnäytteet natnumin, klondin  ja 

 kalsiumin analysointia varten ensimmäisen  ja  toisen vuosikerran sekä 
toisena seurantavuotena myös  kolmannen  vuosikerran neulasista. Lisäksi 
havainnoitiin neulasten ulkoisia oireita. Neulasnäytteitä haettiin kandeksan 
kertaa tutkimuksen aikana. Syksyllä  1992  ja  keväällä  1993  otettiin myös 
maanäytteet pintamaasta alkuaineanalyysiä varten. 

Kanden vuoden seurantatutkimus osoitti selvästi, että tiesuolan käytän 
vähentäminen normaalikäyttään verrattuna alentaa suolakomponenttien, 

 natriumin ja kiondin, kertymistä tienvarrella  kasvavien mäntyjen  (Pinus 
sylvestns) neulasiin. Kalsiumklondin käytöllä ei voitu osoittaa olevan 
vaikutusta männyn neulasten kalsiumpitoisuuksiin, mikä johtuu ilmeisesti 
käytetyn kalsiumkioridin vähäisestä määrästä.  Jo  ensimmäinen 
seurantavuosi osoitti suolan käytän vähentämisen myönteisen vaikutuksen 
tienvarren mäntyihin. Neulasiin kertyneet suolapitoisuudet olivat selvästi 
pienemmät  ja  näkyvät oireet vähäisemmät  Savo-Karjalan tiepiirissä kuin 
Keski-Suomen tiepiinssä. Keski-Suomen tiepiinn havaintoalueella, jossa 
suolaa käytettiin runsaasti, neulasissa havaittiin ruskistumista  ja 

 ennenaikaista putoamista erityisesti keväällä, jolloin myös  natrium- ja 
klondipitoisuudet  olivat korkeimmillaan. Vaunoita havaittiin noin  2.5  metrin 
korkeuteen asti, mikä vahvistaa aiempaa käsitystä, että tiesuolan kohdalla 
ilman kautta tuleva suola-altistus tienvarsikasvien kannalta merkittävämpi. 

Toisaalta havaittiin, että  jo  vähäinenkin tiesuolan käyttö  Savo-Karjalan 
tiepiinssä aiheutti merkittävää suolan kertymistä neulasiin. Suolapitoisuudet 
neulasissa eivät kuitenkaan nouseet tällöin niin korkeiksi, että ne olisivat 
aiheuttaneet ulkoisesti näkyviä vaunoita. 

Männyn neulasten  natrium- ja kloridipitoisuudet  laskivat syksyyn mennessä 
kevään huipputasosta kaikissa neulasvuosikerroissa sekä vähän suolatulla, 
että normaalisuolatulla alueella, jääden kuitenkin Keski-Suomen tiepiinn 
runsaamman suolan käytän alueella vielä syksylläkin taustatasoa selvästi 
korkeammiksi. Suolapitoisuudet olivat koholla jopa ensimmäisessä 
neulasvuosikerrassa, joka ei ollut vielä altistunut suoraan suolalle. Runsaan 



tiesuolan käytän seurauksena tapahtuva tiesuolan  kertyminen neulasiln  on 
 männyille  pitkäaikainen stressi, joka ei ehdi poistua kokonaan, ennenkuin 

tiesuolan käyttö jälleen alkaa syksyllä. Tiesuolan haittavaikutukset eivät 
kuitenkaan ulottuneet  kovin  kauas tieltä,  sillä jo  20-30  metrin etäisyydellä 
neulasten  suolapitoisuudet  eivät enää olleet koholla, eivätkä ulkoiset vauriot 
olleet merkittäviä.  

Talven  sääolosuhteilla  ja  siten suolan  levitysaikataululla  ja  -määrällä oli 
merkittävä vaikutus siihen, miten  suoJa neulasiin  kertyi  ja  miten pahoja 
vaurioita tällöin aiheutui. Erityisen kylmä  kevättalvi  näytti edistävän  
vaunoiden  syntyä Keski-Suomen tiepiirin  havaintoalueella. Leudompana  
talvena  1992-93  puolestaan suolaa kertyi  neulasiin  enemmän, mutta  vaunot  
jäivät vähäisemmiksi. Neulasten  suolapitoisuuksia  ja  niistä aiheutuvia 
ulkoisia oireita tulisikin aina tarkastella  vallinneiden sääolosuhteiden  
valossa. 

Toinen  seurantavuosi  ei osoittanut enää merkittävää vähenemistä suolan  
kertymisessä  tai  ulkoisissa  vaunoissa  Savo-Karjalan  tiepiinn 
havaintoalueella  ensimmäiseen vuoteen verrattuna. Suolan käytän 
vähentämisen myönteiset vaikutukset olivat nähtävissä  jo  ensimmäisen 

 talven  jälkeen  vähentämistoimenpiteistä.  Tämän tutkimuksen nojalla 
tiesuolan käytän vähentäminen  on  osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi  
tienvarsikasvillisuuden  kannalta.  
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Abstract  

ln  autumn 1992, at the region of Savo -Karjala,  an experiment was started, 
where the use of road salt was reduced to  minimun.  Environmental impact 
of such an experiment were studied broadly. The effects on the 
accumulation of salt concentrations visible injuries on pine needles  (Pinus  
sy!  vestris)  were investigated in a field study  dunng  two winters,  i.e.  1992-93 
and 1993-94. Two sampling plots along the highway 9, near the border 
between Savo -Karjala  and Central Finland region, were selected. At the 
Savo-Karjala  region, the use of road salt was reduced to about one tenth 
from the previous year. Where as, the use of road salt continued normally 
at the Central Finland region. First and second year needle samples from 
pine were collected during 1992-93 and 1993-94 winters. Third-year 
needles were also collected during the 1993-94 winter. Visible injuries in the 
needles were recorded. Sampling was done eight times during the entire 
period of the study.  ln  autumn 1992 and spring 1993, soil samples for 
element analysis were also collected. 

During the two-year study, reduction in the use of road salt, clearly reduced 
the accumulation of road salt components (sodium and chloride) in the 
needles of pines that were along the roadside. The use of calcium chloride 
did not have any effect on the calcium concentrations in pine needles. This 
was probably due to small amounts of calcium chloride used in the 
sampling plot areas. Positive effects of decreased amount of road salt used 
were observed already during the first year of the study. Salt concentrations 
in the needles of Savo-Karjala  region were clearly lower and the visible 
injuries were insignificant than those observed in Central Finland region.  ln  
the sampling plot at Central Finland region, where road salt was heavily 
used, browning and premature needle loss were detected especially during 
spring.  ln  the spring time also the sodium and chloride concentrations in the 
needles were highest. Injuries were observed at 2.5 meter height that 
supports our earlier findings, where the aerial uptake of salty spray was 
observed to be more important for the accumulation of salt in plants than 
the uptake via root system. 

Despite the remarkable reduction in the use of road salt, accumulation of 
salt in pine needles was still observed in Savo -Karjala  region. However, salt 
concentrations were not high enough to cause any visible injuries. 

The sodium and chloride concentrations in all the needle year classes 
lowered during the summer compared to the high concentrations in spring 
at both the sampling plots. However, the concentrations of salt in needles at 
Central Finland region were still higher in autumn than the background 
level. The salt concentrations observed in the first-year needles were high 
even though the needles were not yet exposed directly to the salty spray. 
Thus, the stress caused by the heavy usage of road salt remains 
remarkably longer than the use of salt itself. However, deleterious effects of  



road salt did not reach far from the road. At distances of 20 to 30 meters, 
the salt concentrations and visible injuries in needles were insignificant. 

During winters, density and amount of salt used, according to the weather 
conditions, has a significant effect on the accumulation of salt in needles 
and the visible injuries. Cold winter 1993-94 promoted the appearance of 
visible injuries at Central Finland region. During mild winter 1992-93 more 
salt was accumulated to the needles than in winter 1993-94. However, 
visible injuries were not so severe in winter 1992-93. Thus, the salt 
concentrations and visible injuries caused by such concentrations of salt 
should always be considered with respect to the meteorological data 
obtained during that time. 

The second year of the present study showed no significant reduction in 
either accumulation of salt or visible injuries in needles at Savo -Karjala 

 region compared to the first year of study. Thus the positive effects of 
reducing the use of road salt may appear following the first year of the 
reduction. On the basis of present study, the reduction in the use of road 
salt is clearly beneficial to the roadside plants.  



ALKUSANAT  
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JOHDANTO  

I  JOHDANTO 

Tiesuolan aiheuttamista haittavaikutuksista tienvarren puissa  on  julkaistu 
ensimmäiset tutkimukset  jo  1960  -luvulla (esim.  Holmes 1961, Holmes  ja 

 Baker 1965).  Sen  jälkeen tehdyissä lukuisissa tutkimuksissa tiesuolan  on 
 todettu kertyvän tienvarren havupuihin  ja  muihin kasveihin, aiheuttavan 

 mm.  lehtien  ja  neulasten ruskistumista  ja  ennenaikaista putoamista 
 (Davidson 1970,  Hofstraja  Hall 1971,  Hemck  1988).  

Meillä Suomessa  on  tiesuolan käyttö  on  varsin  yleistä suuresti vaihtelevan 
talvi-ilmaston johdosta, suola aiheuttaa tienvarren kasveille yhdessä 
kylmästressin  ja pakokaasualtistuksen  kanssa  varsin  suuren rasituksen. 
Tiesuolan aiheuttamiin ympäristövaikutuksiin  on  alettu maassamme 
kiinnittää viime vuosina yhä enemmän huomiota  ja  siten myös vaikutusten 
tutkiminen  on  käynnistynyt (Hautala ym.  1993).  Aiemmat ulkomailla tehtyjen 
tutkimusten tulokset eivät suoraan ole sovellettavissa Suomen olosuhteisiin. 
Suomen talvi-ilmaston erityispiirteet,  en  kasvilajit  ja  erilaiset kasvupaikat  on 

 otettava huomioon.  Savo-Karjalan tiepiirissä (entinen Kuopion tiepiiri) 
aloitettiin Talvi  ja tieliikenne  -projektiin liittyen syksyllä  1992  kokeilu, jossa 
tiesuolan käyttöä vähennettiln  minimiin ja  toimenpiteen 
ympäristövaikutukset  selvitettiin. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 
kenttähavainnoilla suolan käytön vähentämisen vaikutuksia tienvarren 
männyn  (Pinus sylvestris)  neulasten suolapitoisuuksiin  ja  ulkoisiin oireisiin 
talvikausina  1992-93  ja  1993-94. 

2  AINEISTO  JA  MENETELMÄT 

 2.1  Havaintoalueetja  näytteiden otto 

Tutkimusta edeltävän talvikauden  1991-92  suolausmäärä  oli Keski-Suomen 
tieplirin havaintoalueella  15 t  NaCl/km  ja  Savo-Karjalan tieplirin 
havaintoalueella  10.7 t  NaCl/km.  Savo-Karjalan tiepiirissä tiesuolan käyttö 
vähennettlin  alle  kymmenesosaan vuoden  1991-92  tasosta, mutta Keski- 
Suomen tiepiinssä suolausta jatkettiin normaalisti (taulukko  1). 

 Havaintoalueiksi  valittiin kaksi noin  25  vuoden ikäistä mäntymetsikköä 
valtatie  9  varrelta,  Savo-Karjalan  ja  Keski-Suomen tiepiirien rajan 
läheisyydestä  (kuva  1).  Metsiköiden  välinen etäisyys oli  4  kilometriä  ja 
liikennemäärä  tiellä noin  2000  autoa/vrk.  Tieltä vedettiin noin  30  metrin 
etäisyydelle kuvitteellisesti kuusi linjaa tien pohjoispuolelle. Keski-Suomen 
tiepiirin puolella yksi linja jouduttiin kuitenkin vetämään tien eteläpuolelle 
metsikön pienuuden vuoksi. Linjan muodostivat kymmenen tien suuntaisesti 
toisiaan mandollisimman lähellä olevaa tutkimuskohteeksj sopivaa puuta 
(ikä  20-30 v.,  alimmat oksat korkeintaan  2.5  metrin korkeudella) kolmella eri 
etäisyydellä tien reunasta: noin  10, 20  ja  30  metriä  (kuva  2).  Puista otettiin 
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neulasnäytteet  natriumin,  kloridin  ja  kalsiumin analysointia varten 
ensimmäisen  ja  toisen vuosikerran  ja  toisena  seurantavuotena  myös 

 kolmannen  vuosikerran  neulasista  1.5-2  metrin korkeudelta  (kuva  1). 20  ja 
 30  metrin etäisyyksillä  neulasnäytteet  jouduttiin paikoin ottamaan jopa noin 

 2-3  metrin korkeudelta, koska  alaoksat  olivat kuivuneet vähäisen 
valaistuksen takia. 

Taulukko  1.  Käytetyt suolamäärat kuukausittain talvikausina  1992-93  ja 
 1993-94  sekä talvikauden ensimmäiset  ja  viimeiset suolauspäivät valtatie 

 9:/lä  havaintoalueiden  kohdalla. 

Keski-Suomen  tiepiiri 	 Savo-Karjalan  tiepiiri  

ensimmäinen 	 ensimmäinen 
vuosi/ 	NaCI 	CaCl2 	ja  viimeinen 	NaCl 	ja  viimeinen 
kuukausi  (t/km) (t/km) suolauspäivä 	(t/km) 	suolauspäivä  
1992  
lokakuu  2.35 0.03 10.10.1992 	0.10 	11.10.1992  
marraskuu  2.62 0.19 0.08  
joulukuu  2.04 0.09 0.12 
1993  
tammikuu  3.93 0.02 0.18  
helmikuu  1.64  -  0.1  
maaliskuu  1.03 0.06 0.07  
huhtikuu  0.30  -  20.4.1993 	0.05 	19.4.1993  
YHTEENSÄ  13.91 0.39 0,70 

1993  
lokakuu  0.79 0.08 17.10.1993 	0.18 	1.10.1993  
marraskuu  0.65 0.10 0.12  
joulukuu  4.04  -  0.18 
1994  
tammikuu  3.30  -  0.13  
helmikuu  - -  0.02  
maaliskuu  3.03 0.12 0.12  
huhtikuu  0.02  -  19.4.1994 	0.08 	19.4.1994  
YHTEENSÄ  11.82 0.30 0.83  

Neulasnäytteitä  haettiin kandeksan kertaa tutkimuksen aikana  5.-
6.10.1992, 17.12.1992, 17.3.1993, 8.6.1993, 28.9.1993, 15.12.1993, 1.-
3.3.1994  ja  12.5.1994.  Joka  näytteenottokerralla  kymmenestä puusta 
arvottiin yksi, josta  neulasnäytteet  otettiin  ja  oirehavainnot  tehtiin.  Jo  kerran 
tutkimuksessa mukana ollutta puuta ei otettu uudelleen arvontaan. Näin  
vältethin  mandollinen puiden  yksiläkohtaisista  eroista  ja  näytteenotosta 

 aiheutuvan  stressin  vaikutus tutkimustuloksiin. Lisäksi  havainnoitiin  
neulasten ulkoisia oireita, kuten neulasten  ruskistumista,  jäljellä olevien 
neulasten määrää  ja  mandollisia  hyönteistuhoja.  Syksyllä  1992  ja  keväällä 

 1993  otettiin myös  maanäytteet pintamaasta alkuaineanalyysiä  varten.  
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Kuva  2.  Kaaviokuva havaintolueesta valtatie  9  varrella  ja  kuvaus eri 
neulasvuosikerroista.  
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2,2  Sääolosuhteet  

Tutkimusajan 	keskilämpötilat 	ja 	sademäärät 	sekä 	vastaavat  
pitkäaikaiskeskiarvot  vuosilta  1961-90 on  esitetty taulukossa  2.  Koska 

 havaintoalueet  sijaitsivat suunnilleen yhtä kaukana Kuopion  Rissalan  ja 
 Jyväskylän Tikkakosken  säähavaintoasemilta, taulukkoon  on  kerätty tiedot 

molemmilta  säähavaintoasemilta.  

Taulukko  2.  Keskimääräinen sademäärä  ja  lämpötila kuukausittain 
tutkimuksen  kestoaikana  (syyskuu  1 992-toukokuu  1994)  sekä vastaavat 

 pitäaikaiskeskiarvot  vuosilta  1961-1990.  Tiedot ovat Kuopion  Rissalan  ja 
 Jyväskylän Tikkakosken  sääha vaintoasemilta  (Ilmatieteen laitoksen 

 kuukausikatsaukset  1992-1994).  

sademäarä,  mm 	 lämpötila,  °C  
pitkäaikais- pitkäalkais- 

vuosi! Kuopio Jyväskylä  keskiarvot  Kuopio Jyväskylä  keskiarvot  
kuukausi  1961-90, mm 1961-90, °C 
1992  
syyskuu  82 77 63/71 11.7 10.3 9.1/ 	8.3  
lokakuu  50 74 51/ 56  -  1.6  -  2.8 3.7/ 	3.4  
marraskuu  73 61 50/ 59  -  5.7  -  5.0  -  2.2/  -  2.2  
joulukuu  35 29 38/ 47  -  1.1  -  1.2  -  7.8/  -  7.2 
1993  
tammikuu  63 50 35/ 43  -  5.7  -  4.4 -11.0/-10.0  
helmikuu  33 27 25/30 -6.1 -5.2 -10.3/-9.5  
maaliskuu  30 30 30/ 35  -  2.3  -  2.0  -  5.0/  -  4.7  
huhtikuu  20 14 31/37 1.3 1.6 1.1/ 	1.3  
toukokuu  29 15 38/40 11.5 11.6 8.8/ 	8.7  
kesäkuu  110 59 56/56 11.1 10.6 14.6/ 	14.1  
heinäkuu  112 75 66/ 78 16.1 15.1 16.8/ 15.7  
elokuu  57 75 79/ 91 13.8 12.5 14.5/ 13.6  
syyskuu  24 20 63/67 5.7 4.6 9.1/ 	8.3  
lokakuu  67 57 51/56 1.9 1.4 3.7/ 	3.4  
marraskuu  7 4 50/ 59  -  5.7  -  5.3  -  2.21  -  2.2  
joulukuu  95 60 38/ 47  -  6.7  -  6.2  -  7.8/  -  7.2 
1994  
tammikuu  56 68 35/43 -9.3 -7.8 -11.0/-10.0  
helmikuu  3 3 25/30 -16.6 -16.1 -10.3/-9.5  
maaliskuu  67 61 30/ 35  -  4.7  -  4.7  -  5.0/  -  4.7  
huhtikuu  54 62 31/37 3.5 3.4 1.1/ 	1.3  
toukokuu  29 32 38/ 40 7.1 6.6 8.8/ 	8.7 

2.3  Näytteiden analysointi  

Paperipusseihin  kerätyt  neulasnäytteet  kuivattiin  lämpökaapissa  48 h +60  
°C:ssa,  jauhettiin  ja  säilöttiin tiiviisiin muovipurkkeihin analysointiin  asti. 
Koska aiemmassa selvityksessä  (Tielaitos  1991)  neulasten  pesulla  ennen 
analyysiä  (2*30  s 250  mI:ssa tislattua  vettä) ei todettu olevan merkittävää 
vaikutusta  analyysituloksiin,  näytteitä ei pesty ennen  jatkokäsittelyä. 
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Neulasissa liukoisessa  muodossa olevan kloridin analyysia varten  250 mg  
neulasjauhetta  punnittiin dekanttenlasiin  ja  lisäthin  100 ml  tislattua  vettä. 
Näytteitä pidettiin  30  minuutha ultraäänihauteessa,  jonka jälkeen kiinteä 
aines suodatettiin pois Büchner -suppilon avulla (suodatinpaperi 
Schleicher&Schüell  589).  Kloridi  analysoitiin suodatetusta liuoksesta 
ionikromatografilla (Dionex  20101).  

Neulasten  natriumin- ja  kalsiumin kokonaispitoisuuksien määritystä varten 
näytteet käsiteltiin märkäpolttomenetelmällä. Neulasjauhetta punnittiin noin 

 160 mg  polttoputkiin,  joihin lisättiin  13 ml  väkevää HNO 3  ja  3 ml  väkevää 
HCI. Näytteitä digestoitlin märkäpolttolaitteistolla (Tecator  digestion system 
40,  Tecator Autostep  1012 controller),  jonka lämpötilaohjelma oli seuraava: 

 60 00  ih,  90 00  1 h, 120 00  ih  ja  140 00  ih. Digestoinnin  jälkeen putket 
jäähdytetiin  ja  näyte otettiin talteen kvantitatiivisesti tislatulla vedellä 
huuhdellen. Ennen analysointia näytteet laimennetiin  50  mI:n mittapulloon 

 ja  analysoitiin AAS:lla  (Perkin-Elmer 460).  

Maanäytteiden alkuaineanalyysi  teetettiin Geologian tutkimuskeskuksen 
Väli-Suomen aluetoimiston laboratoriossa Kuopiossa. Kloridianalyysiä 
varten näytteet käsiteltiin vesiuutolla  ja  helppoliukoiset metallit  1 M  
ammoniumasetaatilla  (pH 4.5).  Näytteet analysoitiin metallista riippuen lOP-
AES plasmaemissiospektrometrilla  tai  AAS:lla  liekki-  tai  grafiith-
uunimenetelmää  käyttäen.  

14  Ulkoisten oireiden kuvaus  

Näyteoksien  neulasten kunnon tarkastelussa otettiin huomioon neulasissa 
esiintyvät ruskeat  ja  keltaiset kärjet sekä läiskät,  ja  arvioitiin jäljellä olevien 
neulasten määrä vuosikerroittain. Erityisesti kiinnitettiin huomiota suolalle 
tyypillisiin punertavan ruskeisiin neulasten kärkiln. Lisäksi tarkasteltiin 
mandollisia muita tuhoja, kuten kirvojen esiintymistä  ja  sienitauteja.  Vauriot 
jaettiin näiden havaintojen perusteella neljään luokkaan. Vaurioluokat  ja 

 niiden arviointiperusteet  on  esitetty taulukossa  3. 

3  TULOKSET  

3.1  Neulasten  natrium-,  kloridi -ja  kalsiumpitoisuudet  

Tienvarren lähimmissä puissa kaikkien vuosikertojen neulasissa molemmilla 
havaintoalueilla havaittiin selvästi  natrium- ja  kloridipitoisuuksien 

 kohoaminen  talven  edetessä  (kuvat  3  ja  4).  Myös  Savo-Karjalan tiepiinssä 
käytetty suolausmäärä aiheutti neulasten  natrium- ja  kloridipitoisuuksien 

 kohoamista siten, että ero kauempana tiestä oleviin puihin oli tilastollisesti 
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Taulukko  3.  Neulas  ten  vaurioluokat  ja  oirekuvaukset 

Vaunoluokka 	Oireiden kuvaus  

0  =  terve 	 ei näkyviä  vaunoita,  ei  neulaskatoa  

1  =  lievästi  vaurloitunut  neulasten  ruskistumista  ja  kellas-
tumista  10-30  %:ssa neulasista,  ei 

 neulaskatoa  

2  =  selvästi  vaurioltunut  neulasten 	ruskistumista 	ja  
kellastumista  30-50  % neulasista, 

 lievää  neulaskatoa  

3  =  pahoin  vaunoitunut  neulasten 	ruskistumista 	ja  
kellastumista  yli  50  % neulasista, 

 selvä  neulaskato  

merkitsevä. 	Savo-Karjalan tiepiirin 	havaintoalueella 	neulasten  
suolapitoisuudet  tienvarren  lähimmissä  puissa jäivät kuitenkin merkitsevästi 

 alhaisemmiksi  kuin Keski-Suomen alueella  (kuvat  3  ja  4,  liitteet  1, 2, 3  ja  4). 
Savo-Karjalan  tiepiinssä  käytetty  suolamäärä  oli merkittävästi alhaisempi, 

 vain  noin  3  %  Keski-Suomen puolella käytetystä  suolamäärästä  (Taulukko  
1).  

Neulasten 	natnum- 	ja 	klondipitoisuudet 	kohosivat 	molemmilla  
havaintoalueilla  tien lähimpien puiden  neulasissa  selvästi vasta 
kevättalvella maaliskuussa  ja  alkoivat laskea kesää  ja  syksyä kohti 
mentäessä. Kuitenkin vielä touko-kesäkuussa neulasten  natrium- ja  kloridi

-pitoisuudet olivat selvästi koholla kumpanakin keväänä. Erityisesti Keski- 
Suomen  tiepiinn havaintoalueella  neulasten  natnumin  ja  klondin  pitoisuudet 
olivat koholla  alkusyksyn  tilanteeseen verrattuna. Vuoden  1994  keväällä 
neulasten  natrium- ja  klondipitoisuudet  eivät kohonneet yhtä korkeiksi kuin 
edellisenä keväänä  (kuvat  3  ja  4,  liitteet  1  ja  2).  Kaikilla  näytteenottokerroilla 

 ja  molemmilla  havaintoalueilla,  ero lähimpänä  ja  kauempana tiestä olevien 
puiden neulasten  natrium- ja  klondipitoisuuksien  välillä oli tilastollisesti 
merkitsevä  (liitteet  3  ja  4).  Syksyllä  1992  neulasten  kloridipitoisuus  oli 
molemmilla  havaintoalueilla  koholla tienvarren  lähimmissä  puissa jopa 
ensimmäisessä  neulasvuosikerrassa,  joka ei vielä suoraan  altistunut 

 tiesuolalle  (lute 2).  Sama havainto tehtiin neulasten  natriumpitoisuuksien 
 kohdalla syksyllä  1993 (lute 1)  Keski-Suomen  tieplinn havaintoalueella 
 (taulukko  1).  

Neulasvuosikertojen suolapitoisuuksien  välillä oli selkeä ero. Liitteistä  3  ja  4 
 nähdään, että neulasten 	natriumpitoisuudet  olivat merkitsevästi 

korkeammat toisen  ja kolmannen  vuosikerran  neulasissa.  Myös  
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kloridipitoisuuksissa  havaittiin sama trendi muulloin paitsi  8.6.1993  ja 
 1.3.1994  otetuissa  näytteissä. Toisen  ja kolmannen  vuosikerran  ja  neulasiin 

 sekä  natnum  että  klondi kertyivät  selvästi suurempina  pitoisuuksina  kuin 
ensimmäisen vuosikerran  neulasiin  (kuvat  3  ja  4,  liitteet  1  ja  2).  

Natnum-  ja  kloridipitoisuudet  laskivat hyvin nopeasti tiestä kauemmas 
mentäessä.  Jo 20  metrin etäisyydellä pitoisuudet olivat merkitsevästi 
alhaisemmat kuin tien  lähimmissä  puissa  ja  samaa suuruusluokkaa kuin  30 

 metrin kohdalla  (liitteet  I  ja  2).  Tiesuolan  kertyminen  tienvarren lähimpiin 
puihin oli talvikautena  1993-94  vähäisempää kuin edellisenä talvena 
erityisesti Keski-Suomen tiepiirin  havaintoalueella  (kuvat  3  ja  4,  liitteet  1  ja 

 2).  Vastaavasti myös suolan käyttö  ja  sääolosuhteet vaihtelivat selvästi eri 
vuosina  (taulukot  I  ja  2).  

Kalsiumipitoisuus neulasissa  vaihteli suuresti  en  näytteenottokerroilla  ja 
 merkitsevät erot, joita tuloksissa havaittiin, eivät ole loogisessa suhteessa 
 CaCl2:n  käyttöön (taulukko  1,  kuva  5,  liitteet  5  ja  6).  Kalsiumpitoisuudet 

 olivat alhaisemmat kaikissa  neulasvuosikerroissa  talvikautena  1993-94 
 edellisvuoteen verrattuna.  Kalsium  kertyi enemmän vanhempiin  neulasiin 

 kuin uusimpaan  neulasvuosikertaan (liitteet  5  ja  6). 
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Kuva  5.  Neulasten  kalsiumpitoisuudet (mg/g  kuiva-ainetta)  en 
näytteenottoaikoina  tietä lähinnä olevissa puissa.  
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3.2  Ulkoiset oireet 

Ulkoisten oireiden luokittelu,  vaurioluokkien moodit (yleisimmät  luokat)  ja 
 vaihteluväli  (suurin  ja  pienin esiintynyt luokka),  on  esitetty taulukossa  4. 

 Ulkoiset oireet alkoivat kehittyä kevättalvella  ja  ilmenivät voimakkaimmin 
 loppukeväällä  (touko-kesäkuu).  Molempina keväinä  viimeisen  näytteenoton 

 yhteydessä havaittiin tietä  lähimmissä  puissa selvästi enemmän neulasten 
 ruskistumista  Keski-Suomen  tiepiinn havaintoalueella  kuin  Savo-Karjalan 

tiepiirin  havaintoalueella  (kuvat  6  ja  7). Savo-Karjalan tiepiirin 
 havaintoalueella  neulasten näkyvät vauriot olivat vähäiset. Oireita havaittiin 

selkeimmin toisen  ja kolmannen  vuosikerran  neulasissa.  Keväällä  1994 
 ulkoiset vauriot Keski-Suomen tiepiirin  havaintoalueella  olivat selkeämmät 

kevääseen  1993  verrattuna.  Savo-Karjalan tiepiirin  havaintoalueella,  jossa 
 vaunot  kaiken  kaikkiaan olivat vähäiset, ei vastaavaa eroa ollut. 

Näkyviä  vauriolta  havaittiin noin  2.5  metrin eli  aurauskorkeuteen  asti. 
Erityisesti vuoden  1994  keväällä suolan aiheuttaman  ruskistumisen  lisäksi 
Keski-Suomen  havaintoalueella  esiintyi  sienitautia,  männyn 

 neulaskanstetta.  Molemmilla paikoilla havaittiin lisäksi  kirvojen  munia, mutta 
selkeitä  kirvojen  aiheuttamia tuhoja ei ollut. Tiesuolan aiheuttamia näkyviä 
vaurioita ei havaittu enää  20  ja  30  metrin  etäisyydeilä  tien varressa, vaan 
vauriot rajoittuivat ainoastaan tien lähimpiin puihin.  

3.3  Maanäytteiden alkuainepitoisuudet 

Pintamaasta 	otettujen 	maanäytteiden 	natrium-, 	kloridi- 	ja  
kalsiumpitoisuuksissa  ei ollut merkittäviä eroja eri etäisyyksillä tiestä  ja 

 toisaalta Kuopion  ja  Keski-Suomen tiepiirin  havaintoalueiden  välillä  (liitteet 
 7  ja  8).  Ainoastaan  5.10.1992  otetuissa  näytteissä  10  metrin etäisyydellä 

 natnumin  pitoisuus oli Keski-Suomen  tiepiinn havaintoalueella  pienempi, 
kuin Kuopion  havaintoalueella.  Kesän alussa  otetuissa  näytteissä ei ollut 
eroja eri  havaintoalueiden  ja  toisaalta eri etäisyyksien välillä. Kun  koko 

 havaintoaluetta  tarkastellaan kokonaisuutena, myöskään maan  pää-  ja 
 hivenravinteiden  välillä ei merkittäviä eroja ollut.  

4  TULOSTEN TARKASTELU  

4.1  Yleistä 

Kalsium  ja  klondi  ovat välttämättömiä  alkuaineita  kasveille.  Natrium  on 
 monille  koppisiemenisille,  eli  ns. kukkiville  kasveille, myös välttämätön 
 alkuaine.  Sensijaan  paljassiemenisille  kasveille, kuten havupuut,  sen  



Taulukko  4,  Ulkoisten oireiden luokittelu eri  näytteenottoaikoina  en  vuosikerran  neulasissa.  Taulukossa  on 
 esitetty  moodi  eli yleisin luokka  ja  suluissa  vaihteluväli  (suurin  ja  pienin esiintynyt luokka). 

Keski-Suomen  tiepliri 	 Savo-Karjalan  tiepilri  

Etäisyys tiestä 	 Etäisyys tiestä  

näytteenotto- 	neulasvuosi-  10 m 	20 m 	30 m 	10 m 	20 m 	30 m  
ajankohta 	kerta 	 __________ ________________________________  

5.10.1992 1 1(0,1) 0 0 (0,1) 0 0 0 
2 3 (0,3) 0 (0,2) 0 (0,1) 0 (0,2) 1 (0,1) 0 (0,3) 

17.12.1992 1 0 (0,1) 0 0 (0,1) 0 0 0 
2 0(0,1) 0(02) 0(0,1) 0(0,2) 0(0,1) 0(0,2) 

17.3.1993 1 0 (0,1) 0 (0,1) 0 (0,1) 0 0 0 
2 1(0,1) 0 (0,2) 0 (0,1) 0 (0,1) 0(0,1) 0 (0,1) 

8.6.1993 1 1(0,3) 0(0,3) 0(0,3) 0(0,1) 0(0,1) 0(0,2) 
2 2 (0,3) 0 (0,2) 0 (0,3) 1 (0,2) 0 (0,3) 0 (0,3) 

28.9.1993 1 0(0,3) 0(0,3) 0(0,2) 0 0(0,1) 0(0,2) 
2 1 (0,2) 0 (0,2) 0 (0,3) 0 (0,1) 0 (0,1) 0 (0,1) 
3 3 (0,3) 2 (0,3) 1 (0,3) 0 (0,3) 1 (0,3) 1 (0,3) 

15.12.1993 1 0(0,1) 0(0,2) 0(0,3) 0 0(0,1) 0(0,1) 
2 0(0,1) 0(0,1) 0(0,1) 0(0,1) 0(0,1) 0(0,1) 
3 1 (0,2) 1 (0,2) 1 (0,3) 0 (0,3) 1 (0,3) 0 (0,3) 

1.3.1994 1 0(0,1) 0(0,1) 0(0,2) 0(0,1) 0(0,2) 0(0,2) 
2 1(0,2) 0(0,2) 0 (0,1) 0(0,1) 0 (0,1) 0 (0,3) 
3 2 (0,3) 1 (0,2) 1 (0,2) 0 (0,2) 1 1 (0,3) 

12.5.1994 1 1(1,3) 1(0,3) 1(0,1) 0(0,2) 0(0,1) 0(0,1) 
2 2(2,3) 1(0,1) 1(0,3) 0 (0,1) 0(0,1) 0(0,1) 
3 3 (0,3) 1 (0,2) 0 (0,3) 0 (0,2) 0 (0,2) 0 (0,2) 
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Talven  sääolosuhteilla  näyttää olevan selvä vaikutus tiesuolan kertymiseen 
männyn neulasiin. Ilman kosteuderi  ja  lämpötilan  on  osoitettu vaikuttavan 
suolan kertymiseen  (McCune 1977,  Northover  1987). Jos  ilma  on  hyvin 
kuivaa, suola kiteytyy kasvin  pinnalle,  eikä pääse kasvun sisälle. Korkea 
ilman kosteuspitoisuus (yli  75%)  alhaisissa lämpötiloissa  (10  OC)  puolestaan 
aiheuttaa suolan liukenemista  ja  toisaalta muutoksia lehden 
pintakerroksessa, jolloin suola pääsee helpommin kasvun sisälle  (McCune 
1977,  Simini  ja  Leone 1982,  Northover  1987).  Toisaalta runsaat sateet 
huuhtovat suolaa pois, jolloin suolan kertyminen  ja  vaurloiden  kehittyminen 
vähenee (Simini  ja  Leone 1986).  Ilmeisesti talvikautena  1992-93 

 säännöllinen suolan käyttö  ja  keskimääräistä leudompi kevättalvi, jolloin 
ilma oli kosteaa, aiheuttivat suolan runsaan kertymisen neulasiin 
molemmilla havaintoalueilla. Joulukuun  1993  runsas tiesuolan käyttö näkyy 
Keski-Suomen tiepiirin havaintoalueella erityisesti toisen  ja kolmannen 

 vuosikerran edellisvuotta korkeampina  natrium- ja  kloridipitoisuuksina. 
 Kylmä helmikuu  1994  ja  tällöin vähäinen suolan käyttö taas alensi suolan 

kertymistä. Huhtikuun  1994  sateet saattoivat myös huuhtoa pois neulasten 
pinnalta siihen maaliskuussa kertyneen suolan, jolloin suola ei ehtinyt vielä 
kertyä neulasen sisälle. Tällöin suolaa ei kertynyt neulasiin yhtä paljon kuin 
aikaisempana talvena. Vähäisestä suolan käytöstä johtuen neulasten 
suolapitoisuuksien vaihtelu oli tasaisempaa  Savo-Karjalan tiepiinn 
havaintoalueella  en  vuosina Keski-Suomen tiepiinn havaintoalueeseen 
verrattuna. 

Neulasvuosikertojen  välillä oli selvä ero natnumin  ja  klondin kertymisessä. 
Natnum  ja  kloridi kertyivät  selvästi enemmän toisen  ja kolmannen 

 vuosikerran neulasiin kuin ensimmäisen vuosikerran neulasiin molemmilla 
havaintoalueilla. Osin ilmiö  on  normaali. Normaaliolosuhteissa  natriumin 

 pitoisuuden  on  todettu lisääntyvän neulasten ikääntyessä (Raitio  1993). 
 Tässä tutkimuksessa tien varren lähimpien puiden  natrium- ja  

klondipitoisuuksien  lisääntyminen neulasen ikääntyessä ylitti kuitenkin 
moninkertaisesti  mm.  Raition  (1993)  mittaamat  pitoisuudet. Myös suola-
altistuksen yhteydessä suolan  on  todettu kertyvän selvästi enemmän 
vanhempien vuosikertojen neulasiin kuin uusimpaan neulasvuosikertaan 
(Sucoff ym.  1975).  

Kalsiumin pitoisuuksien vaihtelu ei todennäköisesti selity CaCl 2  -käytöllä 
Keski-Suomen tiepiirissä. Neulasten kalsiumpitoisuus vaihteli jyrkästi eri 
näytteenottoaikoina eikä selkeää etäisyysvaikutusta havaittu. Myöskään 
aiemmissa tutkimuksissa ei kalsiumklondin käytöllä tiesuolana havaittu 
olevan vaikutusta neulasten kalsiumpitoisuuksiin (Hautala ym.  1993).  Syynä 
lienee kalsiumklondin käytön vähäisyys natnumklondin käyttöön verrattuna. 
Kalsiumkloridia käytettiin Keski-Suomen tiepiinssä  alle  3  % natriumkioridin 

 määrästä. Neulasvuosikertojen välillä oli kuitenkin selvä ero. 
Kalsiumpitoisuus lisääntyi neulasen ikääntyessä. Kalsiumin pitoisuudet 
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männyn  neulasissa  lisääntyvät  kasvukauden  aikana kesällä  ja  laskevat 
talvella kaikissa  neulasvuosikerroissa  (Helmisaari  1990).  Tässä 
tutkimuksessa  vuodenaikaisvaihtelu  ei ollut säännöllistä.  On  mandollista, 
että  natnumin  ja  kloridin kertyminen neulasiin  ja  muu tieliikenteen 
aiheuttama  kuorrnitus,  kuten  pakokaasu,  aiheuttavat  ravinne

-epätasapainoa  mm.  kalsiumin kohdalla. 

Kalsiumin pitoisuudet olivat alhaisemmat tutkimuksen toisena vuotena 
ensimmäiseen verrattuna.  Entyisesti  keväällä  1994  neulasten 

 kalsiumpitoisuudet  laskivat kaikissa vuosikerroissa.  Van den  Dnesschen  
(1974)  mukaan vuoden  sääolosuhteilla  saattaa olla merkittävä vaikutus 

 ravinteiden,  kuten kalsiumin, pitoisuuksien vuosittaiseen vaihteluun. Saman 
kuukauden välinen ero voi eri vuosina olla  15-40  % ravinteesta  riippuen. 

Suolan käytön vähentämisen myönteiset vaikutukset tulivat  varsin  selvästi 
esille  jo  ensimmäisenä  seurantavuonna,  sillä  Savo-Karjalan  tiepilrin 
havaintoalueella  toisena vuotena ei havaittu enää merkittävää eroa suolan 

 kertymisessä.  

4.3  Ulkoiset oireet 

Näkyvät vauriot havupuiden  neulasiin  alkavat kehittyä kevättalvella  ja 
 ilmenevät voimakkaimmin ilman  lämmettyä  keväällä  (Lumis ym.  1973,  

Sucoff ym.  1975,  Simini  ja  Leone 1986),  mikä myös tässä tutkimuksessa 
havaittiin. Keski-Suomen  tiepiinn havaintoalueella  havaittiin selvästi 
enemmän aiemmin kuvattuja tiesuolan aiheuttamia tyypillisiä oireita; 
neulasten  ruskistumista  kärjestä alkaen  pronssinruskeiksi.  Näkyvät vauriot 
olivat vähäisempiä ensimmäisessä  neulasvuosikerrassa  toiseen  ja 

 kolmanteen  vuosikertaan  verrattuna. Sensijaan  Savo-Karjalan tiepiirin 
 havaintoalueella,  missä suolaa oli käytetty vähemmän kaikkien 
 vuosikertojen  neulaset olivat selvästi  oireettomampia.  Vaikka  natrium ja  

klondi kertyivät  selvästi tien lähimpien puiden  neulasiin  myös  Savo-Karjalan 
tiepiirin  havaintoalueella,  pitoisuudet eivät ilmeisesti nousseet niin korkeiksi, 
että näkyviä  vaunoita  olisi ilmennyt.  McCune  ym.  (1977)  havaitsivat myös 
tutkimuksissaan  strobusmännyltä  (P.  strobus)  toisen vuosikerran olevan 
herkempi  ja  näkyviä vaurioita esiintyvän useammin kuin ensimmäisen 
vuosikerran  neulasissa.  Kolmannessa  vuosikerrassa  vuonna  1994  havaittiin 
myös runsaasti  neulaskatoa,  mikä selittyy osaksi myös luonnollisella 
neulasten  varisemisella.  Tutkimusalueen puiden  alimmissa  oksissa oli 
luonnostaan jäljellä kolme, korkeintaan neljä  neulasvuosikertaa.  

Toisaalta keväällä  1994  Keski-Suomen tiepiirin puolella havaittiin myös 
 sienitautia, männynneulaskaristetta,  joka vaikutti osaltaan esimerkiksi 

 neulaskatoon  ja  siten  vaunoiden  lisääntymiseen.  On  mandollista, että 
tiesuola aiheuttaa  männyssä biokemiallisia  muutoksia, jolloin esimerkiksi  
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tuhohyönteisten  on  todettu iskevän herkemmin (esim.  Braun  ja  Fluckiger 
 1985).  

Ulkoisia oireita havaittiin noin  2.5  metrin korkeuteen asti, mikä vahvistaa 
aiempia käsityksiä siitä, että nimenomaan ilman kautta tuleva suola-altistus 

 on  merkittävämpi oireiden aiheuttaja kuin maasta juurien kautta tuleva 
altistus (Hofstra  ja  Hall 1971,  Simini  ja  Leone 1986,  Hautala ym.  1992). 

 Näkyvät oireet vähenivät myös selvästi Keski-Suomen tiepiirin 
havaintoalueella tieltä kauemmas siirryttäessa  (20-30 m).  Tulos  viittaa 
siihen, että tiesuolan aiheuttama vaikutus ei ulotu  kovin  kauas tien varrella, 
erityisesti  jos  kasvipeite  tien varrella  on  tiheä (esim. Hautala ym.  1992).  

Tiesuola alentaa kasvien kylmänkestävyyttä (Sucoff  ja  Hong 1976,  Sucoff 
ym.  1976),  mikä saattaa selittää voimakkaammat ulkoiset vauriot keväällä 

 1994.  Vaikka neulasten suolapitoisuudet olivat selvästi alhaisemmat Keski- 
Suomen tiepiirin havaintoalueella tien lähimmissä puissa keväällä  1994  kuin 
keväällä  1993,  ulkoiset oireet olivat selvemmät. Helmikuu  1994  oli selvästi 
keskimääräistä kylmempi, mikä  on  osaltaan vaikuttanut näkyvien vauriolden 
syntyyn  (Davidson 1989)  ja  esiintymiseen voimakkaampana kuin vuotta 
aikaisemmin. Talvikausi  1992-93  oli leuto,  ja  huolimatta säännöllisestä 
suolan käytöstä, ulkoiset vauriot olivat vähäisemmät, mikä myös 
aiemmassa tutkimuksessa  on  todettu (Hautala ym.  1992).  Neulasten 
suolapitoisuuksia  ja  niistä aiheutuvia ulkoisia oireita tarkasteltaessa tulisi 
aina ottaa huomioon myös vallinneet sääolosuhteet. Myöskään ulkoisten 
oireiden kohdalla toinen seurantavuosi ei tuonut merkittävää muutosta 

 Savo-Karjalan tiepiirin havaintoalueiden puihin, joten vähäisemmän suolan 
käytön myönteiset vaikutukset olivat nähtävissä  jon  ensimmäisen  talven 

 jälkeen.  

4.4  Maanäytteiden alkuainepitoisuudet 

Pintamaasta  otettujen maanäytteiden  natriumin,  kloridin  ja  kalsiumin sekä 
muiden ravinteiden pitoisuuksissa ei havaittu eroja  en  havaintoalueiden 

 eikä eri etäisyyksien kesken.  On  todennäkäistä,  että maan pinnassa ollut 
suola  on  huuhtoutunut keväällä sulamisvesien mukana pois. Tällöin 
myöskään syksyllä otetuissa maanäytteissä ei voitu todeta suolan 
kertymistä maahan.  Tulos  vahvistaa osaltaan myös käsitystä, että suola 
kertyy neulasiin nimenomaan suolaisen sumun aiheuttaman laskeuman 
kautta. Myös Uudenmaan  Tie-  ja  vesirakennuspiinn  vuonna  1973  tekemän 
tutkimuksen mukaan tiesuola huuhtoutuu tien viereisestä maasta  varsin 

 tehokkaasti. 

Maan ravinnepitoisuudessa ei ollut eroa havaintoalueiden välillä, jolloin 
näkyvien vaurioiden ei voida sanoa johtuvan jonkin muun kasviravinteen, 
kuin riatnumin, klondin  tai  kalsiumin, vähäisyydestä  tai  ylimäärästä. 
Maanäytteistä  ei  typen  määrää analysoitu lainkaan, mutta myöskään  typen  
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puutteelle  tyypillisiä oireita, kuten kitukasvuisuutta  ja  neulasten kalpeaa 
väriä, ei havaittu.  

5  JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kanden vuoden seurantatutkimus osoitti selvästi, että tiesuolan käytän 
vähentäminen norrnaalikäyttöön verrattuna alentaa suolakomponenttien, 

 natriumin ja  kloridin, kertymistä tienvarrella  kasvavien mäntyjen  (Pinus  
sy!  ye  st ris)  neulasiln. Kalsiumklondin  käytöllä ei voitu osoittaa olevan 
vaikutusta männyn neulasten kalsiumpitoisuuksiin, mikä johtuu ilmeisesti 
käytetyn kalsiumklondin vähäisestä määrästä.  Jo  ensimmäinen 
seurantavuosi osoitti suolan käytän vähentämisen tervehdyttävän 
vaikutuksen tienvarren mäntyihin. Neulasiin kertyneet suolapitoisuudet 
olivat selvästi pienemmät  ja  näkyvät oireet vähäisemmät  Savo-Karjalan 
tiepiinssä kuin Keski-Suomen tiepiirissä. Keski-Suomen tieplinn 
havaintoalueella, jossa suolaa käytettiin runsaasti, neulasissa havaittiin 
ruskistumista  ja  ennenaikaista putoamista erityisesti keväällä, jolloin myös 
natnum-  ja  kloridipitoisuudet  olivat korkeimmillaan. Vaunoita havaittiin noin 

 2.5  metrin korkeuteen asti, mikä vahvistaa aiempaa käsitystä, että tiesuolan 
kohdalla ilman kautta tuleva suola-altistus  on  merkittävämpi oireiden 
aiheuttaja  ja  suolan kertymisen aiheuttaja kuin maasta juurien kautta tuleva 
altistus. Tätä tukee myös havainto, jonka mukaan maanäytteiden 
suolapitoisuuksissa ei ollut eroja eri havaintoalueiden kesken. Ilmeisesti 
suola huuhtoutuu maasta pois  varsin  tehokkaasti keväällä  ja  kesällä 
sateiden mukana. 

Toisaalta havaittiin selkeästi, että  jo  vähäinenkin tiesuolan levitys  Savo- 
Karjalan tiepiinssä aiheutti merkittävää suolan kertymistä neulasiin. 
Suolapitoisuudet eivät kuitenkaan nouseet tällöin niin korkeiksi, että ne 
olisivat aiheuttaneet ulkoisesti näkyviä vaurloita. 

Männyn neulasten  natrium- ja  klondipitoisuudet  laskivat syksyyn mennessä 
kevään huipputasosta kaikissa neulasvuosikerroissa sekä vähän suolatulla, 
että normaalisuolatulla alueella, jääden kuitenkin Keski-Suomen tiepiirin 
runsaamman sudan käytön alueella vielä syksylläkin taustatasoa selvästi 
korkeammiksi. Pitoisuudet olivat koholla jopa ensimmäisessä 
neulasvuosikerrassa, joka ei ollut vielä altistunut suoraan suolalle. Runsaan 
tiesuolan käytön seurauksena tapahtuva tiesuolan kertyminen neulasiin  on 

 männyille  pitkäaikainen stressi, joka ei ehdi poistua kokonaan, ennenkuin 
tiesuolan käyttö jälleen alkaa syksyllä. Suola kertyi myös eri tavalla eri 
neulasvuosikertoihin. Vanhempiin vuosikertoihin suola kertyi selvästi 
enemmän, kuin uusimpiin neulasiin. Tiesuolan haittavaikutukset eivät 
kuitenkaan ulottuneet  kovin  kauas tieltä,  sillä jo  20-30  metrin etäisyydellä 
neulasten suolapitoisuudet eivät enää olleet koholla, eivätkä ulkoiset vauriot 
olleet merkittäviä. 
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Talven  sääolosuhteilla  ja  siten  sudan levitysaikataululla  ja  -määrällä oli 
merkittävä vaikutus siihen, miten suola  neulasiin  kertyi  ja  miten pahoja  
vaunoita  tällöin aiheutui. Erityisen kylmä  kevättalvi  näytti edistävän 
vaurioiden syntyä Keski-Suomen  tiepiinn havaintoalueella. Leudompana  
talvena  1992-93  puolestaan suolaa kertyi  neulasiin  enemmän, mutta vauriot 
jäivät vähäisemmiksi. Neulasten  suolapitoisuuksia  ja  niistä aiheutuvia 
ulkoisia oireita tulisikin aina tarkastella  vallinneiden sääolosuhteiden  
valossa. 

Toinen  seurantavuosi  ei osoittanut enää merkittävää vähenemistä suolan  
kertymisessä  tai  ulkoisissa  vaurioissa  Savo-Karjalan tiepiirin  
havaintoalueella  ensimmäiseen vuoteen verrattuna. Suolan käytön 
vähentämisen myönteiset vaikutukset olivat siis havaittavissa  jo 

 ensimmäisen  talven  jälkeen  vähentämistoimenpiteistä.  Tämän tutkimus  on 
 osoittanut tiesuolan käytön vähentämisen olevan hyvä ratkaisu  

tienvarsikasvillisuuden  kannalta.  
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Neulas  ten nat riumpitoisuudet , mg/g  kuiva-ainetta, neulasvuosikerroittain eri etäisyyksilä tiestä  (SD, n=5-6).  Eri kirjaimella merkityt saman 
havaintoalueen tulokset eroavat toisistaan tilastollisesti merkitsevä sti (Anova, p<O.05). Tähdellä merkityt saman etäisyyden tulokset 
eroavat  en havaintoalueilla  toisistaan tilastollisesti merkitsevä sti (Anova, * p<O.05, ** p<O.O1, 	p<O.001). 

Savo-Karjalan  tiepliri  

Etäisyys tiestä  
20m 	 30m näytteenotto

-ajankohta  
5.10.1992 

17.12.1992 

17.3.1993 

8.6.1993 

28.9.1993  

15.12.1993 

neulasvuosi- 	lo m  
kerta  

0.13 (±0.17) 
2 
	

1.34 (±0.36) 	a 
0.54 (±0.42) 	a 

2 
	 1 . 67(±0 . 46)* 	a 

3.46 (±0.79) 	a 
2 	 5.51 (+1 11)***  a 
1 
	

2 26 (+0 44) 	a 
2 
	

3.00 (±0.52)  **  a 
1 
	

0.55 (±0.14) 	a 
2 
	

1.19 (±0.54) 	a 
3 
	

1.70 (±0.43) 	a 
1 
	

0.98 (±0.30) 	a 
2 
	

3.10 (±0.31)  ***  a 
3 
	

3.31 (±1.32)  *  a 

0.09 (±0.04)  * 
 0.14 (±0.07)  *  b 

0.07 (±0.10) b 
0.11 (±0.14) b 
0.16 (±0.06) b 
0.27 (±0.08) b 
0.14 (±0.09) b 
0.23 (±0.04)  *  b 
0.16 (±0.09) b 
0.20 (±0.07)**  b 
0.35 (±0.22)  *  b 
0.20 (±0.04) b 
0.28 (±0.03)**  b 
0.38(±0.14) b 

30 m 

0.11 (±0.14) 
0.08 (±0.09) b 

 0.02(±0.Ol)  b 
0.05 (±0.04) b 
0.08 (±0.04) b 
0.13 (±0.08) b 
0.02 (±0.02) b 
0.10 (±o.02)*  b 
0.20 (±0.24) b 
0.39 (±0.61) b 
0.40 (±0.61) b 
0.27 (±0.27) b 
O.16(±0.02) b 
0.16 (±o.06)*  b 

10 m 

0.40 (±0.56) 
1.01 (±0.55)a 
0.26 (±0.10) a 
1.13 (±0.37) a 
0.97 (±0.25) a 
1.90 (±0.41) a 
0.88 (±0.28) a 
1.65 (±0.66) a 
0.18 (±0.11) 
0.82 (±0.19) a 
1.04 (±0.70) a 
0.35 (±0.12) a 
1.02 (±0.64) a 
1 .59 (±0.86) a 

0.04 (±0.03) 
0.05 (±0.04) b 
0.06 (±0.04) b 
0.06 (±0.06) b 
0.11 (±0.07) b 
0.14 (±0.12) b 
0.06 (±0.09) b 
0.04 (±0.04) b 
0.10 (±0.03) 
0.11 (±0.03) b 
0.14 (±0.03) b 
0.13 (±0.08) b 
0.20 (±0.05) b 
0.25 (±0.08) b  

o.ö  (±0.03) 
0.05 (±0.03) b 
0.03 (±0.02) b 
0.02 (±0.01) b 
0.09 (±0.06) b 
0.08 (±0.03) b 
0.04 (±0.02) b 
0.04 (±0.02) b 
0.13 (±0.01) 
0.09 (±0.03) b 
0.10 (±0.04) b 
0.22 (±0.09) b 
0.43 (±0.58)  ab 

 0.23 (±0.02) b 

Keski-Suomen  tiepiiri 

Etäisyys tiestä  
20 m 

I- 

- m 
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Savo-Karjalan  tiepiiri  

Etäisyys tiestä 	 Etäisyys tiestä  

N) 

näytteenotto- 	neulasvuosi- 	lo m  
ajankohta 	kerta  

2Dm 	 30m 	 110m 	 20m 	3Dm  

1.3.1994 	1 2.65 (±l.22)** 	a 0.21  (±O.04)**b O.12(±O.02)  b 
2 3.37 (±O.72) 	a 0.30  (±0.O6)*b O,14(±O.Ol)  b 
3  4.lo(±O . 96)** 	a  O.46(±O . 25)*  b 	O.15(±O.0l)  b 

12.5.1994 	1  l.70(±O . 58)** 	a O.17(±0.05) b 	O.18(±O.05)*b  
2 3.33 (±O . 92)* 	a 0.32 (±0.14) **b 0.22 (±0.06) **b  

______________  3 3.64 (±0.87)  * 	a 0.61 (±0.29)  **  b 	0.23 (±0.02) 	b  

0.56 (±0.25) a 0.10 (±0.03) b 0.10 (±0.05) b 
1.14 (±0.51) a 0.15 (±0.03) b 0.14 (±0.07) b 
1.69 (±1.06) a 0.15 (±0.04) b 0.13 (±0.02) b 
0.65 (±0.22)a 0.15 (±0.04)b 0.11 (±0.01)b 
1.57 (±0.71) a 0.18 (±0.02) b 0.15 (±0.02) b 
2.06 (±0.64) a 0.25 (±0.03) b 0.15 (±0.02) b 
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Neulasten kioridipit oisuudet , mg/g kuiva-ainetta, neulasvuosikerroittain  en  etisyyksillä  tiestä  (±SD, n=5-6). En  kirjaimella  merkityt saman 
 ha  vaintoalueen  tulokset eroa  vat  toisistaan tilastollisesti merkitseväsfi  (A nova, p<0. 05).  Tähdellä merkityt saman efäisyyden tulokset 

eroavat  en  havaintoalueilla  toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (Anova, *p<QQ5  **  p<0,01, 	p<0.001).  

Keski-Suomen  tiepilri  Savo-Karjalan  tiepiiri  

Etäisyys tiestä Etäisyys tiestä  
näytteenotto- 
ajankohta 

neulasvuosi-  
kerta  

lo m 20 m 30 m 10 m 20 m 30 m  

5.10.1992 1 0.63 (±0.19) a 	0.30 (±0.10) b 0.40 (±0.05) b 0.53 (±0.06) a 0.47 (±0.05) a 0.35 (±0.08) b 
2 1.13 (±0.44) a 	0.37 (±0.13) b 0.42 (±0.09) b 0.75 (±0.25) a 0.41 (±0.23) b 0.47 (±0.22)  ab  

17.12.1992 1 1.36 (±0.66) a 	0.36 (±0.66) b 0.28 (±0.02) b 0.74 (±0.19) a 0.37 (±0.07) b 0.42 (±0.31) b 
2 1.92 (±0.52) a 	0.51 (±0.15) b 0.47 (±0.23) b 1.29 (±0.64) a 0.41 (±0.10) b 0.43 (±0.17) b 

17.3.1993 1 4.52 (±1.06) 	*a  O.35(±O.lO)  b 0.21 (±0.15) b 1.59  (±O.41)a  0.41 (±0.20) b 0.15 (±0.05) b 
2 6.76 (±1.66)  ***  a 	0.38 (±0.12) b 0.21 (±0.08) b 2.24 (±0.40) a 0.31 (±0.03) b 0.15 (±0.08) b 

8.6.1993 1 3.08 (±0.81) a 	0.15 (±0.05) b 0.12 (±0.03) b 0.95 (±0.29) a 0.08 (±0.07) b 0.10 (±0.04) b 
2  3 . 17(±0 . 85)*** a  0.22(±0.10) b 0.21 (±0.11) b 1.12(±0.35)a 0.13(±0.12)b  O.13(±0.06)b  

28.9.1993 1 0.52 (±0.07) 0.37 (±0.07) 0.58 (±0.52) 0.43 (±0.08) 0.31 (±0.11) 0.37 (±0.17) 
2 0.86 (±0.11) a 	0.38 (±0.08) b 0.63 (±0.48)  ab  0.61 (±0.23) a 0.35 (±0.11) b 0.31 (±0.09) b 
3 0.87(±0 . 15)* a 	0.34(±0.10) b 0.63 (±0.35)  ab  0.57 (±0.18)a 0.28 (±0.10)b 0.32 (±0.07)b 

15.12.1993 1 1.69 (±0.52)  **  a 	0.39 (±0.12) b 0.30 (±O.08)*  b 0.82 (±0.36) a 0.37 (±0.07) b 0.22 (±0.04) b 
2 2.29 (±0.85) a 	0.34 (±0.09) b 0.45 (±O.12)*  b 1.08 (±0.26) a 0.31 (±0.15) b 0.28 (±0.13) b 
3 2.71 (±0.92)  **  a 	0.26 (±0.03)**  b 0.39 (±0.08)*  b 1.27 (±0.31) a 0.19 (±0.03) b 0.24 (±0.09) b 
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Neulasten kloridipitoisuudet... jatkuu 

Keski-Suomen  tiepiiri 
Savo-Karjalan  tiepiiri  

tiestä 	 tiestä  
näylteenotto- 	neulasvuosi- 	lo m  
ajankohta 	kea  

20m 	 3Cm 	110m 	 2Cm  30m 

1.5.1994 	1 3.04 (±0.83) 	a 0.50 (±0.16) b 	0.26 (±0.09) b 1.05 (±0.40) a 0.67 (±0.93)  ab  0.28 (±0.03) b 
2 3.14 (±0.52) 	a 0.55 (±O . 09)* b 	0.32 (±0.07) b 1.31 (±0.50) a 0.34 (±0.08) b 0.27 (±0.09) b 
3 3.42 (±0.59) ***a 0.57 (±O,18)*  b 	O.32(±O.08)  b 1.43  (±O.67)a  0.29  (±O.1l)b  0.27  (±O.07)b  

12.5.1994 	1 2.28 (±0.60) ***a 0.43 (±0.13) **b 0.40 (±0.17) b 0.91 (±0.22) a 0.21 (±0.05) b 0.32 (±0.15) b 
2 3.34 (±1.05)  **  a 0.56 (±0.23)  *  b 	0.54 (±0.17) b 1.30 (±0.45) a 0.31 (±0.02) b 0.36 (±0.13) b 
3 3.61 (±1.21) 	a 0.61 (±0.29)*  b 	0.38 (±0.13) b 1.31 (±0.40) a 0.25 (±0.03) b 0.38 (±0.13) b  
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LuTE  3  

Yhteenvetotaulukko  (ANOVA) tiesuolan käytön vaikutuksista neulasten 
natriumpitoisuuksiin eri havaintoalueilla, eri etäisyyksillä tiestä  ja  eri 
neulasvuosikerroissa. 

nytteenottopvm/ 	neliö- 	Th 	keskineliö- 	F 	F  -testsuureen 
muuttuja 	 summa 	 summa 	 merkitsevyys  

5.10.1992  
HAV.ALUE  0065 1 0.065 0.885 0.351  
ETAIS  6.390 2 3.195 43.465 0.000  
VSK  1.930 1 1.930 26.258 0.000  
HAV.ALUE*ETÄIS  0.006 2 0.003 0.041 0.960  
HAV.ALUE*VSK  0.204 1 0.204 2.774 0.101  
ETAIS*VSK  2.992 2 1.496 20.350 0.000 
17.12.1992  
HAV.ALUE  0.438 1 0.438 8.485 0.005  
ETÄIS  11.168 2 5.584 108.200 0.000  
VSK  2.188 1 2.188 42.400 0.000  
HAV.ALUE*ETÄIS  0.619 2 0.310 6.000 0.004  
HAV.ALUE*VSK  0.061 1 0.061 1.173 0.284  
ETÄIS*VSK  3.788 2 1.894 36.698 0.000 
17.3.1993  
HAV.ALUE  22.108 1 22.108 114.069 0.000  
ETAIS  119.763 2 59.881 308.965 0.000  
VSK  5.566 1 5.566 28.716 0.000  
HAV.ALUE*ETÄIS  34.372 2 17.186 88.674 0.000  
HAV,ALUE*VSK  0.862 1 0.862 4.449 0.039  
ETÄIS*VSK  7.967 2 3.984 20.554 0.000 
8.6.1993  
HAV.ALUE  4.961 1 4.961 54.828 0.000  
ETÄIS  52.848 2 26.424 292.058 0.000  
VSK  1.464 1 1.464 16.185 0.000  
HAV.ALUE*ETÄIS  6.461 2 3.230 35.705 0.000  
HAV.ALUE*VSK  0.008 1 0.008 0.094 0.761  
ETÄIS*VSK  1.970 2 0.985 10.887 0.000 
28.9.1993  
HAV.ALUE  0.619 1 0.619 12.953 0.001  
ETAIS  6.395 2 3.198 66.920 0.000  
VSK  1.249 2 0.625 13.072 0.000  
HAV.ALUE*ETÄIS  0.579 2 0.290 6.060 0.004  
HAV.ALUE*VSK  0.102 2 0.051 1.065 0.351  
ETÄIS*VSK  1.688 4 0.422 8.831 0.000 
15.12.1993  
HAV.ALUE  4.415 1 4.415 34.958 0.000  
ETAIS  27.209 2 13.605 107.719 0.000  
VSK  6.874 2 3.437 27.213 0.000  
HAV.ALUE*ETÄIS  7.828 2 3.914 30.989 0.000  
HAV.ALUE*VSK  0.869 2 0.434 3.440 0.039  
ETÄIS*VSK  9.214 4 2.304 18.239 0.000  



2 	 Tiesuolan käytön vähentämisen vaikutukset tienvarren  mäntyyn... 
LuTE  3  

Yhteenvetotaulukko  (ANOVA) tiesuolan käytän vaikutuksista neulasten 
 natriumpitoisuuksiin...  jatkuu  

näytteenottopvm/ 	netiö- 	DF 	keskinellö- 	F 	F  -testisuureen 
muuttuja 	 summa 	 summa 	 merkitsevyys  

1.3.1994  
HAV.ALUE  17.640 1 17,640 62.343 0.000  
ETAIS  60.570 2 30.285 107.032 0.000  
VSK  3.063 2 1.532 5.413 0.007  
HAV.ALUE*ETÄIS  23.934 2 11.967 42.293 0.000  
HAV.ALUE*VSK  0.891 2 0.445 1.574 0.216  
ETÄIS*VSK  5.512 4 1.378 4.870 0.002 
12.5.1994  
HAV.ALUE  6.873 1 6.873 55.703 0.000  
ETAIS  57.284 2 28.642 232.133 0.000  
VSK  6.377 2 3.189 25.843 0.000  
HAV.ALUE*ETÄIS  9.143 2 4.571 37.049 0.000  
HAV.ALUE*VSK 	0.760 	2 	0.380 	3.080 	0.054  
ETÄIS*VSK 	 8.942 	4 	2.235 	18.117 	0.000  



LuTE  4 

Yhteenvetotauukko  (ANOVA) tiesuolan käytön vaikutuksista neulasten  
kloridipitoisuuksiin  eri  havaintoalueilla,  eri etäisyyksillä tiestä  ja  eri  
neulasvuosi  kerro  is  sa.  

näyttenottopvm/  neliö  DF keskineliö-  F F-testisuureen 
muuttuja  summa summa  merkitsevyys  

5.10.1992  
HAV.ALUE  0.032 1 0.032 0.833 0.365  
ETAIS  2.013 2 1.007 26.010 0.000  
VSK  0.376 1 0.376 9.705 0.003  
HAV.ALUE*ETÄIS  0.367 2 0.184 4.745 0.012  
HAV.ALUE*VSK  0.045 1 0.045 1.162 0.286  
ETÄIS*VSK  0.400 2 0.200 5.162 0.009 
17.12.1992  
HAV.ALUE  0.815 1 0.815 6.605 0.013  
ETÄIS  12.922 2 6.461 52.347 0.000  
VSK  1.037 1 1.037 8.400 0.005  
HAV,ALUE*ETÄIS  1.522 2 0.761 6.166 0.004  
HAV.ALUE*VSK  0.041 1 0.041 0.332 0.567  
ETÄIS*VSK  0.815 2 0.407 3.301 0.044 
17.3.1993  
HAV.ALUE  29.954 1 29.954 77.704 0.000  
ETÄIS  185.529 2 92.765 240.642 0.000  
VSK  3.463 1 3.463 8.984 0.004  
HAV.ALUE*ETÄIS  53.020 2 26.510 68.770 0.000  
HAV,ALUE*VSK  1.527 1 1.527 3.962 0.051  
ETÄIS*VSK  7.962 2 3.981 10.327 0.000 
8.6.1993  
HAV.ALUE  10.417 1 10.417 71.458 0.000  
ETAIS  56.132 2 28.066 192.532 0.000  
VSK  0.059 1 0.059 0.404 0.527  
HAV.ALUE*ETÄIS  15.764 2 7.882 54.069 0.000  
HAV,ALUE*VSK  0.000 1 0.000 0.001 0.973  
ETÄIS*VSK  0.021 2 0.010 0.071 0.931 
28.9.1993  
HAV.ALUE  0.136 1 0.136 9.379 0.003  
ETAIS  1.115 2 0.557 38.515 0.000  
VSK  0.184 2 0.092 6.365 0.003  
HAV.ALUE*ETÄIS  0.058 2 0.029 2.004 0.144  
HAV.ALUE*VSK  0.056 2 0.028 1.926 0.155  
ETÄIS*VSK  0.189 4 0.047 3.257 0.018 
15.12.1993  
HAV.ALUE  4.853 1 4.853 55.849 0.000  
ETAIS  24.286 2 12.143 139.734 0.000  
VSK  0.798 2 0.399 4.592 0.014  
HAV.ALUE*ETÄIS  5.134 2 2.567 29.537 0.000  
HAV.ALUE*VSK  0.335 2 0.167 1.926 0.155  
ETAIS*VSK  1.438 4 0.360 4,138 0.005  



2 	 Tiesuolan käytön vähentämisen vaikutukset tienvarren  mäntyyn... 
________________________ 	 LuTE  4 

Yhteenvetotaulukko  (ANOVA) tiesuolan käytän vaikutuksista neulasten 
 kloridipitoisuuksiin...  jatkuu  

naytteenottopvm/ 	neliö- 	DF 	keskineliö- 	F 	F-testisuureen 
muuttuja 	 summa 	 summa 	 merkitsevyys 

1.3.1994  
HAV.ALUE 
ETAIS 
VSK 
HAV.ALUE*ETÄIS 
HAV.ALUE*VSK 
ETÄIS*VSK  
12.5.1 994  
HAV.ALUE 
ETAIS 
VSK 
HAV.ALUE*ETÄIS 
HAV.ALUE*VSK 
ETAIS*VSK  

13.286 1 13.286 57.163 0.000 
50.272 2 25.136 108.150 0.000 

0.035 2 0.018 0,076 0.927 
16.601 2 8.300 35.714 0.000 
0.370 2 0.185 0.795 0.456 
1.496 4 0.374 1.609 0.184 

14.012 1 14.012 105.625 0.000 
42.974 2 21.487 161.973 0.000 

2.446 2 1,223 9.220 0.000 
14.287 2 7.143 53.847 0.000 

1.316 2 0.658 4.959 0.010 
2.562 4 0.641 4.829 0.002 



Neulasten  kalsiumpitoisuudet, mg/g  kuiva-ainetta,  neulasvuosikerroittajn  eri  etäisyyksilla  fiesta (±SD, n=5-6).  Eri  kirjaimella  merkityt saman 
 havaintoalueen  tulokset eroavat toisistaan tilastollisesti  merkitseväsfi  (Anova,  p<0. 05).  Tähdellä merkityt saman etäisyyden tulokset 

eroavat  en ha  vainfoalue  illa  toisistaan tilastollisesti merkitsevä sf1  (Anova,  *  p<0. 05,  **  p<0. 01, 	p<0.00 1).  

Savo-Karjalan  tiepiiri  

Etäisyys tiestä  
20m 	 30m näytteenotto- 	neulasvuosi - 

ajankohta kerta  
5.10.1992 1 

2 
17.12.1992 1 

2 
17.3.1993 1 

2 
8.6.1993 1 

2 
28.9.1993 1 

2 
3 

15.12.1993 1 
2 
3  

tLI  Ill 

3.38 (±0.94) 
6.33 (±2.43) 
4.61 (±1.24)*  a 
7.38 (±2.74) 
2.84 (±0.72)  *  

4.87 (±1 . 23)** 
5.52 (±0.99)  *  a 
7.01 (±2.30) 
4.09 (±1.35)*  a 
5.62 (±2.82) 
3.43 (±1 .33) 

	

2.54 (±0.27) 	a 

	

4.39 (±0.53) 	a 

	

5.40 (±0.59) 	a 

2.96 (±0.65) 
4.34 (±0.96)  **  

3.58 (±1.15)  ab  
6.03 (±2.28) 
3.28 (±1.84) 
3.96 (±1.56) 
3.54 (±0.94) b 
5.25 (±0.47) 
2.51 (±1.49)  ab  
4.85 (±1.41) 
4.19 (±2.60) 
2.11 (±0.33)  ab  
3.15(±0.91) b 
3.99(±0.14) b 

30 m 

2.75 (±0.43) 
4.55 (±0.49)  *  

2.87 (±0.61) b 
5.13 (±0.91) 
2.68 (±0.56) 
4.34 (±1.03) 
4.53 (±0.75)  ab  
5.18 (±0.20) 
2.28 (±1.28) b 
3.24 (±0.86) 
3.53 (±0.56) 
1.78(±0.44) b 
2.17 (±0.61) b 
2.25 (±0.85) 

10 m 

4.28 (±0.40) a 
7.02 (±2.11) 
3.12 (±0.87) 
5.73 (±1.12) a 
4.57 (±0.59) a 
8.14 (±1 .60) a 
3.96 (±0.73) 
5.34 (±0.93) 
2.49 (±1.00) 
5.04 (±1.24) a 
5.28 (±1.30) 
2.24 (±0.61) 
3.87 (±1.19) 
4.48 (±1.28) 

3.63 (±0.77)  ab  
5.98 (±0.93) 
3.13 (±0.78) 
6.08 (±1.10)  ab  
4.73 (±1.24) a 
6.36 (±2.38) a 
3.84 (±0.83) 
5.36 (±1 .74) 
3.55 (±1.45) 
4.11 (±2.67)  ab  
6.36 (±3.50) 
2.40 (±0.97) 
2.89 (±1.23) 
4.10 (±1.83) 

3.41 (±0.75) b 
6.12 (±1.56) 
6.65 (±5.11) 
8.50 (±3.33) b 
2.49 (±0.71) b 
4.05 (±0.72) b 
3.80 (±1 .30) 
5.22 (±0.93) 
2.93 (±1.03) 
2,34 (±0.66) b 
3.42 (±1.38) 
2.16 (±0.20) 
2.96 (±0.28) 
4.02 (±0.31) 

Keski-Suomen  tiepiiri 

Etäisyys tiestä  

I- 
-4 m 
(fl  



N.)  

Neulasten kalsiumpitoisuudet... jatkuu 

Keski-Suomen  tiepiiri  Savo-Karjalan  tiepiiri  

Etäisyys tiestä Etäisyys tiestä  
näytteenotto- 	neulasvuosi-  lo m 20 m 30 m lo m 20 m 30 m  ajankohta 	kerta  
1.3.1994 	1 2.15 (±0.52) 1.85 (±0.42)  **  1.98 (±0.41) 2.44 (±0.41) 1.88 (±0.69) 1.88 (±0.48) 

2 3.21 (±0.82) 2.51 (±0.95) 2.84 (±0.46) 3.98 (±0.93) a 2.69 (±0.90) b 2.67 (±0.70) b 
3 396 (±0.99) 3.33 (±1.24) *  3.99 (±0.63) 5.42 (±0.89) a 3.84 (±1.21) b 3.37 (±0.97) b 12.5.1994 	1 0.97 (±050) a 	0.88 (±0.20)  ab  0.50  (±O.21)**b  1.35 (±0.33) 1.27 (±0.40) 1.18 (±0.30) 
2 1.68 (±0.58) a 	1.49 (±0.25)  ab  1.12 (±O . 27)* b 1.96 (±0.80) 1.71 (±0.39) 1.91 (±0.47) 
3 2.31 (±0.82) 2.12 (±0.35) 1.41 (±0.30)* 2.90 (±0.91) 2.89 (±0.59) 2.47 (±0.60) 
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LuTE  6  

Yhteenvetotaulukko  (ANOVA) tiesuolan käytän vaikutuksista neulasten 
kalsiumpitoisuuksiin eri havaintoalueilla,  en  etäisyyksillä tiestä  ja  en 

 neulasvuosikerroissa. 

näytteenottopvm/ 	neliö- 	DE 	keskineliö- 	F 	F-testisuureen 
muuttuja 	 summa 	 summa 	 merkitsevyys 

5.10.1992  
HAV.ALUE  17.391 1 17.391 11.244 0.001 
ETAIS  16.376 2 8.188 5.294 0.008 
VSK  95.042 1 95.042 61 .446 0.000 
HAV.ALUE*ETÄIS  0.451 2 0.225 0.146 0.865 
HAV.ALUE*VSK  1.184 1 1.184 0.766 0.385 
ETÄIS*VSK  2.723 2 1.362 0.880 0.420 
17.12.1992  
HAV.ALUE  4,781 1 4.781 0.952 0.334 
ETAIS  17.419 2 8.709 1.733 0.186 
VSK  105.295 1 105.295 20.957 0.000 
HAV.ALUE*ETÄIS  79.684 2 39.842 7.930 0.001 
HAV.ALUE*VSK  0.002 1 0.002 0.000 0.982 
ETÄIS*VSK  1.687 2 0.844 0.168 0.846 
17.3.1993  
HAV.ALUE  34.687 1 34.687 20.521 0.000 
ETAtS  38.819 2 19.409 11.483 0.000 
VSK  61.167 1 61.167 36.187 0.000 
HAV.ALUE*ETÄIS  23.408 2 11.704 6.924 0.002 
HAV.ALUE*VSK  2.813 1 2.813 1.664 0.202 
ETÄIS*VSK  8.481 2 4.241 2.509 0.090 
8.6.1993  
HAV.ALUE  6.466 1 6.466 4.736 0.034 
ETAIS  11.305 2 5.652 4.140 0.021 
VSK  32.112 1 32.112 23.519 0.000 
HAV.ALUE*ETAIS  10.016 2 5,008 3.668 0,032 
HAV.ALUE*VSK  0.095 1 0.095 0.069 0.793 
ETÄIS*VSK  0.849 2 0.425 0.311 0.734 
28.9.1993  
HAV.ALUE  0.001 1 0.001 0.000 0.986 
ETÄIS  34.232 2 17.116 6.065 0.004 
VSK  45.802 2 22.901 8.114 0.001 
HAV.ALUE*ETÄIS  5.370 2 2.685 0.951 0.392 
HAV.ALUE*VSK  10.518 2 5.259 1.863 0.164 
ETÄIS*VSK  24.142 4 6.036 2.139 0.088 
15.12.1993  
HAV.ALUE  0.031 1 0.031 0.038 0.847 
ETAIS  13.514 2 6.757 8.219 0.001 
VSK  39.682 2 19,841 24.135 0.000 
HAV,ALUE*ETÄIS  4.724 2 2.362 2.873 0.065 
HAV,ALUE*VSK  0.061 2 0.031 0.037 0.963 
ETÄIS*VSK  4.891 4 1.223 1.487 0218 
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Yhteenvetotaulukko  (ANOVA) tiesuolan käytän vaikutuksista neulasten 
 kalsiumpitoisuuksiin...  jatkuu  

näytteenottopvm/ 	neliö- 	DF 	keskineliö- 	F 	F-testisuureen 
muuttuja 	 summa 	 summa 	 merkitsevyys  

1.3.1994  
HAV.ALUE  0176 1 0.176 0.288 0.593  
ETAIS  9.193 2 4.597 7.520 0.001  
VSK  65.678 2 32.839 53.724 0.000  
HAV.ALUE*ETÄIS  1.700 2 0.850 1.390 0.257  
HAV.ALUE*VSK  0.068 2 0.034 0.056 0.946  
ETÄIS*VSK  1.586 4 0.397 0.649 0.630 
12.5.1994  
HAV.ALUE  3.671 1 3.671 12.098 0.001  
ETAIS  1.639 2 0.819 2.700 0.076  
VSK  22.700 2 11.350 37.401 0.000  
HAV.ALUE*ETÄIS  0.828 2 0.414 1.365 0.264  
HAV.ALUE*VSK  0.123 2 0.061 0.202 0.817  
ETÄIS*VSK  0.607 4 0.152 0.500 0.735  



Maanäytteiden alkuainepitoisuudet, mg/kg  kuiva-ainetta,  5.10.1992 (±SE, n=3).  Tähdellä merkityt saman etäisyyden  ja  koealan  tulokset 

eroavat  8.6. 1993  otettujen näytteiden tuloksista tilastollisesti merkitsevästi. Eri kirjaimella merkityt eri havaintoalueen tulokset eroavat 
tilastollisesti merkitsevä sti (ANOVA, *  p<0.05).  

Keski-Suomen  tiepiiri  Savo-Karjalan  tiepiiri  

Etäisyys tiestä Etäisyys tiestä 

alku-  lo m 20 m 30 m  koko  alueen  10 m 20 m 30 m  koko  alueen 
aine keskiarvo keskiarvo  

Na  27.0 (±0) a 19.0 (±6.1) 18.7 (±8.7) 21.6 (±3 . 4)** 45.7 (±6.9) b 13.3  (±O . 7y*  12.0 (±1.5) 23.7 (5.9) 

Ca 597.7 (±455.4) 156.0 (±71.8) 266.0 (±228.5) 339.9 (±162.7) 385.0 (±50.7) 366.0 (±02.5) 490.3 (±173.0) 413.8 (94.8)  
Cl  17.0 (±6.5) 6.3 (±1.7) 12.8 (±4.6) 12.0 (±2 . 8)* 3.9 (±2.8) 5.8 (±2.7) 9.1 (±1.7) 6.2 	(1.4) 

B  l . 2(±O . l)*** l . 9(±O . 4)*  1.9 (±0.3) 1.7 	(±O . 2)***  l.4(±O.l)  1.8 	(±O . 2)** 2.1 (±O.4)** 1.8 	(O .2)* 

Cu l . 9(±0 . 5)**  l.3(±0.l)  0 . 9(±0 . 2)* 1.4 	(±0 . 2)*** 2.0 (±0.7) 1.3 	(±0.3) 1.7 (±0.7) 1.7 	(0.3) 

Fe 498.3 (±262.6) 53.7 (±35.4) 103.0 (±70.9) a 218.4 (±1 05.9) 247.7 (±163.5) 552.0 (±29.3) 672.7 (±1 50.5) b 490.8 (±l31 . 0)* 

K 30.7 (±16.4) 7.3 	(±7.3) 4.7 (±4.7) 14.2 (±6.8) 15.3 (±7.7) 39.7 (±21.8) 64.7 (±35.4) 39.9 (±14.1) 

Mg 51.3 (±16.8) 19.0 (±8.2) 29.3 (±24.3) 33.2 (±10 . l)* 34.3 (±20.9) 37.7 (±18.2) 40.0 (±10.8) 37.3 (±8.6)  

Mn  11.9 (±3.8) 2.5 (±2.0) 3.0 (±2.7) 5.8 	(±2.1) 33.8 (±21.9) 106.9 (±70.6) 60.5 (±23.1) 67.1 (±24.8) 

P 22.0 (±4 . 6)* 16.3 (±7.3) 27.0 (±16.1) 21.8 	(±5 . 5)** 30.0 (±6.2) 86.7 (±40.7) 111.0 (±28.6) 75.9 (±1 8.89)  

Zn  2.0 (±0.9) 1.6 (±0.7) 2.6 	(±1.9) 2.1 	(±0 . 7)* 1.3 (±0.5) 7.2 (±2.9) 6.6 (±2.4) 5.1 (±1.4) 

r  
-i  m  



MaanäytteIden alkuainepitoisuudet, mg/kg  kuiva-ainetta,  8.6.1993 (SE,  n=3).En kirjaimella  merkityt eri havaintoalueiden tulokset eroavat 
toisistaan tilastollisesti merkitsevästi (ANO  VA,  *  p<0 05)  

Keski-Suomen  tiepilri  Savo-Karjalan  tiepliri  

Etäisyys  tiestå  Etäisyys tiestä 
alku-  lo m 20 m 30 m  koko  alueen  10 m 20 m 30 m  koko  alueen 
aine keskiarvo keskiarvo  
Na  14.8 (±5.5) 8.1 (±0.7) 3.3 (±0.3) 8.8 (±2.3) 41.5 (±11.3) 3.8 (±1.1) 9.1 (±3.8) 18.1 (±6.8) 
Ca 58.9 (±9.9) a 99.9 (±11.7) 43.5 (±19.2) 67.4 (±11.0) 444.0 (±69.3) b 145.3 (±13.0) 1065.0 (±768.0) 551.4 (±260.6)  
Ci  6.6 (±5.4) 4.1 (±0.2) 1.5 (±0.2) 4.8 (±1.9) 7.6 (±2.0) 3.5 (±0.4) 12.6 (±6.5) 7.9 (±2.4) 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cu 0.4 (±0.1) 0.1 (±0.1) 0.2 (±0.1) 0.2 (±0.0) 0.4 (±0.2) 0.4 (±0.2) 0.5 (±0.2) 0.4 (±0.1) 
Fe 338.0 (±207.2) 15.1 (±4.4) 12.8 (±6.0) a 122.3 (±80.7) 134.6 (±28.7) 203.0 (±47.7) 311.0 (±55.5) b 216.2 (±34.3) 
K 10.0 (±10.0) 18.0 (±9.1) 0 a 9.3 (±4.7) 52.7 (±15.1) 42.7 (±6.2) b 129.7 (±40.6) 75.0 (±18.7) 
Mg 6.9 (±1.3) 13.2 (±0.8) 4.6 (±1.4) 8.3 (±1.4) 31.0 (±7.1) 16.4 (±3.7) 66.1 (±35.9) 37.8 (±12.9)  
Mn  2.5 (±1.2) 2.3 (±0.6) 1.2 (±0.9) 2.0 (±0.5) 28.5 (±9.9) 29.4 (±9.1) 106.1 (±77.2) 54.7 (±26.0) 
p 6.1 (±2.3) 4.8 (±0.7) 2.9 (±1.0) 4.6 (±0.9) 12.4 (±4.1) 31.7 (±13.7) 101.4 (±81.3) 48.5 (±27.4)  
Zn  0.4 (±0.2) 1.0 (±0.2) 0.6 (±0.4) 0.7 (±0.2) 3.2(1.4) 3.1 (0.6) 14.1 (10.1) 6.8(3.5)  



TALVI  JA TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  JULKAISUJA 
(Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja) 

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

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

Liikennemäärät  eri  kelioloissa tiesääasemien kelitiedon  ja  liikenteen automaattisilta  
mittauspisteiltä  saadun  liiken netiedon  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  polanteen kulumisnopeuteen  ja  tienpinnan kitkaominaisuuk
-sun (Matti  Anila -  Veli-Pekka  Kallberg).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  26/1994.  TIEL  

4000072  

Talvikelin  vaikutus henkilöauton  poittonesteeri  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 
 haastattelujen perusteella;  Kirjallisuusselvitys. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  35/1994.  

TIEL  4000079.  

Lumipolanteen kiillottuminen  (Matti  Anila,  Kari  Aippivuori) Tielaitoksen  sisäisiä jul-
kaisuja  39/1994.  TIEL  4000082  

Talvihoidon poikkileikkausseuranta; Suolauksen  rajoitukset  1993-94 (Heikki  Lappa-
lainen).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  40/1994.  TIEL  4000083  



TALVI  JA TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  JULKAISUJA  
(Tielaitoksen  selvityksiä)  

CMA: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.  Tielaitoksen  selvityksiä 
 28/1 993.  TIEL  3200154  

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

-projekti.  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-
kaistaari  talvikaudella  1992-1993  (Kimmo Saastamoinen,  Heikki  Heinijoki). Tielaitoksen 

 selvityksiä  45/1993.  TIEL  32001 70  

Tiesuolaus  ja  pohjavedet; Nykytilan  selvitys  (Jukka  Yli-Kuivila,  Anna-Liisa Kivimäki, 
Timo Kinnunen).  Tielaitoksen  selvityksiä  49/1993.  TIEL  32001 74  

Tiesuolan  pohjavesivaikutukset - Kulkeutumismekanismien  moni -ilmiömallinnus 
 (Terhi  Kling,  Veijo Pirhonen).  Tielaitoksen  selvityksiä  65/1 993.  Keskushallinnon  erillis

-projekti.  TIEL  3200190  

Kokemuksia  Japanin  nastattomasta talvilliikenteestä. Tielaitoksen  selvityksiä  66/1993. 
 TIEL  3200191  

Suolan käytön vähentäminen, väliraportti väestön asenteista Kuopion läänin kokei-
luun talvikaudella  1992-1 993 (Pauli  Niemelä, Juhani  Laurinkari,  Sakari Kainulainen, 

 RistoTuunanen). Tielaitoksen  selvityksiä  67/1993.  TIEL  3200192  

Kelin  vaikutus  ajokäyttäytymiseen  ja  liikennevirran  ominaisuuksiin (Kimmo Saastamoi-
nen).  Tielaoksen  selvityksiä  80/1 993.  TIEL  3200204  

Teiden  suolauksen  vähentäminen Kuopion  tiepiirissä;  Vaikutukset talvella  1992-1 993 
 (Veli-Pekka  Kallberg).  Tielaitoksen  selvityksiä  86/1993.  TIEL  3200210  

Kuljettajakäyttäytyminen  kaarre-  ja  jonoajossa  (M.  Roine).  Tielaitoksen  selvityksiä 
 87/1 993.  TIEL  3200212  

Kelin  kokemisen,  rengaskunnon  ja  rengastyypin  vaikutus  nopeuskäyttäytymiseen 
 (Heikki  Heinijoki). Tielaitoksen  selvityksiä  19/1 994.  TIEL  3200229  

Talvirangastutkimus; Talvikauden 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). 

 Tielaitoksen  selvityksiä  38/1994.  TIEL  3200247  

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

Tiesuolan käytön vähentämisen vaikutukset tienvarren  mäntyyn (Pinus sy/vest  ris):  
neulasten  suolapitoisuudet  ja  ulkoiset vauriot vuosina  1992-94  (Eeva-Liisa Hautala, 

 Lauri  Kärenlampi). Tielaitoksen  selvityksiä  49/1994.  TIEL  3200258  

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