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ALKUSANAT 

Tielaitoksessa  on  ollut vuodesta  1992  käynnissä Talvi-  ja  tieliikenne  -projek-
ti. Eräänä osana kyseistä projektia  on  tutkittu ajoneuvojen  nastojen  vaiku-
tusta  kestopääHysteverkon kunnossapitokustannuksiin. 

Tielaitoksen tielilkenteen  palvelut -yksikkö tilasi  tutkimuskeskukselta  tutki-
muksen, jossa yllä olevaa ongelmaa  on  tutkittu käyttäen  PMS-järjestelmää. 
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkälaisia vaikutuksia  nastojen  käy-
tön eri  vaihtoehdoiUa  olisi tieverkon  kunnossapitokustannuksiin nykytilan-
teeseen  verrattuna. 

Työstä  on  vastannut  tielaitoksen  tutkimuskeskuksessa  Dl  Pertti  Virtala.  Ti-
laajan edustajana  on  ollut  projektipäällikkä  Anne  Leppänen.  Nastarenkai

-den  käytön kehitystä  ja  siitä  johdettua kulutusvaikutusta  on  tutkinut  tekn.tri 
Anssi  Lampinen  AL-Engineering  Oy:stä, joka  on  myös kirjoittanut luvun  4.  

Projektiryhmään  on  kuulunut myös  Dl  Kari  Aippivuori VTT:n yhdyskuntatek
-nilkan osastolta. 

Helsingissä lokakuussa  1994  

Tieliikenteen palvelukeskus 	 Anne  Leppänen 
Talvi  ja  tieliikenne  -projekti 	 Projektipäällikkö  
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1.  JOHDANTO  

Tiepäällysteiden urautumiseen  on  kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota 
sekä autoilijoiden että tienpitäjän taholta.  1980-luvulla oli useita sellaisia  tal- 
via,  jolloin tiet olivat pitkän aikaa sulia. Urautumisnopeudet kasvoivat  ja  uri-
en  sanottiin heikentävän ajomukavuutta merkittävästi. Tielaitos onkin kiinnit-
tänyt entistä enemmän huomiota teiden urautumiseen. Yhtenä tavoitteena 
tieverkon ylläpitotoiminnassa onkin ollut huolehtia siitä, että uraisten teiden 
määrä pysyy tarpeeksi pienenä. 

Tielaitoksen  tavoitteissa  ja  toimenpideohjelmissa uraiset  tiet  on  määritetty 
 sellaisina kestopäällysteisinä teinä, joilla urasyvyyden  100  m:n  matkalta mi-

tattu keskiarvo ylittää  20 mm.  Toisinaan  em. raja-arvo  on  myös riippunut 
tien liikennemäärästä ja/tai nopeusrajoituksesta. Kevyt-  ja  sorapäällysteisillä 

 teillä urat eivät muodosta samanlaista ongelmaa. 

Tiepäällysteen uranmuodostus  koostuu  mm.  seuraavista osista: 

- 	nastarenkaan  aiheuttama kuluminen 
- 	päällysteen tiivistyminen 
- 	päällysteen  plastiset deformaatiot 
- 	tierakenteen deformoituminen  

Karkeasti arvioiden urautuminen  on  aiheutunut noin  75  %:sti nastarenkai
-den  aiheuttamasta kulumisesta  ja  deforrnaatioiden  ja  tiivistymisen  osuus  on 

 ollut loput  25  %. (Virtala,  1993)  

Nastarenkaista  johtuvan kulutusosuuden takia urautumista onkin yritetty 
saada hallintaan uusilla, tiukemmilla nastarengasmääräyksillä, joissa nasto-
jen määrää  ja  pistovoimaa  on  rajoitettu. Laboratoriokokeilla  on  saatu selvil-
le, että uusien määräysten mukaiset nastat kuluttavat tiepäällysteitä huo-
mattavasti vähemmän kuin aiempien määräysten mukaiset  (Gustafson, 
1992).  

Tilanne urautumisessa  on  sikäli mielenkiintoinen, että uusien nastarengas-
määräysten vaikutus alkaa näkyä vasta tulevaisuudessa voimakkaammin, 
kun kevytnastojen käyttö yhä lisääntyy. Samoin vaikuttavat urautumiseen  ja 

 teiden kestävyyteen myös uudet ASTO-tutkimuksen yhteydessä kehitetyt 
päällystetyypit, joiden käyttö myös yleistyy. 

Nastarenkaat  ja  niiden vaikutus teiden urautumiseen  ja  kunnossapitokus-
tannuksiin  on  siten dynaaminen, jatkuvasti muuttuva ilmiö, jonka tarkka 
määrittäminen  on  vaikeaa. Tilannetta voidaan arvioida tietyn poikkileikkaus-
tilanteen perusteella, mutta  se  ei kuitenkaan tule pysymään vakiona, mikä 
ongelma tämänkin tutkimuksen yhteydessä  on  huomattu. 

Vaikkei kyseistä ilmiötä pystytäkään määnttämään tarkasti, antaa tällainen 
poikkileikkaustutkimus kuitenkin suuntaa-antavan tuloksen  ja  suuruusuok-
ka  voidaan määrittää kohtuullisella tarkkuudella. 
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2. TAVOITE 

Tutkimuksen tavoitteena  on  arvioida  nastojen  käytön vähentämisestä  tielai-
tokselle  aiheutuvia säästöjä  kunnossapitokustannuksissa. Nastojen käytöfle 

 asetetaan tutkimuksessa kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisessä vaihtoehdossa 
tutkitaan  kevytnastojen  ja  toisessa vaihtoehdossa  nastojen käyttökiellon  ai-
heuttamia vaikutuksia  kunnossapitokustannuksiin. Kevytnastoilla  tarkoite-
taan nykyisten  nastarengasmääräysten  mukaisia  nastoja. 

Kunnossapitokustannuksilla  tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sekä paikka
-uksesta, päällystämisestä  sekä rakenteen parantamisesta aiheutuvia kus-

tannuksia. Samaa tarkoitetaan myös puhuttaessa tieverkon  ylläpitokustan-
nuksista.  Mandollisia muutoksia  talvihoitokustannuksissa  (liukkauden torjun-
ta) ei kuitenkaan oteta huomioon.  

Kevytnastojen  sekä  kitkarenkaiden  käyttöönotto yleistyy tulevaisuudessa. 
Tämän tutkimuksen  urautumisvaihtoehdot muodostetiin  arvioimalla kevyt

-nastojen  ja  nastakiellon  keskimääräiset vaikutukset vuosina  1998-2002. 
 Urautumismalleja muutetiin  uusia  kulumisennusteita  vastaaviksi.  

3. TUTKIMUSMENETELMA 

 3.1  Rajaukset  

Urautuminen  kohdistuu pääasiassa  kestopäällysteisille  teille, joten tässä 
tutkimuksessa  rajoituttiin  käsittelemään  vain  kestopäällysteverkkoa. 

Nastojen  käytöllä  on  monenlaisia vaikutuksia paitsi  liikenneturvallisuuteen 
 myös  mm.  päällystesuunnitteluun, ajokustannuksiin yms. Tutkimusmenetel-

mästä  johtuen kaikkia siihen vaikuttavia seikkoja ei voida tässä yhteydessä 
ottaa huomioon. Pois  jätettäviä  seikkoja ovat  mm.  seuraavat:  

Nastojen käyttökielto  saattaa lisätä tienkäyttäjien  onnetto-
muusnskiä  sekä siten lisätä tarvetta myös  tienpitäjän  turvalli-
suutta  parantaville toimenpiteille.  Ellei turvallisuutta paranta-
via toimenpiteitä tehdä saattavat liikenteen  ajokustannukset 

 myös nousta. 

Mandollinen  suolauksen  lisääminen parantaa liikenteen tur-
vallisuutta, mutta nopeuttaa tien  vaurioitumista.  Tätä vaiku-
tusta ei oteta huomioon tässä tutkimuksessa eikä myöskään 

 suolauksen  vähentämisen vaikutusta  päällysteiden 
 kestävyyteen. 

Nykyiset  kestopäällysteet  on  suunniteltu kestämään myös 
 nastakulutusta. Nastojen  käytön väheneminen mandollistaisi 
 päällystesuunnittelun  keskittymisen  deformaatiokestävyyden 
 parantamiseen.  Päällystesuunnittelun  vaikutus näkyy  rappeu-

tumismalleissa  vasta useiden vuosien jälkeen, joten  sen  
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täysimittaiseen huomioon ottamiseen ei tässä tutkimuksessa 
voida mennä. 

Kunnossapitokustannuksiin  kuuluvat perinteisesti paitsi kun-
nostus myös hoitotoimenpiteet. Talvihoitokustannuksia (suo-
laukseen yms.) ei tässä oteta huomioon.  

3.2  Tutkimusmenetelmä  ja  urautumismallit 

Nastojen  käytön vähentämisen vaikutuksia tutkittiin tieverkkotason pms-jär-
jestelmällä. Tutkimus tehtiin samalla tavalla kuin aiemmin viitteessä  2  (Virta-
Ia,  1993)  tehty tutkimus kuitenkin  sillä  poikkeuksella,  että nastarenkaiden  ja 

 kitkarenkaiden  käytön kehitysennusteet sekä niiden vaikutukset nykyisiin 
urautumisnopeuksiin arvioitiin huolellisemmin (Lampinen,  1994).  Tutkimuk-
sen perustana ovat järjestelmän sisältämät mallit  ja  lähtötiedot,  joita  on  osit-
tain muutettu. Muutoksia  on  tehty  vain  urautumismalleihin. 

Tieverkkotason pms-järjestelmällä voidaan arvioida päällystetyn tieverkon 
rappeutumista  ja  toimenpidetarvetta  muutaman vuoden tähtäyksellä. Edel-
leen  sillä  voidaan laskea miten paljon tieverkon nykykunto poikkeaa tienpi-
täjän  ja  tienkäyttäjän  kustannusten kannalta optimaalisesta kunnosta sekä 
miten toimenpidetarve muuttuu kuntotavoitteiden  ja  rahoitusmandollisuuksi-
en muuttuessa. 

Järjestelmän lähtötietoina ovat mallit: 

- 	rappeutumisesta 
- 	toimenpiteiden vaikutuksista 
- 	ajokustannuksista  ja  
- 	ylläpitokustannuksista  

sekä kuntomittausten mukainen nykykunto.  

Sillä  haetaan vastauksia  mm.  seuraaviin kysymyksiin: 

- 	mikä  on  kustannusten kannalta edullisin kuntotaso 
tieverkolla? 

- 	miten paljon nykykunnon ylläpito maksaa tienpitäjälle? 
- 	kuinka paljon nykykunto poikkeaa optimikunnosta? 
- 	millä  strategialla (budjetilla) nykykunto kannattaisi saattaa ta- 

loudellista optimia vastaavaksi? 
- 	mitä kustannusvaikutuksia eri kuntotavoitteiden  ja  en  rahoi- 

tustasojen  valitsemisella  on?  

PMS-järjestelmiä sekä niiden lähtötietoja  on  kuvattu yksityiskohtaisemmin 
niitä käsittelevissä julkaisuissa  /4,5,6,7/  eikä niitä esitellä tässä yhteydessä 
tarkemmin. 
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Tieverkon kunnon kehittyminen kuvataan  tieverkkotason pms-järjestelmäs-
sä  Markovin  prosessin avulla.  Markovin  prosessissa tieverkon kunnon kehit-
tyminen sekä kuntoa  ylläpitävien  toimenpiteiden vaikutus ilmaistaan  siirtoto-
dennäkäisyysmatriiseilla. Matriiseilla  osoitetaan, miten kunto kehittyy yhden 
vuoden aikana, kun  lähtökunto  ja  toimenpiteet tiedetään.  

Kuntotila  kuvataan neljän  kuntomuuttujan:  tasaisuuden, kantavuuden,  vau-
noiden  ja  unen avulla. Kukin  kuntomuuttuja  on  luokiteltu  3-5  luokkaan, joilla  
määntetään  tien  kuntotila.  Esimerkkinä  rappeutumismalleista  ovat  taulukot 

 I  ja  2,  jossa  on  esitetty  urautumisen siirtotodennäköisyydet,  kun liikenne-
määräluokka  on  joko yli  6000  ajon/vrk  tai  välillä  1500-6000  ajon/vrk. Liiken-
nemäärältään  alle  1500  ajon/vrk  teillä  urautuminen  on  edellisiä huomatta-
vasti hitaampaa, joten niiden vaikutus tämän tutkimuksen tuloksiin  on  vähäi-
nen.  Uramalleihin  tehtävät korjaukset  on  kuitenkin tehty kaikkiin  
liikennemääräluokkiin. 

Urautumismalleissa  ovat  selittäjinä uraluokka  edellisenä vuonna sekä  liiken-
nemääräluokka,  alue  ja  kantavuusluokka. Urautuminen  on  sitä nopeampaa 
mitä suurempi  on  liikennemäärä  tai  mitä huonompi  on  kunto, erityisesti kan-
tavuus.  Urautuminen  on  myös nopeampaa Etelä-Suomeen kuuluvissa  tie- 
piireissä kuin muissa piireissä. 

Unen  lähtötila  on  esitetty  taulukoiden  riveillä  ja  tulotila  seuraavana vuonna  
sarakkeilla.  Taulukoissa olevat %-luvut ovat  uramallien siirtotoden-
näköisyysprosentteja.  

Esimerkiksi  vilkasliikenteisten  teiden unen ollessa  lähtötilanteessa  parhaas-
sa  uraluokassa (ura<13  mm)  todennäköisyys sille, että tien  uraluokka  on 

 Etelä-Suomen alueella seuraavanakin vuonna  paras  luokka,  on 70,9  %.  Sa-
moin todennäköisyys sille, että  uraluokka  olisi seuraavana vuonna tyydyttä-
vä  (13-19 mm), on 29,1  %.  Muun Suomen alueella olisivat vastaavat  to

-dennäköisyydet  86,2  %  ja  13,8  %.  

Kantavuus  ja  joissakin tapauksissa  tasaisuusluokka  vaikuttavat myös  urau-
tumiseen.  Vastaavasti taulukossa  2 on  tilasiirtymä-% kantavuusluokan  ja 

 tasaisuusluokan  ollessa huonoimmat mandolliset.  
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Taulukko  1.  Urautumisen siirtotodennäköisyydet (%),  kun kantavuus-  ja  ta-
saisuus ovat parhaassa  kuntoluokassa  (mitta  usaineisto 

 1989-91).  

_________ KVL>6000  1  500<KVL<6000 

Uraluokka  vuonna  ti-i  Uraluokka  vuonna  ti-i  

Uraluokka/  Hyvä  Tyyd.  Huono Hyvä  Tyyd.  Huono  
lähtötila  alle  13 13-19  yli  19  alle  13 13-19  yli  19  
vuonna  t mm mm mm mm mm mm  
Hyvä  MS 86,2 13,8  -  95,1 4,9  -  

ES 70,9 29,1  -  88,3 11,7  - 

Tyyd.  MS  -  64,2 35,8  -  95,6 4,4 
ES  -  64,2 35,8  -  95,6 4,4  

Huono  MS  - -  100  - -  100 
ES  - -  100  - -  100  

ES=Etelä -Suomi,  MS=muu  Suomi  

Taulukko  2.  Urautumisen siirtotodennäköisyydet (%),  kun  kanta  vuus-  ja  ta-
saisuus ovat huonoimmassa  kuntoluokassa  (mitta  usaineisto 

 1989-9 1).  

_________ KVL>6000  1  500<KVL<6000 

Uraluokka  vuonna  ti-i  Uraluokka  vuonna  t+1  
Uraluokka/  Hyvä  Tyyd.  Huono Hyvä  Tyyd.  Huono  

lähtötila  
vuonna  t  
Hyvä  MS 51,3 48,7  -  76,6 23,4  -  

ES 29,2 70,8  -  56,1 43,9  - 

Tyyd.  MS  -  46,9 53,1  -  91,4 8,6 
ES  -  46,9 53,1  -  91,4 8,6  

Huono  MS  - -  100  - -  100 
ES  - -  100  - -  100  

Nykyisten  uramallien  havainnollistamiseksi  on  piirretty  kuva  1,  jossa  on  esi-
tetty kunkin  uraluokan  todennäköisyys ajan funktiona eri  lähtökunto-  ja  lii-
kennemäärätilanteissa. Uraluokat  tarkoittavat  urasyvyyksiä  0-13 mm, 13-19 
mm  ja  yli  19 mm.  Lähtötilanne  on  kussakin kuvassa sama eli  tie on  valmis

-tumisvuonna  parhaassa  uraluokassa.  Tämän jälkeen tieverkko alkaa  urau-
tua  ja  kuvassa esitetyt käyrät osoittavat miten kunkin  uraluokan todennäköi-
syydet  kehittyvät ajan suhteen. Parhaan  uraluokan  todennäköisyys piene-
nee  koko  ajan (koska toimenpiteitä ei  oleteta  tehtävän)  ja  tiestö siirtyy kes-
kimmäisen  uraluokan  kautta  huonoimpaan uraluokkaan.  Jakson lopussa 
tiestö kerääntyy lopulta kolmanteen  uraluokkaan.  

Lopulliseen  kuntotilaan  vaikuttavat  urautumisen  ja  rappeutumisen lisäksi 
luonnollisesti tehdyt toimenpiteet, joilla tiestöä siirretään  huonoimmasta 
kuntoluokasta  parempiin  kuntoluokkiin. 
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Kuvan  1  neljäs käyrä kuvaa huonoimman  uraluokan  todennäköisyyttä kun 
muut  kuntomuuttujat  (tasaisuus, kantavuus  ja  vauriot) ovat myös huonoim-
massa luokassa.  Kolmannen ja  neljännen  käyrän  ero kuvaa siten lähinnä 
kantavuuden vaikutusta  urautumisnopeuteen. 

Uramallit  U-92 
 Etelä-Suomen  keskiliikenteiset  tiet  

Tod.nMkÖisyys (%)  
120  

*  

	

0 	 . STh  
012345678 9101112131415  

Aika  (v)  

alle 	 yli 	yli  19mm  13-19mm 13mm 	 19mm huonok 
-.- 	-.- 	-.- -e- 

Kuva  1.  Uramaileja  1992  vastaavat urautumisnopeudet liikennemääräluo
-kassa  KVL  1500-6000  ajon/vrk. 

Uramallit  1992  liikennemääräluokittain 

EtelA-Suomi  
Liraluokan  U3  todennäköisyys  (%)  
120 

	

100 	 .___• 	a 

40 
20 

	

0 	 * *  S t I 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Aika  (v)  

yli 	1500- 	alle  
I 6000 5000 1500  

Kuva  2.  Etelä-Suomen urautumismallit  (U-92)  lllkennemääräluokittain.  

Kuvan  2  käyrät kuvaavat huonoimman  uraluokan esiintymistodennäköisyyk-
siä,  kun muut  kuntomuuttujat  (tasaisuus, kantavuus  ja  vauriot) ovat parhais-
sa  kuntoluokissa. Vilkasliikenteisen  tieverkon  urautumisnopeus  on  luonnolli-
sesti  vähempiliikenteisiä  huomattavasti nopeampaa.  

Vilkasliikenteinen  verkko  urautuu  siten Etelä-Suomessa noin  5-6:ssa  vuo- 
dessa. 	Pohjois-Suomessa  urautuminen  on 	hiukan hitaampaa.  
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Keskiliikenteisen  tieverkon  urautumisnopeus  on  jo  huomattavasti hitaam-
paa.  Urautuminen  kestää  10-15  vuotta.  Vähäliikenteisimmän  verkon  urautu

-minen  on  erittäin hidasta.  

Kunnossapitoalueet  A, B  Ja  C 
 Ja  HIPS:n aluejako (ESIMS)  

C  

Mv.i 	(MS)  

EteIá-Suomi (ES) 	- - - -  

Kuva  3.  Kunnossa pitoalueet 

Kuvassa  3 on  esitetty vanhat  kunnossapitoalueiden jaot,  jotka  varsin  hyvin 
kuvaavat erilaisia ilmasto-olosuhteita, sekä  pms-järjestelmässä oleva alue- 
jako  Etelä-Suomen  ja  muun Suomen alueeseen.  PMS-järjestelmän  aluejako 

 ei noudata  kunnossapitoaluejakoa  eikä tuloksia voida esittää tarkalleen sa-
malla  jaofla. Piireittäin  tarkasteltuna saadaan tulokset esitettyä suunnilleen 

 kunnossapitoaluejakoa  vastaten.  

4.  NASTAVAIHTOEHDOT  JA  NIIDEN VAIKUTUS  URAU-
TUMISMALLEIHIN  

4.1  Nastamääräykset  ja  nastojen  käytön nykytilanne 

Liikenneministeriön  päätöksin  ja  asetuksin  ajoneuvoasetuksen  muuttami-
sesta  on  nastarenkaita  koskevia ohjeita annettu seuraavasti:  

- 	1974  (Liikennneministeriön  päätös  411)  
- 	1983  (Liikenneministeriön päätös  150)  
- 	1989  (Asetus  ajoneuvoasetuksen  muuttamisesta  848)  ja  
- 	1991  (Asetus  ajoneuvoasetuksen  muuttamisesta  1295)  

Viimeksimainitussa asetuksessa  on  lisäksi annettu uudet vaatimukset  nas-
tojen pistovoimasta  ja  lukumäärästä  31.3.1993  jälkeen  käyttöönotettujen 

 renkaiden osalta.  
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Pääasialliset erot vanhojen  ja  uusien määräysten osalta ovat seuraavat: 

Taulukko  3. Nastamääräykset.  

Uudet  (31.3.1993-)  Vanhat  
Nastamäärä  <90  kpl  (13"  vanne)  8-12  kpl/300  mm 

<110  kpl  (14-15") (n.110-120  kpl/13")  
<150  kpl  (>15") (fl. 120-130  kpl/14-15")  

ka.  oli  19,1  kplI300  mm  

Nastapaino,gja enint.  1,1  g/120N  n. 1,8-2,3g/120  
pistovoima,  N  enint.  1,4 g/100 N  

Ulkonema,  mm  ka.  1,2 mm  (uusi  rengas)  
enint.  2,0 mm  (käytetty  rengas)  

Talvirenkaissa,  jotka  on  valmistettu  5.4.1992  (viikko  14/92)  jälkeen  tai  val
-mistumisajankohdasta  riippumatta  on  otettu käyttöön  31.3.1993  jälkeen  on 

 käytettävä määräysten mukaisia  nastoja ns. kevytnastoja.  Tutkimuksissa  on 
 kuitenkin havaittu, että vielä talvikaudella  1993-1994  otettiin uusina  nasta-

renkaina  käyttöön myös aikaisempien "vanhojen" määräysten mukaisia ren-
kaita noin  50  % (Heinijoki,  1994).  

Nastarenkaat  otettiin varsinaisesti käyttöön  1960-luvun alussa, josta niiden 
 käyttöaste  nousi tasaisesti vuoteen  1975  siten, että  käyttöasteeksi  tuli  95%. 

 Käyttöaste  eli  nastarenkaallisten  henkilö-  ja  pakettiautojen  osuus kaikista 
 ao. ajoneuvoista  on  säilynyt käytännöllisesti katsoen muuttumattomana ai-

na viimeksi talvikaudella  1992-1993  tehtyyn tutkimukseen asti  (Heinijoki, 
 1994).  Talvirenkaiden käyttöjakauma  oli tällöin seuraava:  

- 	Nastoitetut talvirenkaat 	94,6  % 
- 	Nastoittamattomat talvirenkaat  mukaan lukien  "kitkarenkaat"  

4,7  % 
- 	Kesärenkaat 	 0,6  %  

Lisäksi  on  havaittu, että  nastarenkaiden  käytössä ei ole esiintynyt eroja eri 
puolella Suomea, vaan sekä pääkaupunkiseudulla että Lapissa niitä käyte-
tään yhtä paljon.  

Nastoittamattomat talvirenkaat  sisältävät:  

- 	kitkarenkaat 
- 	all-season  renkaat  
- 	nastarenkaat,  joista  nastat  ovat kuluneet  tai  ne  on  nypitty  

pois  

Nastarenkaiden  käytön muutosten vaikutusten selvittämisessä voidaan si-
ten lähtökohtana pitää tilannetta, jossa  koko  1980-luvun aina  talvikauteen 

 1992-1 993  saakka, niiden  kulutusvaikutus  on  eri vuosina ollut käytännölli-
sesti katsoen sama.  
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4.2  Henkilö-ja  pakettiautojen nastarenkaiden  käytön 
 kehitysen  n uste 

Nastarenkaiden  käytön tulevan kehityksen ennustamisessa  on  lähtökohtina 
käytetty seuraavia otaksumia:  

Nastoittamattomien talvirenkaiden  osuus kasvaa tasaisesti nykyiseltä  5 
 %  tasolta  20  %:iin  vuoteen  2002  mennessä.  Nastattomien talvirenkaiden 

 osuuden voidaan olettaa muodostuvan suuremmaksi etelärannikolla  ja 
 pääkaupunkiseudulla kuin Pohjois-Suomessa.  

2. Kevytnastojen  eli uusien  nastarengasmääräysten  mukaisten  nastarenkai
-den  käytön oletetaan lisääntyvän vanhojen määräysten mukaisten  nas-

tarenkaiden  kuluessa loppuun  ja  korvautuessa  uusilla  kevytnastoilla  ja 
 "kitkarenkailla".  

3. Vanhojen  nastarenkaiden käyttöiän  oletetaan olevan olevan  n. 5  vuotta. 
Lisäksi  on  arvioitu, että vuonna  1998  vielä käytössä  10  %  vanhoja  nasta

-renkaita. Tämän jälkeen osuus  talvirenkaista  pienenee tasaisesti loppu- 
en  kokonaan vuonna  2002.  

Edellä esitettyjen olettamusten perusteella  on  laadittu  kuva  3,  josta käy esil-
le  nastarenkaiden  käytön nykytilanne  ja  ennuste kehityksestä. 

Henkilöautojen  nastarenkaiden  käytön 
nykytilanne  ja  kehitysennuste  

Kuva  4.  Henkilö-  ja  pakettiautojen nastarenkaiden  käyttö vuosina  
1990-1993  ja  ennuste kehityksestä vuoteen  2002  
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4.3  Uusien nastarengasmääräysten vaikutus päällysteiden 
urautumiseen 

Kevytnastojen  ja nastoittamattomien talvirenkaiden  osuuden kasvaessa  ja 
 vanhojen nastarenkaiden jäädessä pois käytöstä pienenee myös henkilö-  ja 

pakettiautojen päällysteitä  kuluttava vaikutus. Henkilö-  ja pakethautojen ku-
lutusvaikutuksen kehitysennusteessa  on  lähtötietona  käytetty kuvan  4  en-
nustetta eri rengastyyppien keskinäisistä osuuksista  ja  seuraavia olettamuk-
sia eri renkaiden suhteellisista kulutusvaikutuksista: 

Suhteellinen kulutusvaikutus  

1. Vanhat nastarenkaat  (1,8-2,3 g  nastat) 	 I 

2. Kevytnastat 	 0,35 

3. Nastattomat  renkaat 	 0  

Kevytnastoitla  varustettujen ajoneuvojen alhaiseen kulutusvaikutukseen 
vanhoihin nastarenkaisiin verrattuna vaikuttaa erityisesti nastan paino  ja 
nastojen  lukumäärä. Kevytnastojen painot ovat tyypillisesti jopa huomatta-
vasti alhaisempia  (0,6-0,7 g)  kuin mitä määräykset sallisivat  (1,4  ja  1,1 g). 

 Kevytnastojen  suhteellisen kulutusvaikutuksen  on  oletettu olevan iskun  ja 
hierron  sekä nastojen lukumäärän perusteella  0,35.  

Edellä esitettyjen tarkastelujen perusteella  on  laadittu henkilö-  ja pakettiau-
tojen nastarenkaiden  suhteellinen kulutusvaikutusennuste vuosille 

 1990-2002  (kuva  5).  

Henkilöautojen nastarenkaiden 
kulutusvaikutuksen kehitysennuste 

(%) 

 60 

40 

20 

190 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
Vuo8i 

Urutu- Urautu- 
minenA minenB 
-.-  —4— 

Kuva  5.  Kehitysennuste  henkilö-  ja  pakettiautojen  aiheuttamasta päällystei
-den  urautumisesta  vuosina  1990-2002  eri talvi-  ja  nastarengas

-tyyppien käyttö-  ja  kulutta vuusennusteen  perusteella  
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4.4  Deformaation  osuus  urautumisessa  

Kuorma-autojen aiheuttaman urautumisen osuus päällysteiden kokonaisu-
rautumisessa  on  arvioitu olleen ennen uusia nastarengasmääräyksiä  ja 

 päällysteiden  kehitystyötä keskimäänn  25  %.  Sekä kulutus- että deformaa-
tiokestävyyden oletetaan ASTO-tutkimuksesta saatujen tulosten perusteella 
paranevan  n. 30  %,  minkä oletetaan jatkuvan päällysteiden uusimisen yhte-
ydessä tasaisesti vuosien  1993-1998  välisenä aikana. Käytännössä  osa 

 urautumiskehityksen  parantumisesta  on  tapahtunut  jo  1990-luvun alussa 
erityisesti Uudenmaan tiepiirissä (joka vastaa  1/5-osasta  koko  maan lilken-
nesuoritteesta). Toisaalta asfalttipäällysteiden kunnossapitoteknhikassa  on 

 viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia siirryttäessä tavanomaisista 
"laattapäällysteistä" huomattavasti vähemmän asfalttimassaa vaativiin  ja 

 huomattavasti halvempiin päällystystekniikoihin (remixer ym.). Näiden  mas-
sa- ja  päällystetyyppien  kulutus-  ja  deformaatiokestävyysominaisuuksia  ei 
ote voitu ottaa huomioon tässä tarkastelussa.  

4.5  Henkilö-  ja  kuorma-autoliikenteen yhteisvaikutus  
urautumiskehitykseen 

Päällysteiden urautumiskehityksen  tarkastelussa  on  otettu huomioon edellä 
esitetyt ennusteet henkilö-  ja  pakettiautojen nastarenkaiden käyttäasteen  ja 

 eri rengastyyppien osuuden kehityksestä  ja  kuorma-autojen aiheuttaman 
urautumisen vaikutukset sekä ennusteet päällysteiden kulutus-  ja  urautu-
miskestävyysominaisuuksien  kehittymisestä. 

Tämän lisäksi  on  otettava huomioon liikenteen kokonaismäärän muuttumi-
nen liikenteen keskimääräisten kasvukertoimien avulla. Liikenteen kehitys 
vuosina  1990-1994  perustuu liikennelaskentoihin  ja  1994-2002  liikenteen 
kasvuennusteeseen. Liikenteen suhteellisia muutoksia kuvaavat seuraavat 
luvut: 

Suhteellinen liikennemäärä  

1990 	 100 
1994  (alhaisin arvo) 	 97 
2002  (suurin liikennemäärä) 	116  

Henkilö-  ja  pakettiautojen  aiheuttama kulumisurautuminen  ja  kuorma-auto-
jen aiheuttama urautuminen vuosina  1990-2002 on  esitetty kuvassa  6.  Sii-
nä  on  lähtökohtina käytetty kuvien  4  ja  5  ennusteita, kuorma-autojen urau-
tumisvaikutusta  ja  liikennemäärien  kehitystä. 
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Henkilö-  ja  kuorma-autoliikenteen yhteisvaikutus 
 urautumiskehitykseen 

(A=päältystetekniikan kehittymietä  ei oteta  huorrwon. 
B=päällystysteknhikan kehittyninen  otetaan huomioon)  

(%)  

20 	 U Ö 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002  
Vuoei 

Kokonajsurau- Kokonasurau- Deformaa- Deforn 
tun,inen  A 	tummen  B 	tio  A 	tio  B 

C 	 —4— 	.-- 

Kuva  6.  Henkilö-  ja  kuorma -autolIIkenteen  vaikutus  paa/lyst eiden  ura  utumis-
kehitykseen vuosina  1990-2002  nykyisten  nastarengasmääräysten  
perusteella  

Urautumisvaikutuksen  arvioidaan kuvan  6  mukaisesti  pienenevän kevytnas-
tojen  ja kitkarenkaiden  käytön yleistyessä vuoteen  1998  mennessä noin 

 40-55 %:n  tasolle vuosien  1990-92  tasosta riippuen siitä otetaanko päällys
-tetyyppien  paraneminen huomioon. Tämän jälkeen pysyisi  kulutusvaikutus 

 suunnilleen vakiona.  Urautumisesta  aiheutuisi tällöin noin puolet kulutuk-
sesta sekä puolet  deformaatiosta.  

Kun edellä esitetyt ennusteet huomioidaan  urautumismalleissa  saadaan 
 mm.  kuvan  7  mukainen  urautumiskäyrästö,  joka esittää kunkin vaihtoehdon 

 urautumisnopeuksia. Käyrästöt  ovat samantyyppiset kuin kuvissa  1  ja  2, 
 mutta parhaimpien  uraluokkien esiintymistodennäköisyydet  on  jätetty pois. 
 U92-mallisto kuvaa nykyisiä  urautumismalleja. Kevytnasta-  ja nastakielto

-vaihtoehdoista  on  kaksi versiota.  Päällystystekniikan  paraneminen parantaa 
 urautumiskestävyyttä.  A-vaihtoehdoissa  ei ole huomioitu  päällystysteknii

-kassa  tapahtuvaa paranemista.  8-vaihtoehdoissa  se on  otettu huomioon.  

Urautuminen  hidastuu vaihtoehdosta riippuen melkoisesti  pidentäen pääl-
lysteiden kestoikiä (urautumisella  mitaten) jopa yli  kolminkertaisiksi. 
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Uramallit vaihtoehdoittain 
 Etelä-Suomi,  KVL  yli  6000  ajon/vrk 

UrJuokan  03 to  ennák6ilyys  (S) 
120  
iooF  

0U 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  

Aile  (v) 

U92  Kevyt- Kevyt-  Nasta- Nasta-
nasta  A  nasta  B  kietto  A  kiteto  B  

	

-_-  0 	--  -st--  -  

Kuva  7a.  Uramallivaihtoehdot vilkasliikenfelsi/te  teille.  

Uramallit vaihtoehdoittain 
 Etelä-Suomi, I  500<KVL<6000 ajon/vrk 

Uratuoan  03  todennk6syy (%) 
 120  

•  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 Aika  (v) 

U-92  Kevyt- Kevyt-  Nasta- Nasta-
nastaAnastaB kiettoA kiettoB 

	

-  0 	-0--  -st---  ---- 

Kuva  7b.  Uramallivaihtoehdot keskiliikenteisiile  teille.  

5.  TIEVERKON  OPTIMIKUNTO  JA  YLLÄPITO- 
KUSTANNUKSET  

5.1  Urautumisvaihtoehtojen  vaikutus taloudelliseen 
 optimikuntoon  

Taloudellinen  optimikunto  kuvaa sellaista tieverkon  kuntotilaa,  jossa yhteen
-lasketut  ylläpito-  ja  liikenteen  ajokustannukset  ovat  minimissä. Optimikunto 

 riippuu paitsi toimenpiteiden  yksikkökustannuksista  ja  liikenteen  ajokustan-
nuksista  myös tieverkon rappeutumisesta, jossa  urautuminen  on  yksi tekijä.  
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Pitkän aikavälin  optimoinnin  tuloksena saadaan  koko  kestopäällysteverkolle 
 liikenteen  ajokustannusten  sekä  ylläpitokustannusten  välinen riippuvuus ku-

van  8  mukaan. Kun tieverkon ylläpidon vuosittainen  budjettitaso  nousee  (x- 
akseli) laskevat liikenteen  ajokustannukset  sekä myös niiden  ja  ylläpitokus-
tannusten  summa (y-akseli) kunnon parantuessa. Ylläpitoon  uhrattavien 

 määrärahojen edelleen kasvaessa liikenteen  ajokustannuskset  pienenevät, 
mutta liikenteen  ja  ylläpidon kustannusten  summa  kasvaa.  

Kokonaiskustannuskäyrän minimikohta  antaa  sen  budjettitason,  jolla  tie- 
verkkoa tulevaisuudessa kannattaisi ylläpitää. Edelleen  kokonaiskustannus

-ten  minimikohta  ja  sitä vastaava  budjettitaso määrittävät  sen  kuntotilan 
(kuntojakauman),  jossa  tieverkkoa  kannattaa ylläpitää.  

Tieverkkotason pms-järjestelmässä yllä oleva  budjettitaso  sekä sitä vastaa-
va  kuntotila  otetaan pitkän aikavälin  tavoitteiksi,  joihin sitten myöhemmin 

 esitettävillä ylläpitotoimenpiteillä  pyritään.  

Kokonaiskustannusten  riippuvuus pitkän 
aikavälin  ylläpitobudjetista  eri  uramalleiHa 

Kestopäällysteverkko  (16904 km) 
 Kustannukset  (Mmk/v)  

43800  - ________ ________ ________ ________ ____________ 
Uramaflit  -92 

43600 	 -- 
Kevytnastat  A  

________ istannust  n  minimi hdat  43400 	 - Nastakielto  A 

43200 	
I-IP1I'.1t 	

3 	 Nastaldelto  B 
A 

43000 	 ______ ______ ______ _________  

300 	400 	500 	600 	700  
Tavoitetilan yfläpitobudjetti (Mmk/v) 

TIELITkIPVI/1.9  1994  

Kuva  8.  Kustannusoptimien  nip  puvuus uramalleista  ja  budjetti-
rajoitustasosta. 

Nykyisillä  uramalleilla  laskettu  kustannusoptimi  asettuu  460  Mmk:n vuotui-
selle tasolle, joka siis vastaa sitä  minimitasoa,  jolla  kestopäällysteverkon  yl-
läpito voitaisiin hoitaa, kun tieverkon kunto  ensin  olisi saatettu  optimia  vas-
taavalle tasolle.  

Urautumisen  hidastuminen  kevytnastojen  käyttöönoton myötä hidastaa  ko-
konaisrappeutumista  ja  vaikuttaa laskennalliseen  ylläpitokustannusten opti

-mun  sitä  alentavasti.  Kun muutetaan  urautumisnopeuksia  siten, että ne vas-
taavat tilannetta vuonna  1998,  jossa  kevytnastojen  käyttöönotto  on  yleisty-
nyt  henkilöautoissa  noin  75  %:iin  ja  kitkarenkaiden  osuus noin  15  %:iin  van-
hojen  nastojen  osuuden jäädessä  10  %:iin  saadaan  kokonaiskustannusten 
optimi  kohdalle, jossa vuotuiset  ylläpitokustannukset  ovat  75  Mmklv nykyti-
lannetta  pienemmät eli  385  Mmk/v. Kevytnastojen  käyttöönotto olisi siten 
aiheuttanut noin  75  Mmk:n  (16  %)  vuotuiset säästöt  ylläpitokustannuksissa. 
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Kun  urautumismalleja  korjataan edelleen  nastakieltoa  vastaavalle tasolle eli 
siten, että kulumisen osuus  urautumisesta  on  nolla,  pienenee  kustannusop-
timia  vastaava  ylläpitokustannusten  taso  35  Mmk edelliseen verrattuna eli 

 350  Mmk:aan vuodessa.  Nastakieltoa  vastaavilla  uramalleilla  olisi tieverkon 
vuotuinen ylläpito siten  110  Mmk  (24 %)  halvempaa nykyisillä  urautumis

-malleilla saatuihin tuloksiin verrattuna. 

Tulosten jakaantuminen alueittain  on  esitetty taulukossa  4.  Valtaosa  nasta
-kulutuksen aiheuttamista säästöistä saataisiin Etelä-Suomessa. 

Taulukko  4.  Kesto  päällysteverkon  yllä  pit  otoimenpiteet optimitilassa 
vaihtoehdoittain.  

Vaihtoehto Etelä-Suomi  Muu  Suomi  Yhteensä  
Nykymallit  356 Mmklv 104 Mmklv 460 Mmklv 
KevytnastatA  296 	-17% 89 	-14% 385 	-16% 
Nastakielto  A 270 	-  24  %  80 	-  23  %  350 	-24  %  

Samoin kuin kokonaiskustannukset myös tieverkon kunto riippuu vuotuisen 
 budjethrajoituksen  suuruudesta. Kuvan  8 kokonaiskustannuskäyrien minimi

-kohtia vastaavat  kuntojakaumat  on  esitetty kuvissa  9-12.  Kuvasta  9  voidaan 
nähdä, että  optimikohtia  vastaavat  tavoitteelliset urajakaumat  paranevat 

 urautumisnopeuden hidastuessa (kevytnastatlnastakielto)  verrattuna  nykyi
-sun uramalleihin. 

Tavoitteellisen urajakauman  paraneminen johtuu  mm.  siitä, että  urautumi
-sen  hallinta  on  hitaampien  urautumismallien  ansiosta halvempaa. Toisaalta 

 tavoitteelliset urajakaumat  ovat melko hyviä kaikissa  vaihtoehdoissa  eli suu-
rin osuus  tieverkosta  olisi parhaassa  uraluokassa. 

Uramallin  vaikutus  tavoitetilan urajakaum  im  

Tiepituus  (km) 
2000C 

15000  -  1-  -- -  
10000  - -  

5000-  ____ ____ 

- ____  

Kuva  9.  Uramallien  vaikutus  tavoitetilan urajakaumiin. 

Malli Uramalli  -92  Kevytnastat Nastakielto 
HuonoE  22 16 9  
Tyydytt[j]  1253 820 464  
Hyvä 	[1 15629 16069 16432  
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Uramallin  vaikutus tavoitetilan 
kantavuusjakaumiin 

Tiepituus  (km) 
2000C 

15000 

10000  

5oo:  

Malli Uramalli  -92  Kevytnastat Nastakielto  
Huonoa  116 9 10  
TyydyttElil  216 173 186  
Hyvä  16572 16722 I 	16708  

Kuva  10.  Uramallin  vaikutus  ta  voitetilan  kanta  vuusjakaumiin 

Uramallin  vaikutus tavoitetilan 
tasaisuusjakaumiin 

Tiepituus  (km) 
2000C 

15000-  -  

10000-  - - 	 -  

5000-  - - 	 -  

0-  - ___  

Kuva  11.  Uramallien  vaikutus tavoitetilan tasaisuusjakaumiin. 

Uramallin  vaikutus tavoitetilan vaunojakaumiin 

Tiepituus  (km) 
2000C 

15000  - -  

10000  - - -  

5000  - -  

0  - - -  

Kuva  12.  Uramallien  vaikutus tavoitetilan vauriojakaumiin. 

Malli Uramalli  -92  Kevytnastat Nastakielto  
Huono  272 289 278  
Tyydytt[I]  9673 10182 10054  
Hyvä 	[1 6959 6433 6572  

Malli  Uramalli  -92  Kevytnastat Nastakielto  
Huonoa  299 368 394  
Tyydytt1  2575 3053 3201  
Hyvä 	EJ  14030 13483 13310  
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Muutokset  päällysteiden  kulumisessa vaikuttavat  uramallien  kautta myös 
muiden  kuntomuuttujien tavoitteellisiin jakaumiin. Kantavuusjakauma  para-
nee  nastojen kulutusvaikutuksen  vähentyessä hiukan  (kuva  10).  Sen  sijaan  
tavoitteelliset  tasaisuus-  ja  vauriojakaumat  taas  heikkenevät  jonkin verran  
urautumisen hidastuessa  (kuvat  11-12).  

Syynä tasaisuus-  ja  vauriojakaumien huonontumiseen  on se,  että  urautumi
-sen  hallinta voidaan hoitaa  vähäisemmillä kunnossapitotoimenpiteillä  eikä 

nykyisten  uramallien  tilanteessa tarvittavien toimenpiteiden avulla enää 
saadakaan "samalla kertaa" parannusta myös tasaisuuteen  ja  vaunoihin. 

Uramallin  vaikutus tavoitetilan huonokuntoisten 
teiden määriin 

Tiepituus  (km) 
500! 

400 

300 

200 

100  

•  Tasaisuus 
 D  Kantavuus 

 Vau  not  
• Urat 

Uramai  -92 	Kevytnastat 	Nastakielto 
Mafli  

Kuva  13.  Uramallien  vaikutus  ta  voitteellisten kuntojakaumien  huonokuntois-
ten teiden määriin. 

Yhteenvetona  uramallien  vaikutuksesta  tavoitteellisiin kuntojakaumiin  on 
 kuva  13,  jossa  on  esitetty tieverkon  huonoimpien kuntoluokkien  km-määrät  

kuntomuuttujittain  ja  uramalleittain.  Siitä nähdään, että  urautumisen  hidas-
tuminen vaikuttaa  tavoitteellisiin kuntojakaumiin  ura-  ja  kantavuustilannetta 
parantaen  ja  tasaisuus-  ja  vauriotilannetta  hiukan  huonontaen. 

Tavoitteellisten kantavuusjakaumien  paraneminen johtuu siitä, että  tavoit-
teellinen toimenpidejakauma  muuttuu hiukan  raskaampaan  suuntaan  urau

-tumisen  muuttuessa kuten voidaan myöhemmin niitä esittävistä kuvista ha-
vaita  (kuva  14).  

Kaiken  kaikkiaan voidaan kuitenkin todeta, että  nastakulutuksen  muutosten 
vaikutus  tavoitteellisiin kuntojakaumiin  on  melko  marginaalinen.  

5.2  Taloudellisia  optimitiloja  vastaavat  ylläpitokustannukset  

Taloudellista  optimitilaa  vastaavat  ylläpitokustannukset  olivat kullekin vaih- 
toehdolle edellisessä kohdassa mainitut  460, 385  ja  350  Mmk/v.  Niillä  
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tarkoitetaan siis sitä  kunnossapitokustannusten  tasoa, jolla verkon kunto 
pysyy  optimitilaa  vastaavana, kun  se on  ensin  saatu sille tasolle. 

Kuvassa  14 on  esitetty  ylläpitokustannusten  jakaantuminen  päätoimenpide-
ryhmiin, joita ovat rakenteen parantaminen,  uudelleenpäällystäminen,  pin

-taus/remixer  ja  paikkaustoimenpiteet. Laskennat  on  kuitenkin tehty käyttäen 
tarkempaa  toimenpidevalikoimaa (paikkaus, urapaikkaus, pintaus/remixer,  
ohut  uudelleenpäällystäminen,  paksu  uudelleenpäällystäminen,  kevyt ra-
kenteen parantaminen  ja raskas  rakenteen parantaminen). 

Nopea  urautuminen,  jota  nykyiset  uramallit  edustavat, näyttää laskennallis-
ten tulosten perusteella vaativan enemmän kevyitä  päällystystoimenpiteitä  
kuin hitaan  urautumisen  vaihtoehdot.  

Urautumisen  hidastuminen vaikuttaa  optimitilan toimenpidekustannusraken-
teeseen  lisäten  uudelleenpäällystämisen  osuutta noin  30  %  ja  vähentäen 
pintauksen/remixerin  osuutta noin  40  % perustilanteeseen  verrattuna.  

Paikkausten  määrä kasvaa noin  25  %.  Raskaita toimenpiteitä ei tehdä mis-
sään vaihtoehdossa, koska verkon rakenteellinen kunto  on  optimitilassa 

 hyvä.  

Päällystystoimenpiteet  vaikuttavat myös kantavuuteen.  Sen  sijaan  pintaus
-ja  remixer-toimenpiteet eivät juuri ollenkaan. Siitä syystä  päällystystoimenpi -

teiden osuuden kasvu vaikuttaa  tavoitteellista kantavuusjakaumaa  paranta-
vasti,  mikä todettiin myös kohdassa  5.1.  

Uramallin  vaikutus tavoitetilan 
ylläpitotoimenpiteisil  fl  

Yllåpitokustannukset (Mmk/v)  
500 

400  - 	 __________  

300—  - 	 - -  

200—  -- -  

100—  - 	 - -  

0 —  - ______ - 

[hthn1 460,4  3853 358,2 	I  

Kuva  14.  Uramallien  vaikutus tavoitetilan kunnossa  pit  oku stannuksiin. 

Malli 	Uramafli  -92 Kevytnastal Nastakielto 
Rak.par. 	 0.0 0.0 0.0 
Paâilyslys 	 166.3 216,7 218,1 
RerTlx/pl 	 274.4 144.7 115.5  
Palkkaus 	 19,7 23.9 24,6  
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5.3  Nykystrategian  edellyttämä  rahoitustaso  ja  ylläpito- 
toimenpiteet  

Ajemmissa analyyseissä  on  todettu, että kun  kestopäällystetyn  tieverkon ta-
voitteelliseksi  kunnoksi  valitaan pitkän tähtäyksen  optimikunto  on  edullisin 

 alkurahoitustaso  noin  500  Mmk/v.  Tällöin  kestopäällysteverkon  ylläpidon 
vuotuinen rahoitus olisi mainittu  500  Mmk/v  laskien kuitenkin muutaman 
vuoden kuluttua kunnon paranemisen myötä  tavoitteelliselle  tasolle  460 

 Mmklv.  Tällä hetkellä  kestopäällysteverkon  ylläpidon  nykyrahoitus  on  juuri 
yllä mainitulla tasolla  (500  Mmk/v)  ja  tulee  jo  ensi vuonna  (-95)  olemaan 
hiukan sitä pienempi. 

Tässä tutkimuksessa  on  analysoitu, miten  optimikuntotila  ja sen  vaatima pit-
kän aikavälin  rahoitustaso  muuttuvat, kun  nastojen  käyttöä vähennetään. 
Samalla, kun kumpaakin  nastojen  käytön tilannetta kohden  on  saatu uusi 

 tavoitetila  sekä tieverkon  kunnolle  että ylläpidon  rahoitukselle,  voidaan edel-
leen tutkia mitä muutoksia  nastojen  käytön muuttumisella mandollisesti olisi 
ylläpidon  nykystrategiaan  eli lyhyen aikavälin  alkurahoitustasoon  ja 

 toimenpidejakaumiin.  

Kuvassa  15 on  esitetty miten  kestopäällysteverkon ylläpitokustannukset 
 muuttuvat ajan  ja  tavoitetilan  mukaan.  Perusvaihtoehtoja  oli kolme; nyky- 

mallit,  kevytnastamallit  ja  nastakieltomallit,  joista  on  kustakin esitetty  rahoi-
tustaso  sekä  optimitilassa  että  sen  muuttuminen nykytilasta kohti 

 optimitilaa.  

Ennuste  kestopäällysteverkon 
ylläpitokustannuksifle  1994-2001  

YUåpitokuannuksot (Mmilv)  
550 

 . :z.:z__  

250 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001  Optimi 
Vuos 

	

Urama8 Kev4- Nta- tJ -92 	U-92 
92 	nastat k,&to  •>Kevyt  -KieIto 

-..-.. 	-- 

Kuva  15.  Yllä pitokustannukset eu nastavaihtoehdoille aikavälillä 
 1994-200 1.  

Nykymalleilla alkurahoitustason  tulisi olla noin  500  Mmklv,  josta  se  laskisi 
muutaman vuoden kuluttua  optimia  vastaavalle tasolle  460  Mmk/v. 

Kevytnastavaihtoehdolla optimitilan rahoitustaso  olisi  75  Mmk pienempi eli 
 385  mmklv.  Jos  oletetaan, että  kevytnastojen  käyttö olisi  jo  nyt yleistynyt  
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sille tasolle, johon  sen  arvioitiin yleistyvän kuvissa  3-5  vuoteen  -98  mennes-
sä, olisi  kestopäällysteverkon  ylläpidon edullisin  alkurahoitustaso  noin  470 

 Mmklv.  Koska  kevytnastojen  käyttö kuitenkin yleistyy  kevytnastavaihtoeh
-don  mukaiseksi vasta muutaman vuoden kuluessa,  on  keskipitkän aikavälin 

 ylläpitokustannukset  laskettava painottamalla kanden  em.  vaihtoehdon vas-
taavia lukuja. Painot voidaan valita  esim.  kummankin vaihtoehdon  nastaku-
lutusvaikutuksen  perusteella. 

Näin tehden saadaan  ylläpitotoimenpiteiden rahoitustasoksi  ajan suhteen 
kuvan  15  käyrä  (U-92-->kevyt), jossa  alkurahoitus  on  nykyisen vaihtoehdon 
mukainen mutta joka pienenee nopeammin kohti  kevytnastavaihtoehdon 

 mukaista  tavoitetilaa  eli  385  Mmk/v. 

Nastakiellon  aiheuttamia  kustannusvaikutuksia  voidaan tutkia vastaavalla 
tavalla. Tällöin  tavoitetaso  on  noin  350  Mmklv  ja  nastojen käyttökieltoa  vas-
taavan tilanteen  alkurahoitustaso  olisi noin  450  Mmklv.  Koska  nastojen 

 mandollinen  käyttäkielto  kuitenkin  ajoittuisi  nykyhetkeä  myöhäisemmälle 
 ajalle olisi  sen  vaikutukset myös havaittavissa vasta myöhemmin. Tällöin yl-

läpidon  rahoituskäyrä  alkaisi jälleen nykytilaa  vastaavalta  tasolta  500  Mmk/v 
 laskien myöhemmin  tavoitetilan  tasolle  350  Mmk/v.  

Kun tarkastellaan aikavälin  1994-2001  ylläpitokustannuksia  voidaan todeta, 
että  kestopäällysteverkon  ylläpito maksaisi  en  nastojen  käytön tilanteissa 
kuvan  16  mukaisesti  3800  MmkI8v,  3400  Mmkl8vja  3100  MmkI8v. 

Urautumisvaihtoehtojen  vaikutus toimenpiteiden 
määriin aikavälillä  1994-2001  

Mmk/v  
5000 

4000 	3788 
3447  

	

______________ 	 3120 
3000— 	 _________  

2000— 	 ________  

l000_  

Uramalli  -92 	Kevytnastat 	Nastakielto 
Uramalli  

R  Rak.parD PäällystysE Remixer/piritausO PaikkausE Rutlinihoito  

Kuva  16.  Yllä  pitotoimenpiteiden  jakautuminen aika välillä  1994-2001.  

Kevytnastavaihtoehto  olisi siten  ylläpitokustannusten  kannalta  nykyvaihto
-ehtoa noin  350  Mmk halvempi  ja  nastakieltovaihtoehto  noin  650  Mmk hal-

vempi kandeksan ensimmäisen vuoden aikana. Kun huomioidaan lisäksi 
 se,  että kummassakin tapauksessa  (kevytnastavaihtoehto  ja  nastakielto

-vaihtoehto) siirtyminen kestäisi muutaman vuoden  pienentyisivät  em.  erot 
jonkun verran  (300  ja  485  Mmk).  
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5.4  Tulosten tarkastelua  

Nastojen  käytön vaikutuksia  on  arvioitu useissa yhteyksissä aiemminkin. 
Tulokset ovat olleet vaihtelevia.  Nastojen  käytän vaikutus tieverkon  kunnos-
sapitokustannuksiin  on  arvioitu enimmäkseen suuremmaksi kuin tässä tutki-
muksessa saadut arviot eli  200-300  Mmk/v. 

Nastojen  aiheuttamaa kulutusta  on  pienentänyt  mm.  kunnossapidossa  ta-
pahtunut kehitys  ja  ASTO-tutkimuksen tulosten käyttöönotto sekä myös 

 nastarengasmääräysten  muuttuminen. 

Edellisten perusteella voitaneen tässä tutkimuksessa saatua arviota pitää 
oikeaa suuruusluokkaa olevana.  

Rajauksia  käsittelevässä osassa todettiin, että tutkimus käsittelee  vain  kes-
topäällysteverkkoa.  Tarkastelun ulkopuolelle  jää  yleisistä teistä  kevytpääl

-lyste-  ja  soratiet  (yhteensä noin  60000 km)  sekä kadut.  

Liikennesuorite  on  kevytpäällyste-  ja  soratietieverkolla  melko pieni, joten 
 nastarengaskulutuksefla  ei ole  kovin  suurta osuutta  sen  kunnossapidossa. 

 Sen  sijaan  katuverkon päällysteiden  kulumisessa  nastakulutuksella  on  mer-
kitystä. Sitä ei tässä tutkimuksessa ole kuitenkaan tarkasteltu, koska katu

-päällysteistä  sen  enempää kuin  liikennesuoritteestakaan katuverkolla  ei ole 
tarkkaa tietoa. 

Toisaalta katujen  kunnossapitotoimenpiteet  ovat usein sidoksissa muihin 
 kadunparannustöihin  (viemärit,  vesijohdot, sähköjohdot yms.  verkot) eikä 

 urautumista  alhaisten nopeusrajoitusten takia pidetä tärkeimpänä 
 päällystyskriteerinä. 

Nastojen  käyttöön  on  kiinteästi sidoksissa suolan käyttö, joka aiheuttaa 
kustannuksia kunnossapitoon, nopeuttaa tiestön  urautumista  ja  lisää  mm. 

 ajoneuvojen  korroosiota. 

Märän päällysteen  on  todettu laboratoriokokeissa kuluvan  3-7  kertaa kuivaa 
 päällystettä  nopeammin.  Kenttäkokeissakin  on  voitu todeta, että  märällä  ke-

lillä kuluminen  on  huomattavasti kuivan  kelin  kulumista nopeampaa. 

Näiden tekijöiden vaikutus  on  ainakin yhtä merkittävä kuin  nastojen  käytön 
vaikutus pelkästään  kunnossapitokustannuksiin,  joita tässä tutkimuksessa 

 on  käsitelty. Niitä  kustannusvaikutuksia  tutkitaan muissa talvi  ja  tielilkenne 
 -projektin  osissa tarkemmin.  
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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää miten  nastojen  käyttö vaikuttaa kesto -
päällysteverkon kunnossapitokustannuksiin. Kunnossapitokustannuksiin  
luetaan tässä tutkimuksessa kuuluviksi  vain  kesäkunnossapitokustannukset 

 eikä  esim. liukkaudentorjunnasta  aiheutuvia kustannuksia oteta huomioon. 

Tarkastelun näkökulma  on  sikäli rakenteellinen, että  nastojen käyttön  vaiku-
tusta arvioitiin käyttäen  pms-jär)estelmää  muuttamalla siinä olevia  rappeu-
tumismalleja nastojen  käytön  ja  niiden  kuluttavuuden  kehittymisen perus-
teella. Mandollisia vaikutuksia tienkäyttäjien  ajokustannuksiin  ei huomioitu.  

Nastamääräyksiin  on  tullut  useita muutoksia, joista viimeisin tuli voimaan 
keväällä  1993.  Siinä asetettiin rajoituksia  nastojen konaismäärälle  ja  nasta-
painoille.  Keväällä  1993  voimaan tulleiden  nastamääräysten  mukaisia  nas-
tarenkaita  nimitetään tässä tutkimuksessa  kevytnastallisiksi talvirenkaiksi  tai 
vain  lyhyesti  kevytnastoiksi.  

Yhdeksi  nastojen  käytön vaihtoehdoksi valittiin tilanne, joksi  nastarenkaiden  
käytön arvioitiin kehittyvän vuoteen  1998  mennessä, koska  sen  jälkeen ei 
käytössä arvioitu tapahtuvan  kovin  suuria muutoksia. 

Toiseksi  nastojen  käytön tilanteeksi valittiin  nastakielto,  jonka  aikaisimmaksi 
voimaantulovuodeksi  arvioitiin vuosi  1998.  

Kevytnastojen  käytön arvioitiin yleistyvän siten, että niiden osuus olisi hen-
kilö-ja  pakettiautoissa  vuonna  1998  noin  75  %. Nastattomien talvirenkaiden 
(kitkarenkaat yms.)  osuudeksi arvioitiin  15  %  ja  loput  10  %  olisi vielä vanho-
jen määräysten mukaisia  talvirenkaita. 

Kevytnastallisten talvirenkaiden  on  todettu kuluttavan  tiepäällysteitä  huo-
mattavasti vähemmän kuin vanhojen määräysten mukaisten  nastarenkai

-den.  Nastojen  käytön kehittymisen  ja  niiden  kulutusvaikutus  huomioiden  
pienenisi päällysteiden urautuminen  noin  55  %:iin  aiemmasta.  Jos  lisäksi 
huomioidaan myös uusien  päällysteiden  kulutus-  ja  deforrnaatiokestävyy

-den  paraneminen,  pienenisi urautumisvaikutus  edelleen noin  40  %:iin aiem-
paan  verrattuna.  

Nastojen käyttökieltovaihtoehdossa kulutusvaikutus pienenisi  edelleen lä-
hes olemattomaksi  ja  urautumiseen  jäisi jäljelle pääasiassa  vain  tiivistymi

-sen ja  deformaation  osuus.  Urautuminen pienenisi  siten noin  70  %.  Uusien  
päällysteiden  kulutus-  ja  deformaatiokestävyyden  paraneminen huomioiden  
pienenisi kokonaisurautuminen  edelleen  10  %  ollen  enää  20  % 

 alkuperäisestä. 

Lopulliset  urautumisvaihtoehdot  saatiin  hidastamalla pms-järjestelmän ny-
kyisiä  urautumismalleja  55, 40, 30  ja  20  %:iin perustilanteesta. 

Pms-järjestelmässä  on  keskeinen sija tieverkon  rappeutumismalleilla.  Kes-
keiset tulokset ovat tieverkon  optimikunto  sekä  sen  ylläpitämiseen tarvittava  
rahoitustaso  ja sen  jakaantuminen erilaisiin  ylläpitotoimenpiteisiin. 
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Rappeutumisen hidastuminen vaikuttaa paitsi  kunnossapitokustannuksiin 
 myös  optimitilaa  vastaaviin  tavoitteellisiin kuntojakaumiin.  

Perustilanteessa eli vanhoilla  uramalleilla  laskettuna  kestopäällysteverkon 
 ylläpitämiseen tarvittava taloudellinen  optimitaso  olisi  460  Mmk/v.  Koska  tie-

verkon nykykunto poikkeaa vielä  tietyiltä  osin  tavoitteellisesta  kunnosta, oli-
si  sen  kunto  ensin  satettava optimia  vastaavalle tasolle.  Optimitason  saa-
vuttamiseen voidaan edetä useilla  en  strategioilla,  joita  vaihdellaan  pääasi-
assa vuotuista  budjethrajoitusta säätelemällä. Perustilannetta  vastaava 

 optimistrategia  on  laskettu aiemmin  ja sen  alkurahoitustasoksi  on  saatu  500  
Mmk!v  siten, että  se  pienenisi  tulevina vuosina  ollen  kandeksan seuraavan 
vuoden aikana yhteensä noin  3.800  Mmk.  

Nastojen  eri  käyttövaihtoehdoille  voidaan laskea samanlaiset luvut, joiden 
perusteella sitten saadaan niiden vaikutus  kunnossapitokustannuksiin. Ke-
vytnastavaihtoehto  pienentäisi  optimitilan kunnossapitokustannuksia  noin 

 75  Mmk:lla vuosittain  ja  nastojen käyttökielto  pienentäisi niitä noin  110  Mmk 
vuosittain.  

Nastojen käyttövaihtoehdot  vaikuttaisivat myös jonkin verran lyhyen aikavä- 
lin  ylläpitostrategloihin  siten, että ylläpidon  alkurahoitustasot  pienenisivät  ja 

 kandeksan vuoden ajalle  lasketut ylläpitokustannukset  olisivat noin  350  ja  
( / 

	

	485  Mmk  sThrret  Vuotuiset  saastot  olisivat siten  keskimaann  noin  44  ja 
 61  Mmk/v perustilannetta  pienemmät.  

Nastojen  käytöllä  tai  niiden niiden  kieltämisellä  ei saadun tuloksen mukaan 
ole siis  kovin  merkittävää vaikutusta  kestopäällysteverkon kunnossapitokus-
tannuksiin  kun ei oteta huomioon liukkauden torjunnasta mandollisesti ai-
heutuvia lisäkustannuksia eikä muita siihen liittyviä kustannustekijöitä.  
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