
Markku Rännholm, Jorma Huura,  Eva  Häkkä-Rännholm  

Talvi  ja  tieliikenne  -projekti 

Tielaitos 	Teiden talvisuolauksen vaikutus 
korroosiokustan  nu  ksii  fl  

Tielaitoksen 
 selvityksiä  

51/1 994 

Helsinki 1 994  

Liikenteen 
palvelukeskus 



Tielaitoksen  selvityksiä 
 51/1 994  

Markku  Rännholm,  Jorma  Huura,  Eva Häkkä-Rönnholm 

Talvi  ja  tieliikenne  -projekti 

Teiden talvisuolauksen vaikutus 
korroosiokustannuksiin 

Tielaitos  
Liikenteen palvelukeskus  

Helsinki 1994  



ISSN 0788-3722 
ISBN 951-47-9445-1 

 TIEL  3200260  
Painatuskeskus Oy 

 Helsinki 1994  

Julkaisun kustannus  ja  myynti: 
 Tielaitos,  hallinnon palvelukeskus, 

 painotuotepalvelut  
Telefax  (90) 1487 2652  

Tielaitos 
Opastinsilta  12 A 
PL 33 
00521 HELSINKI  
Puh.  vaihde  (90) 148 721  



Rönnholm Markku, Huura Jorma, Häkkä-Rönnholm  Eva:  Teiden talvisuolauksen vaikutus 

korroosiokustannuksiin.  Helsinki 1 994,  Tielaitos,  Liikenteen palvelukeskus, Tielaitoksen 

selvityksiä  51/1994,26 s. ISBN 951-47-9445-1, ISSN 0788-3722,  hEL  3200260  

Asiasanat: tiesuolat, korroosiokustannukset,  henkilöautot, sillat, metallirakenteet 

Tiivistelmä  

Raportin tavoitteena  on  selvittää teiden  talvisuolauksen  aiheuttamat 
henkilöautojen  korroosiokustannukset  ja  siltojen  ylläpitokustannukset  sekä 
vaikutukset muihin  metallirakenteisiin. 

Henkilöautoihin  kohdistuvien kustannusten selvittämiseksi tehtiin  automaa-
hantuojille  kysely, jossa heitä pyydettiin arvioimaan suolan käytön aiheutta-
mia  lisätoimia  ja  -kustannuksia autojen huollossa  ja  korjauksissa.  Korin 

 korroosion  lisäksi  tarkastelukohteina  olivat  mm.  jarrut, sähkölaitteet, 
pyörien  ri pustukset, pakoputki  ja  jäähdytysjärjestelmä.  Tuloksia koottaessa 
pidettiin  vertailupohjana  1 8  vuoden käyttöä, jolla perusteella vuosi kustan-
nukset laskettiin.  Talvisuolauksen alheuttamiksi keskimääräisiksi  kor

-roosiokustannuksiksi  saatiin  700  mk autoa kohden vuodessa, mistä nykyi-
sellä  henkilöautokannalla  tulee  kokonaiskustannuksiksi  noin  1 300  Mmk.  
Suolankäyttömäärällä  on  merkittävä vaikutus  korroosiokustannuksiin  ja 

 alueelliset erot ovat suuria. 

Siltojen  ylläpidossa talvisuolauksen  aiheuttamat lisäkustannukset ovat noin 
 29  Mmk vuodessa  ja  korroosiovaurioiden ennaltaehkäisemisen  aiheuttamat 

lisäkustannukset siltojen uudisrakentamisessa noin  8  Mmk vuodessa eli 
yhteensä noin  37  Mmk vuodessa. Suurin  lisäkustannus  kohdistuu  teräsbe-
tonirakenteiden pakkassuola-  ja  teräskorroosiovaurioiden  korjaamiseen.  
Talvisuolauksen  lopettamisella siltojen  ylläpidossa  saavutettava säästö olisi 
noin  29  Mmk vuodessa, mutta vaikutus tuntuisi  merkittävämmin  vasta  10-
15  vuoden kuluttua.  

Liikennemerkkien  ja  valaisinpylväiden  osalla  suolauksen  vaikutukset ovat 
erittäin vähäiset, koska ne joudutaan uusimaan ennen  käyttöaikansa  loppu-
mista  liikenteellisistä  tai  teknisistä syistä.  

Talvisuolauksen kustannusvaikutus aallotettuihin teräsputkisiltoihin  arvioitiin 
rakenteen  käyttöiän lyhentymisenä.  Laskettu  vuosikustannus,  noin  3  Mmk, 
ei ole  kovin  merkittävä eikä myöskään  eksakti,  koska putken  korroosioon  
vaikuttavat enemmän monet muut maaperän  ja veden  ominaisuudet vaihte-
levasti  ympäristäolosuhteiden  mukaan.  Suolauksen vähentämisellä  10  %:iin 

 nykyisestä saataisiin ehkä  2-2,5  Mmk:n säästö.  

Käyttövesi putkistojen korroosiokustannuksia  ei selvitetty, koska taustatieto-
ja ei ole saatavissa  ja  putken  korroosioon  vaikuttavat myös monet muut 
maaperän ominaisuudet.  Talvisuolauksen  vaikutukset  putkistojen korroosi-
oon rajoittunevat  tien melko välittömään läheisyyteen.  
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Abstract 

The authors analyse the cost effect of spreading de-icing salt on roads; 
corrosion induced costs to cars, to maintenance of bridges and to other 
metal structures. 

To map the costs of the use of de-icing salt, car importers were asked to 
give an estimate of the required, corrosion induced extra measures and 
costs of car maintenance and repair.  ln  addition to the body, brakes, elect-
rical equipment, suspension of wheels, exhaust pipe and cooler were 
checked for corrosion. The results were compiled applying 1 8 years of use 
as the basis f or comparison, and then the annual costs were calculated. 
The use of de-icing salt causes an average corrosion induced cost of  FIM 

 700 per car annually, and adds to  FIM  1300 million for the total car stock 
of today. The amount of salt used considerably influences the costs indu-
ced by corrosion. The extent of corrosion varies with the region. 

The use of de-icing salt causes a  ElM  29 million additional maintenance 
cost to bridges annually. Each year, in new construction of bridges,  FIM  8 
million are invested to prevent corrosion damages. This totals  FIM  37 
million per year. The repair of damages to reinforced concrete, caused by 
corrosion and combined freeze-thaw-salt attack, forms the biggest additio-
nal cost. In Finland, if we were to stop spreading de-icing salt on roads, 
the saving in bridge maintenance costs would total  FIM  29 million annual-
ly. However, the influence would be noticeable only after 1 0 to 1 5 years. 

The spreading of de-icing salt hardly influences corrosion of traffic signs 
and lighting poles because, due to technical or traffic technical reasons, 
they need to be renewed before their service time is up. 

To estimate the repair costs, caused by de-icing salt induced corrosion of 
corrugated steel sheet culverts and bridges, a shorter service life was 
applied to them. The calculated annual cost,  FIM  3 million, is of minor 
importance as well as inexact because many characteristics of the soil 
and the water, that vary according to the environmental conditions, have 
a greater influence on the corrosion of the steel sheet. Cutting the amount 
of salt by 90  %  compared with today would yield an annual saving of  FIM 

 2 to 2.5 million. 

Corrosion induced repair costs of mains were not studied because back-
ground information was not available and since the corrosion of a pipe is 
also affected by many other characteristics of the soil.  Thecorrosion  of 
pipes caused by spreading salt on roads in winter is probably limited to the 

immediate vicinity of the road.  



Alkusanat  

Teiden  talvisuolauksen  tiedetään aiheuttavan  korroosiovaurioita  autoihin,  
siltoihin  ja  metallirakenteisiin,  mutta  kustannusvaikutuksista  on  esitetty 
aiemmin  vain  summittaisia arvioita.  Tielaitos  teeth  tämän selvityksen, jotta 
saataisiin tietoa  suolauksen  aiheuttamista kansantaloudellisesti merkittävis-
tä  korroosiokustannuksista.  

Tutkimus tehtiin yhteistyössä liikenteen palvelukeskuksen,  siltakeskuksen 

 ja  kolmen  konsultin  kesken projektipäällikkö  Anne  Leppäsen johdolla. 
Henkilöautoja käsittelevän osan  on  tehnyt  Dl  Markku Rönnholm  Cormet  
Oy:stä, siltoja koskevan osan pääosin toimitusjohtaja Jorma  Huura 

lnsinööritoimisto  Jorma  Huura Ky:stä  sekä  terässiltoja  ja  muita  metalliraken-

teita  käsittelevän osan  Dl Eva Häkkä -Rönnholm  VTT:n Rakennustekniikka 
yksiköstä.  Raportin  on  koonnut  Dl  Antti  Rämet tielaitoksen siltakeskukses

-ta.  Myös raportin viimeistely  on  tehty  siltakeskuksessa.  

Helsingissä lokakuussa  1 994  

Liikenteen palvelukeskus 	Talvi  ja  tieliikenne  -projekti  
Projektipäätlikkö  Anne  Leppänen  
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1 TALVISUOLAUKSEN  VAIKUTUS HENKILÖAUTOJEN 
KORROOSIO-  JA HUOLTOKUSTANNUKSIIN 

1.1  Taustaa  

Teiden suolauksen tiedetään vaikuttavan henkilöautojen korroosioon.  Kor
-roosiolla  on  tässä yhteydessä tarkoitettu nimenomaan auton  korin kor-

roosiota. Suolaus  vaikuttaa kuitenkin myös auton muiden osien, kuten 
alustarakenteiden, jarrujen, sähkölaitteiden, jäähdytysjärjestelmän yms. 
syöpymiseen  ja  siten toimintaan  ja  huoltotarpeeseen.  

1 .2  Henkilöautojen jakautuminen Suomessa 

Pääosa henkilöautoista  on  rekisteröity Etelä-Suomeen. Henkilöautojen jakau-
tuminen lääneittäin  on  esitetty kuvassa  1.  Jaolla kaupunkeihin  ja  maaseu-
tuun tarkoitetaan tässä kaupungilla taajamaa, jonka väkiluku  on  yli  
25 000  asukasta. 

Henkilöautojen lukumäärä lääneittäin  

C 	 C 	 C 	 C 	 C 	C 	 C 	 C 0 	—c 	 . 	 .0 	 2  
= 	•0 	 '- 	0 	0 	 0 	-  
I- 	I 	 C/) 	>  

0 
0  

Kuva  1.  Henkilöautojen jakautuminen  rekisteröintipaikan  mukaan  tieosuuk
-sille, joita pääsääntöisesti  suolataan  ja  ei  suolata.  
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1 .3  Suolan käyttö liukkauden torjuntaan 

Suolan käytöllä liukkauden torjuntaan tarkoitetaan tässä  Tielaitoksen  
vuosina  1986-1 992  eri lääneissä käyttämää keskimääräistä  suolamäärää 

 (t/v)  jaettuna  Tielaitoksen ylläpitämien  teiden pituudella  (km).  Suolan käyttö  
tiekilometriä  kohti eri lääneissä  on  esitetty kuvassa  2.  

Keskimääräinen suolankäyttö tlkm/a  en  lääneissä  
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Kuva  2.  Tielaitoksen  vuosina  1986-1992  eri  Jääneissä  käyttämä keskimää -
räinen  suolamäärä Tielaitoksen ylläpitämiilä  teillä  (t/km/v).  

1.4  Kysely 

Kustannusten  kartoittamiseksi  tehtiin  automaahantuojien  edustajille kysely, 
jossa heitä pyydettiin arvioimaan nykyisen suolan käytön  ja  nykyistä suu-
remman suolan käytön aiheuttamia  lisätoimia  ja  siitä aiheutuvia kustannuk-
sia autojen huolto-  ja  korjaustarpeeseen  verrattuna normaaliin  huoltotar-

peeseen. Tarkastelukohteena  kyselyssä olivat  korin  korroosion  lisäksi  mm. 
 jarrut, sähkölaitteet, pyörien  ripustukset, pakoputki  ja  jäähdytysjärjestelmä. 

 Kysely oli laadittu  1 8  vuoden  ajanjaksolle  siten, että vastaajia pyydettiin 
arvioimaan tilannetta vuodesta  1986  läitien.  Tämä ajankohta valittiin siksi, 
että auton  korin  korroosiotakuut  olivat  jo  silloin yleisesti käytössä Suomes-
sa, joten oli oletettavaa, että  maahantuojille  oli  jo  muodostunut käsitys  

korroosiotakuun  mandollisista kustannuksista. Lisäksi autojen tekniikka ei 
vuodesta  1 986  tähän päivään mennessä ole muuttunut niin oleellisesti, että 

 sen  voitaisiin olettaa vaikuttavan tuloksiin.  
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1.5  Kyselyn tulokset 

Kyselyn tulokset koottiin taulukoksi, jonka perusteella voitiin arvioida 
talvisuolauksen vaikutusta henkilöautojen korroosio-  ja  huoltokustannuksiin. 

 Tuloksia koottaessa pidettiin vertailupohjana  1 8  vuoden käyttöä  ja  vuosi- 
kustannukset saatiin siten jakamalla arvioidut kokonaiskustannukset  1  8:IIa. 

 Suomessa käytettävän keskimääräisen suolauksen vaikutuksia  ja  kustan-
nuksia arvioitaessa käytettiin jakajana  1 5,  koska  on  luonnollista, että 
suolaus vaikuttaa myös auton käyttöikään. Nykyistä suuremmalla suolan- 
käytöllä tarkoitettiin suolankäyttömääriä, jotka ovat tyypillisiä esimerkiksi 
Itävallassa  tai  Kanadassa  ja  kustannuksia arvioitaessa käytettiin jakajana 

 12.  Kyselyn tulokset  on  esitetty kuvassa  3.  Kustannuksia arvioitaessa otet-
tiin lisäksi huomioon kuvassa  2  esitetyt suolankäyttömäärät eri lääneissä 
siten, että Uudenmaan läänillä oli korkein kustannuskerroin  ja  Lapin  läänillä 

 pienin kustannuskerroin. Kertoimet  on  esitetty kuvassa  3  pylväiden yläpuo-
lella. 

Suolauksen  aiheuttamat arvioidut kustannukset  mklautola  

3000 

1,2  Nykyinen  
2500  -  

Li  Runsaampi  1 1 
2000  -  0,9 0,9 0,9  -  0,8  - -  
1500 

0,5 
10001,  

oj,;:,3 o  

:  I  j9  
°  

0 
0..  

Kuva  3.  Suolauksen  aiheuttamat arvioidut kustannukset eri lääneissä 
painotettuna suolankäyttömäärällä (t/km/v) nykyisellä suolankäytöllä  ja 

 nykyistä suuremmalla suolankäytöllä. 
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Kyselyn pohjalta voitiin päätellä talvisuolauksen aiheuttavan auton  korin 
 korroosion  lisäksi ainakin seuraavia ongelmia: 

- 	 Jarrulevyjen  ja  sylintereiden syöpymistä  ja  jarrupalojen  nopeaa 
kulumista sekä toimintahäiriöitä erityisesti autoissa, joissa  on 

 levyjarrut  myös takana. 

Sähkölaitteissa  ja  liittimissä  sekä valoissa esiintyy kontakti- 
häiriöitä etenkin auton takapäässä. Lisäksi katalysaattorin 
vaatiman  lambda -sondin  toiminnassa esiintyy häiriöitä maa-
doituspisteiden hapettumisen johdosta, minkä seurauksena 
moottori ei toimi optimaalisesti  ja  saastuttaa enemmän. 

- 	 Pyörien ripustusten  ja  tukivarsien  sekä erityisesti tukivarsien 
laakerointien syöpyminen  voi johtaa  kall  iisiin korjaustoimenpi-

teisiin. 

Pakoputkiston  ikään vaikuttaa suolauksen lisäksi merkittävästi 
auton käyttö eli  se,  kuinka lyhyitä  matkoja  autolla pääsääntöi-

sesti ajetaan, mutta suolankäyttö lyhentää selvästi myös 
pakoputkiston ikää. 

- 	 Suolaus  kiihdyttää myös jäähdytysjärjestelmän kennostojen 
syöpymistä  ja  aiheuttaa puhkisyöpymisiä  ja  vuotoja sekä 
jäähdytyskennossa että lämmityslaitteen kennossa. 

Muina esille tulevina kohteina mainittiin lisäksi polttoainetankin pumpun 
laipan ruostuminen sekä tuulilasin hioituminen pyyhkijän sulkien kohdalta.  

1 .6  Henkilöautojen korroosio-  ja  huoltokustannukset 

Talvisuolauksen arvioiduksi lisäkustannukseksi  saatiin kyselyn perusteella 

nykyisellä suolankäytöllä noin  700  mk/auto/vuosi.  Nykyistä suuremmalla 
suolankäytöllä kohosi arvioitu lisäkustannus noin kolminkertaiseksi. 
Suolankäyttömääriflä tiekilometriä kohti korjatulla lisäkertoimella saatiin 

kustannuksiksi Uudenmaan läänissä noin  850  mk/auto/vuosi  kun vastaava 

luku  Lapin  läänissä oli  vain 20  mk/auto/vuosi. 



(0,1%) Jännitetyt betonisil 

1950 

(0,2%) Putkisillat 

(18,1%) Kivisillat 

(63,7%) Teräsbetonisi11it 

1992 

(20,1%) Putkisillat 

(1,6%) Kivisillat 

(5,9%)  Puusillat 

(6,9%) Terässillat 

,,  o)  Jännitetyt betonisillat  

(60,5%)  Teräsbetonisillat 
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2  TALVISUOLAUKSEN  VAIKUTUS SILTOJEN 
YLLÄPITOKUSTANNUKSIIN  

2.1  Suomen yleisten teiden sillasto  

Yleisten teiden sillat jakaantuivat vuosina  1950  ja  1992  rakennusmateriaa -
lm  mukaan kuvassa  4  esitetyllä  tavalla. Teräsbetonisiltojen suus  on 

 säilynyt noin  65  %:na,  josta tasaisesti kasvava  osa  on  rakennettu 
jännitettyinä. Viime vuosikymmeninä  on  ryhdytty rakentamaan myös 
teräsputkisiltoja, joiden osuus oli vuonna  1992  noin  20  %.  Lukumääräisesti 
siltoja oli vuoden  1 992  lopussa seuraavasti: 
- teräsbetonisillat 	 7454  
- jännitetyt betonisillat 	 621  
- terässillat 	 847  
- teräsputkisillat 	 2479  
- puusillat 	 730  
- kivisillat 	 1 94 

(14,3%) Terässillat 	(3,7%) Puusillat 

Kuva  4.  Yleisten teiden siltojen jakaantuma rakennusmateriaa/in mukaan 
vuosina  1950  ja  1992.  



(27,3%) 1970- 1979 

(24,5%) 1960  -  1  WZQ  
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Siltojen ikä jakaantuma vuoden  1 992  lopussa  on  esitetty kuvassa  5.  Huo-
mattava  on,  että yli  50  %  silloista  on  rakennettu vuoden  1 970  jälkeen, 
jolloin reunapalkit  on  tehty huokoistetusta betonista  ja  usein suojattu 
impregnointiaineella. Molemmat toimet ovat parantaneet reunapalkkien 
kestävyyttä suolapakkasrasitusta vastaan.  

:,2%) 1950- 1959 

(1,0%) 1940  -  1949 
(5,5%) 1930-1939 

(2,0%)  <  1929 

(6,6%) 1990  - 

tzu,o'%)  1980- 1989  

Kuva  5.  Yleisten teiden siltojen  ikãjakaantuma  vuoden  1992  lopussa.  

Tielaitos  on  asettanut tavoitteeksi, että sillaston ylläpitoon käytetään 
vuosittain noin  1  % sillaston uudestaanhankintahinnasta,  joka oli vuonna 

 1990  noin  14  mrd.  mk. Tavoite saavutettaneen vuosikymmenen loppuun 
mennessä. Ylläpitoon lasketaan kuuluvaksi 
- 	 siltojen hoito, johon kuuluvat puhtaanapito, huolto  ja  tarkas- 

tustoiminta 
- 	 siltojen kunnostus, johon kuuluvat korjaaminen, suojaaminen  

ja  osien uusiminen 
- 	 siltojen perusparannus, johon kuuluvat  mm.  leventäminen  ja  

vahventaminen. 

Tielaitos  käytti sillaston ylläpitoon vuonna  1990  noin  70  milj.  mk .  

2.2  Talvisuolauksen  vaikutus  siltoihin 

Talvisuolaus  edistää teräsbetonisiltojen rakenneosien rapautumista 
pääasiassa seuraavasti: 
- 	 Ajoradalta  valuva suolainen vesi tunkeutuu reunapaikkeihin  ja  

lisää sulamis-jäätymiskertojen lukumäärää  ja  aiheuttaa 
betonissa osmoottisen paineen. Lisäksi kioridit pääsevät 
tunkeutumaan halkeamien kautta rakenteen sisään, jolloin 
raudoituksen korroosio käynnistyy välittömästi, koska kloridit 
puhkaisevat raudoitusta suojaavan passiivikalvon. 
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- 	 Ajoneuvojen nostattama suolasumu  ja suolaroiskeet ja  
varsinkin avonaisten liikuntasaumojen läpi valuva suolainen 
vesi lisäävät alusrakenteiden eli maa-  ja välitukien kloridipitoi-
suutta,  joka käynnistää raudoituksen korroosion. 

- 	 Ajoneuvojen nostattama suolasumu pahentaa muista syistä 
pääl!ysrakenteen alapintaan  syntyneitä pakkasvaurioita 

(verkkohalkeilu). 

Toisaalta raudoituksen korroosio  ja betonin suolapakkasvauriot  esiintyvät 
usein samanaikaisesti voimistaen toistensa vaikutusta. 

Terässilloilla  ajoneuvojen nostattama suolasumu  ja suolaroiskeet  lisäävät 
rakenteiden korroosiovaurioita noin kolmen metrin korkeudelle ajoradan 
pinnasta lukien. Sama koskee teräksisiä sillankaiteita. 

Lisäksi ajoradalta valuva suolainen vesi vaurioittaa  sillan teräksisiä 
 varusteita kuten kuivatuslaitteita, Ilikuntasaumalaitteita, laakereita, 

valaisimia  ja avattavien  siltojen koneistoja.  

2.3  Teräsbetonisiltojen korroosiokustannukset  

2.3.1  Laskentaperusteet  

Tavoitteeksi asetettiin todelliseen tilanteeseen perustuvan lähtökohdan 
analysointi. Käytännössä  on  todettu, että sillat joudutaan peruskorjaamaan 
noin  30  vuoden iässä, joten tarkasteltavaksi valittiin vuonna  1 960 

 valmistuneet teräsbetonisillat  ja teräsbetonikantiset terässillat,  jotka 

sijaitsevat suolattavilla teillä. Tarkasteluajankohdaksi valittiin vuosi  1 990, 
 joka  on  myös sillankorjaustöiden kustannusparametrien määritysvuosi. 

Myös uusien siltojen tiedot saatiin täydellisinä vuodelta  1 990.  Teiden  tal-

visuolauksen  siltojen teräsbetonirakenteille aiheuttamat korroosiokustan-
nukset  on  laskettu seuraavasti:  

1.  Vuonna  1960  valmistuneita  em.  siltoja  on  yleisillä teillä  1 77.  

Peruskorjaukseen  kuuluvia talvisuolauksesta johtuvia töitä ovat 
- 	 reunapalkkien  uusiminen 
- 	 kansilaatan  ja laakeritasojen suolakorroosiovaurioiden  korjaa- 

minen 
- 	 kaiteiden uusintamaalaus 
- 	 liikuntasaumalaitteiden  uusiminen vesitiiviiksi 
- 	 välitukien suojaus 
- 	 laakerien huoltokäsittely 
- 	 syöksytorvien huoltokäsittely. 
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2.  Vuonna  1990  valmistuneita  em.  siltoja  on  yleisillä teillä  128.  

Talvisuolaus  otetaan huomioon uudisrakentamisessa seuraavin toimin: 
- 	 reunapalkkien  ja  välitukien impregnointi 
- 	 kaiteiden kuumasinkitys 
- 	 vesitiiviit liikuntasaumalaitteet 
- 	 haponkestävät syöksytorvet. 

Työmäärät  laskettiin siltarekisteristä saatujen siltojen päämittojen perusteel-
la. Yksikköhintoina käytettiin tielaitoksen julkaisun  TI EL 2230003  Sillantar-

kastuskäsikirja  vuoden  1 990  kustannustasossa  olevia kustannusparametri

-en  (parametrilista  10)  keskiarvohintoja.  

2.3.2  Korjauskustannukset  

Peruskorjaukseen  kuuluvat talvisuolauksesta johtuvat korjauskustannukset 

vuonna  1 990  olivat seuraavat: 

- Reunapalkkien  uusiminen 
- Kansilaattojen  korjaaminen 
- Kaiteiden uusintamaalaus 
- Liikuntasaumalaitteiden  uusiminen 
- Välitukien suojaus 
- Laakerien huoltokäsittely 

Laakeritasojen  korjaaminen 

- Syöksytorvien huoltokäsittely  

Yhteensä  

milj.  mk 
 7,010 

3,938 
2,61 7 
0,357 
0,098 
0,432 
0,036 
0,046  

14,534  Mmk 

2.3.3  Uudisrakentamisen lisäkustannukset  

Talvisuolauksen  vaikutuksen eliminointi aiheuttaa siltojen uudisrakentami-
sessa seuraavat lisäkustannukset:  

milj.  mk  

- Reunapalkkien impregnointi  0,924  
- Välitukien impregnointi  0,736  
- Kaiteiden kuumasinkitys  2,588  
- Vesitiiviit liikuntasaumalaitteet  3,353  
- Haponkestävät syöksytorvet  0,540  

Yhteensä 	 8,141  Mmk 
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2.3.4  Kokonaiskustannukset nykyisellä  talvisuolauksella 

Talvisuolauksesta  aiheutui yleisten teiden sillastolle vuonna  1 990  noin  22,7 
 Mmk:n kustannus. 

Vuonna  1 990  siltojen ylläpitoon käytetty  70  Mmk  on 0,5  % sillaston 

 arvosta, josta talvisuolauksesta johtuva kustannus  n. 14,5  Mmk  on n. 20,5 
 %.  Kansainvälisestikin yleisen tielaitoksen  1 %:n  tavoitteen mukaan 

todellinen tarve olisi  140  Mmk, josta  20,5  %  on  noin  28,7  Mmk. Tämän  ja 
 uudisrakentamisen lisäkustannusten  (8.141  Mmk)  summa on  noin  37  Mmk, 

jonka voidaan arvioida olevan talvisuolauksesta sillastolle aiheutuva 
kustannus  1 990-luvulla vuodessa keskimäärin.  

2.3.5  Kustannussäästö talvisuolauksesta  luovuttaessa  

Talvisuolauksen  uudisrakentamiseen lisäkustannuksia aiheuttavista toimista 
tuskin luovutaan, koska niihin vaikuttaa muitakin syitä. Näin  ollen 

 suolauksen  lopettamisella säästöä saavutettaisiin  vain  siltojen ylläpitokus-
tannuksissa. Tavoitetason eli todellisen ylläpitotarpeen mukainen  kustan

-nussäästö  olisi noin  29  Mmk vuodessa, mutta vaikutus tuntuisi merkittä-
vämmin vasta  10-15  vuoden kuluttua.  

2.4  Terässiltojen korroosiokustannukset  

2.4.1  Siltojen valintaperusteet 

Suolauksen  vaikutuksen terässiltojen korroosioon arvioidaan rajoittuvan 
lähinnä kannen yläpuolisiin teräsrakenteisiin. 

Kannen yläpuolisista teräsrakenteista ovat kaiteet määrällisesti tärkeimmät. 
Kaiteiden korroosio käsitellään betonisiltoja koskevassa osuudessa. 

Siltoja, joissa  on  kaiteiden  lisäksi muita kannen yläpuolisia teräsrakenteita, 
ovat teräksiset ristikko-, riippu-, vinoköysi-, kaari-  ja  Langerpaikkisillat. 
Siltarekisterin  avulla selvitettiin näiden siltojen lukumäärä  ja  sijainti.  

2.4.2  Siltojen lukumäärä  ja  sijainti 

Siltarekisteristä  saatiin tiedot yhteensä  75  sillasta,  kun hakusanoina olivat 

terässiltojen yläpuoliset teräsrakenteet. 

Näistä oli ristikkosiltoja  42  kpl  (56  %), kaarisiltoja  9  kpl  (12  %), riippusiltoja 

 12  kpl  (16  %),  Langer-palkkisiltoja  10  kpl  (13  %)  ja  vinoköysisiltoja  2  kpl 

 (3  %). 
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Sillat sijaitsivat  tiepiireittäin  seuraavasti: 

Uudenmaan  tiepiiri  (1  kpl,  1  %) 
- ristikkosiltoja  1  kpl  

Turun  tiepiiri  (6  kpl,  8  %) 
- ristikkosiltoja  3  kpl 
- kaarisiltoja  1  kpl 
- riippusiltoja  2  kpl  

Kaakkois-Suomen  tiepiiri  (1 7  kpl,  23  %) 
- ristikkosiltoja  7  kpl 
- kaarisiltoja  4  kpl 
- riippusiltoja  3  kpl 
- Langerpalkkisiltoja  2  kpl 
- vinoköysisiltoja  1  kpl  

Hämeen  tiepliri  (2  kpl,  3  %) 
- riippusiltoja  2  kpl  

Keski-Suomen  tiepiiri  (9  kpl,  1 2  %) 
- ristikkosiltoja  2  kpl 
- kaarisiltoja  2  kpl 
- riippusiltoja  2  kpl 
- Langerpalkkisiltoja  3  kpl  

Savo-Karjalan  tiepiiri  (5  kpl,  7  %) 
- ristikkosiltoja  3  kpl 
-  Langer-palkkisiltoja  2  kpl  

Vaasan  tiepiiri  (13  kpl,  17  %) 
- ristikkosiltoja  11  kpl 
- kaarisiltoja  1  kpl 
- riippusiltoja  1  kpl  

Oulun  tiepiiri  (1 2  kpl,  1 6  %) 
- ristikkosiltoja  9  kpl 
- riippusiltoja  1  kpl 
-  Langer-palkkisiltoja  2  kpl  

Lapin  tiepiiri  (10  kpl,  13  %) 
- ristikkosiltoja  6  kpl 
- kaarisiltoja  1  kpl 
- riippusiltoja  1  kpl 
-  Langer-palkkisiltoja  1  kpl 
- vinoköysisiltoja  1  kpl 
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Suolan käyttö  on  runsainta  U-, T-, V-,  KaS-,  H-  ja  KS-piireissä. Näillä alueilla 

sijaitsi yhteensä  48  kpl kyseisistä  silloista. Suolauksen vähentäminen 

vaikuttaa siten yli puoleen  (64  %)  tarkastelun kohteena olevista silloista. 

Näistä  on  teräsristikkosiltoja  24  kpl, kaarisiltoja  8  kpl, riippusiltoja  10  kpl, 

Langerpalkki -siltoja  5  kpl  ja  vinoköysisiltoja  1  kpl.  

2.4.3  Korroosiokustannukset 

Siltarekisterin  tiedoista ilmeni maalauspinta-ala  vain  muutamassa kohtees-
sa. Eri siltatyyppien kannen yläpuolisten osien maalauspinta-alat voidaan 
arvioida seuraavien kaavojen avulla: 

Kaarisillat 	 A  =  2,5 x H x L  
Teräsristikot 	 A  =  70 x L  -  1 500  
Riippuköydet 	 A 	2 x L  
Langerpalkkisillat 	A  =  2,5 x H x L  

joissa 	 A  = rnaalauspinta -ala,  m 2  
H  =  sillan  leveys,  m 
L  =  sillan  kokonaispituus,  m 
L=  kansilaatan  pituus,  m  

Edellä olevien kaavojen perusteella laskettuna saatiin suolatuilla teillä 
olevien terässiltojen kannen yläpuolisten osien maalauspinta-alaksi noin 

 86 000 m2 .  Koska kyseiset rakenteet ovat vaikeasti puhdistettavissa  ja 
 maalattavissa  (köydet, ristikot), pyöristettiin kustannuslaskennassa  pinta- 

alaa ylöspäin noin  1 5  %  ja  käytettin maalauspinta -alana  1 00 000 m 2  

Teräsrakenteiden  kunnosta  ja  kunnossapitotoimenpiteistä  ei systemaattista 

seurantaa ollut saatavissa. Suolauksen vaikutukset korroosiokustannuksiin 
arvioitiin laskemalla kustannusvaikutukset eri huoltomaalausvälein ja/tai eri 
maalausjärjestelmin. Kustannukset laskettiin nykyhetkestä vuoteen  2030 

 ja  jaettiin vuosikustannuksiksi käyttäen nykyarvomenetelmää. 

Maalausvaihtoehdoiksi  valittiin kaksi maalausjärjestelmää  ja  näiden 

neliöhinnoiksi valittiin  300  mk (vaihtoehto  1)  ja  350  mk (vaihtoehto  2). 
 Molempien maalausjärjestelmien huolto-  ja  uusintamaalaustarve  arvioitiin 

erikseen suolatuilla  ja  erikseen suolaamattomilla teillä. Esimerkkilaskelmat 

ovat liitteessä  1.  

Liitteen  1  esimerkkilaskelmien  tulosten perusteella ovat kevyemmän 
maalausjärjestelmän (vaihtoehto  1)  kustannukset suolatuilla tieosuuksilla 

 531  rnk/m 2  ja  suolaamattomilla  teillä  405  mk/m 2  eli kustannusero  1 26 
 mk/m2 .  Vuositasolla käytettäessä maalauspinta-alana  100 000 m 2  ovat 

suolauksen aiheuttamat lisäkustannukset näin laskettuna  360 000  mk. 



20 	 Teiden talvisuolauksen vaikutus korroosiokustannuksiin 
MUUT METALLIRAKENTEET 

Vaihtoehdolla  2 on  ero suolattujen  ja  suolaamattomien  teiden maalauskus-

tannuksissa  vain 43  mk/m 2 ,  mikä vuositasolla merkitsee suolauksen 
aiheuttamina lisäkustannuksina noin  1 20 000  mk. 

Verrattaessa tilannetta, jossa käytetään olosuhteisiin nähden edullisinta 
pintakäsittelyä, eli suolaamaattomilla teillä maalausvaihtoehtoa  1  ja 

 suolatuilla  teillä vaihtoehtoa  2, on  hintaero  68  mk/m 2  suolaamattomien 
 teiden eduksi. Vuositasolla ovat suolauksen aiheuttamat lisäkustannukset 

teräsrakenteiden pintakäsittelyssä näin laskettuna noin  200 000  mk. Tämä 
luku kuvaa parhaiten suolauksen aiheuttamaa lisäystä maalauskustan-

nuksiin.  

3  TALVISUOLAUKSEN  VAIKUTUS MUIHIN 
METALLI RAKENTEISIIN  

3.1  Liikennemerkit 

Liikennemerkit muodostuvat varsinaisesta opastin-  tai  varoitustaulusta  ja 
 pylväästä.  Pylväät ovat tavallisesti kuumasinkittyä terästä. 

Liikennemerkkien  taulut ovat maalattua  tai  muovitettua  metallia  tai  vaneria. 

Lilkennemerkit  vaihdetaan keskimäärin  1 0  vuoden ikäisinä liikenteellisistä 
syistä. Pylväät käytetään uudelleen, mikäli ne maasta  noston  jälkeen ovat 

suoria  ja  pituutensa  puolesta sopivia. Usein pylväät joutuvat romutettaviksi, 

vaikka niillä saattaisi olla uudelleenkäyttöä. 

Liikennemerkkien käyttöajan  puitteissa ei korroosiolla ole taloudellista 
merkitystä. Suolan käyttö ei myöskään vaikuta metalliromun arvoon. 
Suolan vaikutusta merkkien toimivuuteen (heijastuskykyyn) ei tässä 

tutkimuksessa arvioitu. 

Liikennemerkkien  lukumäärä  on  suuri, noin  8-10  merkkiä/km  eli suolatuilla 

tieosuuksilla yhteensä noin  100 000  merkkiä.  Jos  pylvään keskimääräiseksi 

hinnaksi arvioidaan  100  mk,  on  niiden yhteenlaskettu arvo yhteensä  10 

 milj.mk.  Jos  oletetaan, että puolet pylväistä voitaisiin käyttää uudelleen, 

säästettäisiin  5  milj.mk hankintakuluina  10  vuoden aikana.  Jos  korroosion 

 takia jäisi pylväitä käyttämättä  10  %,  olisivat suolauksen aiheuttamat 

lisäkustannukset vuodessa  50 000  mk.  

3.2  Valaisinpylväät 

Valaisinpylväät  muodostavat huomattavan materiaalimassan tiestöön liitty-

vistä rakenteista. Valaisinpylväät sijaitsevat vilkkaasti liikennöidyillä 

tieosuuksilla, joissa myös suolan määrä  on  runsainta. 
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Tielaitoksella  on  valaisinpylväitä  200 000  kpl. Valaisinpylväiden  pääasialli-
nen materiaali  on  puu.  Metallipylväiden  osuus  on  noin  1 5%  eli  30 000  kpl.  

Metalliset pylväät ovat  kuumasinkittyä  terästä. Metallisia  valaisinpylväitä 

 on  alettu käyttää  1 960-luvun alussa, joten vanhimmat  metallipylväät  ovat 
iältään noin  30  vuotta. Pylväiden  käyttöikävaatimus  on  vähintään  20 

 vuotta. Pylväät ovat teknisesti vanhentuneita  35  vuoden  ikäisinä,  jolloin ne 
teknisistä syistä joka tapauksessa uusitaan.  Jäännösarvon  katsotaan olevan 
tuossa vaiheessa  nolla.  

Käytössä olevien  kuumasinkittyjen valaisinpylväiden materiaalivahvuudet  
ovat niin suuret, että  korroosiovaurioita  ei  vanhirnmissakaan pylväissä  ole 
todettu. Teräksen vahvuus  on 3-4 mm.  Sinkkikerrosvaatimus  on 60-70 pm, 

 mutta käytännössä  kerrospaksuus  on  usein jopa  200-300 pm.  

Valaisinpylväissä  ollaan siirtymässä  myötääviin pylvästyyppeihin,  jolloin  
materiaalivahvuudet  pienenevät. Teräksen paksuus  on 2 mm.  Sinkityksen 

minimipaksuudet  ovat uusissa  pylväissä  samat kuin vanhoissa eli  60-70 

pm,  mutta käytännön  kerrospaksuudet  ovat pienempiä kuin vanhoissa  
pylväissä,  sillä perusmateriaalin  paksuus vaikuttaa myös  sinkkikerroksen 

 pa  ksuuteen. 

Valaisinpylväät  on  upotettu betoniin, joten  korroosiota  ei tapandu maanalai-
sissa osissa.  

Metallisten valaisinpylväiden  arvo  on  suuri:  30000  pylvästä  a  10000mk 

(asennettuna)  eli yhteensä  300  milj.  mk. Pylvään hinta  on  tästä noin  2 000 
 mk. Uusia pylväitä pystytetään vuosittain noin  1 000  kpl.  Tästä määrästä 

 osa  on  vanhoja pylväitä korvaavia  ja osa  kokonaan uusia.  

Jos  oletetaan, että pylväiden  jäännösarvo  suolan käytön vähentyessä 
olisikin nykyään arvioidun  0  mk:n sijasta esimerkiksi  500  mk, voitaisiin 
tämä arvo laskea hyväksi vuosittain  asennettavien  pylväiden osalta. Tällä 
periaatteella laskettuna olisi  suolauksen  aiheuttama kustannus  500 000 

 mk/v.  

3.3  Aaliotetut teräsputkisillat 

Aallotettuja teräsputkisiltoja  on  Tielaitoksella  noin  2 500  kpl.  Näistä noin 
puolet sijaitsee  suolatuilla  teillä.  

Putkimateriaali  on  kuumasinkitty  teräs. Putkien suunniteltu käyttöikä  on 30 
 vuotta. Vanhimmat nykyään käytössä olevista  putkista  on  asennettu 

 1 960-luvun alkupuolella.  Korroosiota  esiintyy pääasiassa putken sisäpuolel-
la vesirajassa  ja vesirajan  alapuolella, mutta maasta ylös  kaivetuissa 

putkissa  on  todettu myös ulkopuolista  korroosiota. 
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Sisäpuoliseen korroosioon  vaikuttaa  veden  koostumus  ja  virtausnopeus. 
 Veden  ominaisuuksista  on  veden  happamuudella eli  pH -arvolla,  veden 

 kovuudella  ja veden  virtausnopeudella sinkkipinnoitteen korroosion  kannalta 
suurin merkitys. Suomalaiset vedet ovat pehmeitä  ja  usein myös  happarnia.  
Nämä molemmat ominaisuudet ovat sinkkiä  syövyttäviä. Kloridien  osuutta 
näiden muiden tekijöiden rinnalla  on  vaikea  eksaktisti  arvioida. Tutkimuksen  
"Rakenneosaryhmien rappeutumismallit  siltojen  hallintajärjestelmässä"  eli  
nk.Delphi -projektin  tulosten perusteella saavutetaan  teräksisten putkisiltojen 
vauriotuokka  3  suolattavilla  teillä  31  vuoden kuluttua  ja  suolaamattomilla 

 teillä  37  vuoden kuluttua eli  suolauksen  arvioidaan  lyhentävän aallotettujen  
putkien  käyttöikää  6  vuotta. 

Putken hankintahinta vaihtelee  koon  mukaan.  Asennustyö  siihen liittyvine  
liikennejärjestelyineen  muodostaa pääosan  kokonaiskustannuksista,  joten 
putken keskimääräinen hinta voidaan koosta riippumatta olettaa samaksi. 
Arvioitu kokonaishinta  on  noin  500 000  mk.  

Vuosikustannukset käyttöiän lyhentyessä  voidaan laskea  annuiteetti -

menetelmällä. Liitteessä  2 on  laskettu putken  käyttöiän lyhenemisestä  
aiheutuvat  vuosikustannukset  investoinnin ollessa  500 000  mk/putki. 

 Käytetty  laskentakorko  oli  6  %.  

Tulosten perusteella syntyy  käyttöiän lyhentymisestä  40  vuodesta  35 
 vuoteen noin  1 ,6  milj.mk:n vuosikustannus,  40  vuodesta  30  vuoteen  3,8 

 milj.mk:n vuosikustannus  ja  35  vuodesta  30  vuoteen  2,3  milj.mk:n 
vuosikustannus. Markkamäärät  on  laskettu olettaen, että  suolauksen  
vaikutuspiirissä  on 1 250  aallotettua teräsputkea.  Mandollisia  huoltokustan-
nuksia  ei ole huomioitu.  

Suolauksen  vähentäminen  10  %:iin  nykyisestä vähentäisi kustannuksia 
edellä olevien arvioiden  ja  laskelmien perusteella jonkin verran  alle  2,5 

 milj.mk  vuodessa.  

3.4  Putkistot 

Suolauspolitiikan  vaikutusta  käyttövesiputkistojen käyttöikään  ja  mandolli-

sen  nopeutuneen korroosion  taloudellista merkitystä ei tämän  projektin 
 puitteissa selvitetty. Syynä tähän oli, että taustatietoja kohonneiden  

suolapitoisuuksien  osuudesta putkien  korroosionopeuteen  ja  suolauksen 
 vaikutuspiirissä olevien  putkistojen  rahallisesta arvosta  ja  korroosion 
 aiheuttamasta arvon alenemisesta ei ole saatavissa.  

Käyttövesiputkistojen  materiaalit ovat  hiiliteräs (runkolinjat/tonttilinjat)  ja 
 kuumasinkitty  teräs  (runkolinjojen  haarat).  Hiiliteräsputket  on  suojattu 

ulkopuolelta tavallisimmin  bitumipohjaisella  pinnoitteella.  Sisä  puolelta ne 

ovat tavallisesti  suojaamattomia. Kuumasinkityissä haaralinjoissa  on  sinkki- 

pinnoite sekä  sisä-  että ulkopuolella.  Putkistojen korroosio  jakaantuu  
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putkistojen sisä-  ja  ulkopuoliseen  korroosioon. Suolauspolitiikalla  voitaisiin 

arvioida olevan vaikutusta  putkistojen korroosionopeuteen  ja  siten kustan-
nuksiin  putkistojen sisäpuolisessa korroosiossa.  Tämä perustuu olettamuk-
seen, että  putkistot  sijaitsevat pääosin  pohjavesirajan  yläpuolella. Maape-
rästä suolat  kulkeutuvat (huuhtoutuvat)  pohjaveteen, joten maaperän  kor-
roosionopeutta  lisäävä  suolapitoisuus rajoittunee  tien melko välittämään 

läheisyyteen  (100 m).  

Korroosionopeudet  vedessä  riippuvat  kioridipitoisuuden  ohella  veden  muista 

ominaisuuksista. Nämä  riippuvuudet  ovat erilaiset eri  metalleille.  Jos 
 kloridipitoisuutta  tarkastellaan  veden  ainoana  korroosionopeuteen  vaikutta-

vana tekijänä, voidaan  keskimääräisenä kloridipitoisuuden "kriittisenä"  
rajana pitää  50 mg C111. 

4  YHTEENVETO 

Teiden  talvisuolauksen  aiheuttamat  korroosiokustannukset henkilöautoille  
ovat keskimäärin  700  mk autoa kohden vuodessa. Kun vuoden  1993  lopus-
sa Suomessa oli  1 .872.933  henkilöautoa,  on  suolauksen  aiheuttama  
kokonaiskustannus  noin  1 300  Mmk vuodessa.  Se on  selvästi merkittävin 

 ja  aivan omassa  kertaluokassaan  oleva  talvisuolauksen kustannusvaikutus  
tämän selvityksen piirissä olleista  osa -alueista.  Suolankäyttömäärä  
vaikuttaa erittäin paljon autojen  korroosiovaurioiden  syntymiseen  ja  niiden  
korjauskustannuksiin.  Siten alueelliset vaihtelut ovat suuria  ja  suolankäyt-
tömäärien  muutoksilla  on  merkittäviä vaikutuksia autojen  korroosiokustan-
nuksiin.  

Siltojen yllä  pid ossa talvisuolauksen  aiheuttamat lisäkustannukset ovat noin  
29  Mmk vuodessa  ja  korroosiovaurioiden ennaltaehkäisemisen  aiheuttamat 

lisäkustannukset siltojen uudisrakentamisessa noin  8  Mmk vuodessa eli 

yhteensä noin  37  Mmk vuodessa. Suurin  lisäkustannus  kohdistuu  teräsbe-
tonirakenteiden pakkassuola-  ja  teräskorroosiovaurioiden  korjaamiseen.  
Teräsrakenteissa  lisäkustannuksia aiheuttavat vahvemman  ja  kalliimrnan 
maalausjärjestelmän  sekä tiheämmän  huoltomaalauksen  tarve, mutta  kus-
tannusvai kutukset  ovat suhteellisen vähäiset.  Talvisuolauksen  uudisrakenta-
miseen lisäkustannuksia  aiheuttavista  toimista tuskin luovutaan, koska 

niihin vaikuttaa muitakin syitä. Näin  ollen  suolauksen  lopettamisella säästöä 
saavutettaisiin  vain  siltojen  ylläpitokustannuksissa. Tavoitetason  eli 

todellisen  ylläpitotarpeen  mukainen  kustannussäästö  olisi noin  29  Mmk 

vuodessa, mutta vaikutus tuntuisi  merkittävämmin  vasta  10-1 5  vuoden 

kuluttua.  

Liikennemerkkien  ja  valaisinpylväiden  osalla  suolauksen  vaikutukset ovat 

erittäin vähäiset, koska ne joudutaan uusimaan ennen  käyttöaikansa  
loppumista  liikenteellisistä  tai  teknisistä syistä.  
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Talvisuolauksen kustannusvai kutus aallotettuihin teräsputkisiltoihin  arvioitiin 
rakenteen  käyttöiän lyhentymisenä.  Laskettu  vuosikustannus,  noin  3  Mmk, 
ei ole  kovin  merkittävä eikä myöskään  eksakti,  koska putken  korroosioon  
vaikuttavat enemmän monet muut maaperän  ja veden  ominaisuudet vaihte-
levasti  ympäristäolosuhteiden  mukaan.  Suolauksen vähentämisellä  10  %:iin 

 nykyisestä saataisiin ehkä  2-2,5  Mmk:n säästö.  

Käyttövesiputkistojen korroosiokustannuksia  ei selvitetty, koska taustatieto-
ja ei ole saatavissa  ja  putken  korroosioon  vaikuttavat myös monet muut 
maaperän ominaisuudet.  Talvisuolauksen  vaikutukset  putkistojen korroosi-
oon rajoittunevat  tien melko välittömään läheisyyteen. 

Henkilöautojen lisääntyvät  korroosio-  ja  huoltokustannukset  ovat siis teiden  
talvisuolauksen  aiheuttamat suurimmat  kustannusvaikutukset. Lisäkustan

-nusten  suhteellinen osuus autojen  käyttökuluista  on vain  muutama 
prosentti, mutta  kokonaissummaan  vaikuttaa autojen suuri lukumäärä. 
Siltojen osalla  suolauksen  aiheuttamien  ylläpitokustannusten  määrä  on 

 suhteellisesti suuri, runsaat  20  %,  vaikka kokonaiskustannukset  henkilöau-
toihin kohdistuviin  kustannuksiin verrattuna ovatkin pienet. Vaikutukset 
muihin rakenteisiin ovat  varsin  vähäiset.  
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Lute 1.  

SILTAKANNEN YLÄPUOLISET TERÄSRAKENTEET 

 Laskelmat  pintakäsittelykustannuksista 

Laskentakorko  6  %  

Vaihtoehto  1.  

Toimenpide 
__________________  

Aika 
v  

Suolattu  tie  ________ Suolaamaton  tie  
Hinta 

 mk/m2 
Nykyarvo  
mklm2 

Hinta 
 mklm2 

Nykyarvo 
mklm2 

Pintakäsittely  0 300 300 300 300  
HuoRo  10 75 42  ________ ________  
Huolto  15 120 50 75 31  
Uusinta  20 350 109  _________ _________  
Huolto  25  ________ ________  120 28  
Huolto  30 75 13  ________ ________ 
Huolto/uusinta  35 120 17 350 46  
Yhteensä  (nykyarvo) _________ _________  531 405  

Vaihtoehto  2.  

Toimenpide 
_________________  

Aika 
v  

Suolattu  tie  ________ Suolaamaton  tie  
Hinta 

 mklm2 
Nykyarvo  
mk/m2 

Hinta 
 mklm2 

Nykyarvo 
mk/m2 

Pintakäsittely  0 350 350 350 350  
Huolto  15 90 38  ________ ________  
Huolto  20  _________ _________  90 28  
Huolto  25 140 33  ________ ________  
Uusinta  35 400 52 400 52  
Yhteensä  (nykyarvo) _________ _________  473 430  



LUte  2.  

AALLOTETUT TERÄSPUTKISILLAT 

Käyttölän  vaikutus vuosikustannuksiin 

Laskentakorko  6  %, annuiteettimenetelmä 

Teräsputkisilta  500 000  mk 

Käyttöikä  
v  

Vuosikustannus  
mk/v/kpl  

30 36 300 

35 34 500 

40 33 250  



TALVI  JA  TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  JULKAISUJA  
(Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja) 

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

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

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

-sen  sisäisiä julkaisuja  14/1 994.  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  polttonesteen  kulutukseen  (Matti  Anila,  Veli-Pekka 
 Kallberg).  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  27/1994.  TIEL  4000073  

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

Natriumkloridille  tutkitut vaihtoehdot Yhdysvalloissa tehtyjen  kirjallisuusselvitysten  ja 
 haastattelujen perusteella;  Kirjallisuusselvutys. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  35/1 994.  

TIEL  4000079.  

Lumipolanteen kiillottuminen  (Matti  Anila,  Kari  Alppivuori) 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  38/1 992.  hEL  3200092  

Nastojen, hiekoituksen  ja  suolauksen  aiheuttama pöly  ja sen  leviäminen ympäristöön, 
 kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen  selvityksiä  79/1 992.  TIEL  3200120  

AsfalttipääUysteiden suunn itteluperusteiden  vertailu  nastallisen  ja  nastattoman  liiken-
teen välillä,  kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen  selvityksiä  17/1993.  TIEL  3200144  

Nastaif  isen 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  33/1 993.  Keskushallinnon  erillis

-projekti.  TIEL  3200158  

Talvikunnossapidon  laadun  logistiset  vaikutukset  (Hanna  Kalenoja,  Jorma  Mäntynen) 
Tielaitoksen  selvityksiä  37/1 993.  TIEL  3200162  

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

 selvityksiä  45/1993.  TIEL  3200170  

Tiesuolaus  ja  pohjavedet: Nykytilari  selvitys  (Jukka  Yli -Kuivila,  Anna-Liisa Kivimäki, 
Timo Kinnunen).  Tielaitoksen  selvityksiä  49/1 993.  hEL  3200174  

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

-projekti.  TIEL  3200190  

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

Suolan käytön vähentäminen, väliraportti väestön asenteista Kuopion läänin kokei-
luun talvikaudella  1992-1993 (Pauli  Niemelä, Juhani  Laurinkari,  Sakari Kainulainen, 

 RistoTuunanen). Tielaitoksen  selvityksiä  67/1 993.  TIEL  3200192  

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

Teiden  suolauksen  vähentäminen Kuopion  tiepiirissä;  Vaikutukset talvella  1992-1993 
 (Veli-Pekka  Kallberg).  Tielaitoksen  selvityksiä  86/1 993,  hEL  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  19/1994.  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.  Loppu raportti väestön asenteista 
Kuopion läänin kokeiluun  talvikausina  1992-1994 (Pauli  Niemelä, Sakari Kainulainen). 

 Tielaitoksen  selvityksiä  38/1 994. TIE L 3200247  

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

Tiesuolan käytön vähentämisen vaikutukset tienvarren  mäntyyn (Pinus sylvestris):  
Neulasten  suolapitoisuudet  ja  ulkoiset vauriot vuosina  1992-94  (Eeva-Liisa Hautala, 

 Lauri  Kärenlampi). Tielaitoksen  selvityksiä  49/1 994.  TIEL  3200258 

ISSN 0788-3722 
ISBN 951-47-9445-1  
TIEL  3200260  


	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1
	Page 1

