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TIIVISTELMÄ  

Talvi  ja tieliikenne-  tutkimusohjelmassa haettlin nastarenkaiden käytön  ja  talvi-
kunnossapidon yhteiskunnallista optimia. Tutkimus perustuu yli neljäänkymme-
neen erilliseen tutkimukseen, joiden pääaiheet olivat: 

• Liikenneturvallisuus 
• Ympäristövaikutukset 
•  Kunnossapito 
• Ajoneuvokustannukset 

• 	•  Tienkäyttäjien kokemukset 

Tehtyjen tutkimusten perusteella laskettiin eri suolauspolitiikkojen  ja nastojen 
 käytön kokonaiskustannusten muutos yhdeksässä eri vaihtoehdossa oheisen 

asetelman mukaan: 
TALVI  JA  TIELIIKENNE-  VAIHTOEHDOT 

KOKONAISKUSTANNUSTEN MUUTOS PERUSTILANTEESEEN VERRATTUNA 
Kustannusten muutos Suolaus  Kevyt suolaus Lähes suolaton 
Mmk/v 120000t1v n.60000tJv alIe30000tJv 
Nastoja  yli  95  % 
h-autoista Perustilanne  +160 +160 

Nastoja  n. 50  %  
h-autoista  +210  ^410  +440 

Nastoja  alle  20  %  
h-autoista +450 +720 +910 

Mikään tutkituista vaihtoehdoista ei ollut edullisempi kuin laskennallinen perusti 
 la.  Kun tiedetään, että nykytilanteessa suolan käyttöä  on  vähennetty esitetystä 

perustilanteesta,  on  yhteiskuntataloudellisia kustannuksia lisätty. Mutta  jos  asioi-
ta tarkastellaan ympäristön, autoilijan  tai  tienpitäjän  kannalta, eri tulevaisuuden 
vaihtoehdot nousevat parhaimmiksi. 

Tielaitoksen  kannalta nastojen vähentäminen  ja  jopa suolauksenkin vähentämi-
nen lähtökohtatilanteesta puoleen olisi edullista. Myös ympäristön kannalta sekä 
nastarenkaiden että suolan käytön vähentäminen olisi suotavaa, mutta kuiten-
kaan suolaton  ja nastaton  vaihtoehto ei olisi edullisin. Autoilijan kannalta suolan 

 ja nastarenkaiden  vähäinen käyttö olisi perusteltua. 

Yhteiskuntataloudellista optimia haettaessa tärkeimmäksi tekijäksi nousi  on
-nettomu uskustannusten  muutos, joka lähes nastattomassa  ja suolattomassa 

 vaihtoehdossa oli todella suuri, liki miljardi markkaa vuodessa. Onnettomuuskus-
tannukset painottivat lopputuloksen lähtötilanteeseen eli suolan  ja nastarenkai

-den  käyttöä tulisi edelleen jatkaa haittavai kutuksistaan huolimatta. Nastarenkaat 
antavat lisäturvallisuutta etenkin epävarmemmille ajajille vaihtelevissa keliolosu h- 



teissa.  Samoin suola tasoittaa olosuhteiden vaihteluita  ja  antaa mandollisuuden 
liikennöidä turvallisesti  ja  sujuvasti myös talvella. 

LIIKENNETU RVALLISUUS: 

Rengastutkimu kset 

•  Kuljettajien tietämys talvirenkaidensa kunnosta oli huono  ja nastojen  kunnosta 
vielä huonompi. 

•  Renkaiden kunto ei vaikuttanut ajonopeuksiin talvella. Kuijettajat, jotka pitivät 
renkaidensa kuntoa huonona, eivät ajaneet hiljempää kuin muut. 

•  Uusien kevytnastojen pito oli samaa luokkaa kuin vanhojen teräsriastojenkin, 
mutta päällystettä kuluttava vaikutus  vain  noin puolet entisestä. Kevytnastojen 
kestävyydessä oli huomattavia eroja merkkien välillä. 

• Nastarenkaat  olivat kokonaisuutena paremmat kuin kitkarenkaat. Lukkiutu-
mattomilla jarruilla  ja kitkarenkailla  varustettu  auto  oli hyvä yhdistelmä silloin, 
kun ei jouduttu ajamaan jääkeleillä. Eri  rengas- ja nastamerkeiltä  oli huomat-
tavia pitoeroja. Erityisesti nämä erot korostuivat renkaiden kuluessa. Parhai-
den renkaiden pito heikkeni tasaisesti renkaiden kuluessa, mutta huonoimpien 
renkaiden pito-ominaisuudet saattoivat romahtaa  jo vähälselläkin ajomäärällä. 

Kuljettajakäyttäytyminen 

• Kitkarenkaisiin  siirtyminen ei vaikuttanut ajamisen määrään  tai  ajankohtaan. 
Taajamissa  ja jyrkissä  kaarteissa huonoilla keleillä kitkarenkaalliset ajoivat 
hiljempää kuin nastarenkaalliset. Muuten nastattomlin renkaisiin siirtyminen ei 
muuttanut ajonopeuksia huonoilla keleillä. Lisäksi kitkarenkaita käyttävät piti-
vät pitempää etäisyyttä edellä ajavaan kuin nastarenkailla ajavat. Muutokset 
eivät kuitenkaan olleet riittävän suuria pitämään riskitasoa samana kuin nas-
tarenkaallisilla, eli riskitaso oli kitkarenkaallisilla aina korkeampi kuin riasta-
renkaallisilla autoilijoilia. 

•  län ja ajokokemuksen  karttuessa lievempien onnettomuuksien riski pienenee, 
mutta erityisesti vakavammissa orinettomuuksissa onnettomuusriski oli suu-
rimmillaan nuorilla  ja  vanhoilla kuluttajilla. 

•  Keli tiedostettiin huonosti. Keli arvioitiin yleensä pitävämmäksi kuin  se  todelli-
suudessa oli. Toisaalta renkaiden kuntoa yliarvioidaan. Liukkaalla kelillä yli 
puolet  (56 %)  autoilijoista arvioi  kelin pitäväksi  tai  melko pitäväksi. Autoilijoista 

 13 %  arvioi erittäin hukkaan  kelin pitäväksi ja  vain  hieman yli puolet liukkaaksi 
 tai  melko liukkaaksi. 

•  Vaikka keli arvioidaan liukkaaksi,  se  ei vaikuta ajokäyttäytymiseen riittävästi, 
 ja  riski kasvaa. Lumisella kelillä nopeuden alenema hyvään talvikeliin verrat-

tuna  on 4-5 km/h  ja  liukkaalla  3-7 km/h. 

•  Autoilijat pitivät talvinopeusrajoitusta 'ohjenopeutena'  kelin liukkaudesta  huo-
limatta. 

• Jonoissa  ajetaan liian lähekkäin. Erityisesti tämä  on  ongelma pääkaupunki- 
seudulla. Talvikeleillä  koko  maassa joka neljäs ajaa liian lähellä  (alle  1 ,5 s). 



•  Hyväkuntoisilla nastarenkailla  on  turvallisuutta lisäävä vaikutus. Kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien tutkinnassa  30 %  luokiteltiin huonokuntoisiksi 
(normaalissa liikenteessä olevista  vain 3 %).  

Suolan kytön vähentämiskokeilut 

• Hiekoituksen  määrä Kuopion suolan käytön vähentämiskokeilussa kolminker-
taistui. Koska hiekoitushiekan seassa käytetään pieniä määriä suolaa tarttu

-vu ulla  parantamassa, käytetyn suolan kokonaismäärä tieki lometriä kohden 
pieneni noin  80 %. 

• Kokeiluteiden kitkataso  alitti tielaitoksen pääteille yleisesti asettaman kitka- 
tason  (0,3)  kaksi kertaa niin usein kuin vertailuteillä.  Alle  0,2:n kitkataso  oli 

 alle  3 %:a  ajasta eikä kokeilu-  ja vertailuteiden  välillä ollut eroa. 

•  Henkilövahinkoon johtaneita liikenneonnettomuuksia tapahtui kokeiluteillä 
ensimmäisenä talvena  27  ja  toisena  25,  mikä vastaa viiden edellisen  talven 

 keskiarvoa  (26,8).  Kun otetaan huomioon, että onnettomuudet samanaikai-
sesti vähenivät vertailuteillä, voidaan laskea kokeilun lisänneen henkilövahin

-ko-onnettomuuksia noin  5 %. Kunnossapitoluokan I  teillä, joiden osuus kaikis-
ta kokeiluteistä oli yli  80 %, henkilövahinko-onnettomuudet lisääntyivät noin 

 20%.  

YMPÄRISTÖ 

Pohjavesi 

•  Pohjaveden suolaantuminen  on  ongelmana Etelä-Suomessa, jossa vilkkaat 
tiet  on  rakennettu soraharjuille. Harjun päällä  ja sen  suuntaisesti rakennettu 

 tie on epäedullisin. 

•  Mitä suurempi pohjavesimuodostuma  on,  sitä hitaammin suolaantuminen 
pääsääntöisesti tapahtuu. Mitä karkeampirakeista harjuaines  on,  sitä suu-
rempi  on  pohjaveden virtausnopeus. Tästä puolestaan seuraa entistä nope-
ampi  veden  kierto  ja  hitaampi suolaantumisnopeus. 

• Epäedullisesti  sijaitsevat tiiviit kerrokset voivat ohjata pohjaveden suolaantu
-mista. Moreenialueilla suolaantumisprosessi  on  erilainen. 

• Rannikkoalueilla  liian suuri vedenotto voi aiheuttaa suolaisen meriveden 
työntymistä makean  veden  tilalle. Vanhoissa merivesivarastoissa rannikko- 
alueilla suolapitoisuus  on  korkea. 

• Mallinnustutkimusten  mukaan suolamäärällä  n. 5 t/km/v,  joka vastaa  varsin 
 hyvin nykyisin käytettävää määrää, ei suolapitoisuus yleensä kohoa pohjave-

sialueilla. Joissakin tapauksissa jopa hieman alenee nykyisestä. Suolauksen 
jatkaminen suurilla suolamäärillä  (10-20 tlkm/v)  johtaa ennen pitkää suolapi-
toisuuden liialliseen nousuun pienillä pohjavesialueilla. 

•  Suolan kerrostumista pohjavesivaraston pohjalle  on  pelätty. Mallintamistutki-
muksissa tätä ei ole todettu, Suolaisen  veden painuminen  näyttäisi mandolli-
selta vasta hyvin suurilla pitoisuuksilla  tai  hyvin alhaisilla virtausnopeuksilla. 



• Suolauksen ympäristöhaitat  voidaan pitää hallinnassa, kun suojataan riskialt- 
teimmat alueet  ja suolamäärät  pidetään teknisesti mandollisimman pieninä. 

Kasvillisuus  

•  Havaittiin, että  jo vähälnenkin  tiesuolan käyttö  Savo-Karjalan tiepiirissä aihe-
utti merkittävää suolan kertymistä männyn neulasiin. Suolapitoisuudet neula-
sissa eivät kuitenkaan nousseet tällöin niin korkeiksi, että ne olisivat aiheutta-
neet ulkoisesti näkyviä vaurioita. Tutkimuksen nojalla tiesuolan käytön vähen-
täminen  on  osoittautunut hyväksi ratkaisuksi tienvarsikasvillisuuden kannalta. 

Pöly  

•  Pöly saattaa aiheuttaa allergisille ihmisille hengitysoireita. Tiestä  ja hiekoitus
-hiekasta peräisin oleva kvartsipöly  on  haitallista terveydelle, mutta kvartsipö-

lyn määrät jäävät niin pieniksi, etteivät ne nykykäsityksen mukaan muodosta 
terveydellistä riskitekijää. 

•  Tavanomaisia tien kunnossapitotöitä, kuten sohjo-ojan aukaisua, lumivallien 
siirtoa  ja tiepenkereen jääkerroksen höyläystä  sopivasti ajoittamalla  tai  tehos-
tamalla sekä tekemällä tarvittaessa ylimääräisiä toimenpiteitä (pesu, harjaus, 
sulamisvesien ohjaus) voidaan hiekoitushiekan, suolan  ja nastojen  aiheutta-
maa pöly-  ja likasumuongelmaa  vähentää. Myös tien rakenteeseen liittyvillä 
muutoksilla voidaan pölyämistä vähentää jaltai helpottaa niitä kunnossapito- 
töitä, jotka ovat pölyn  ja pölyämisen  vähentämiseksi tarpeen. 

Tiesuolaa korvaavat aineet  

• Liukkaudentorjunnassa CMA:n (kalsiummagnesiumasetaatti)  on  todettu pää-
piirteissään vastaavan natriumkloridia: Kumpaakin voidaan levittää samalla 
kalustolla  ja  vastaavissa käyttötilanteissa. OMA:n annostuksen  on  oltava pai-
nossa laskien noin  1,3-kertainen  suolaan nähden. CMA:n tilavuuspaino  on 

 noin  63 % NaCI:n tilavuuspainosta,  joten kuormalla CMA:ta saadaan käsitel-
tyä noin puolet NaCl-käsittelyä vastaavasta tiepituudesta. OMA:n teho laskee 
merkittävästi,  jos  lämpötila  on  alle  —5 00.  OMA:n  vaikutus alkaa hitaammin 
kuin NaCI:n, eikä  se  tehoa kunnolla pakkautuneeseen lumeen  tai  jäähän. 

•  Suomen ilmasto-  ja vesistöolosuhteissa asetaatin  aiheuttama happikato 
saattaa olla huomattava CMA:n käytön rajoite, koska OMA saattaa päästä 
pohjaveteen ennen hajoamistaan. Hajoamistuotteet eivät ole haitallisia, mutta 
hajoaminen kuluttaa happea,  jota  muutenkin pohjavesissä  on  vähän. Korroo-
siota OMA:n  on  todettu aiheuttavan huomattavasti vähemmän kuin suola 
(NaC  I). 

KU  NNOSSAPITO 

• Talvikunnossapidon logistisia (materiaalivirtojen  kulkemisen) vaikutuksia tut-
kittaessa havaittiin, että myöhästymisten määrää  ja toistuvuutta  pidettiin tär-
keämpänä tekijänä kuin yksittäisen toimituksen myöhästymisaikaa. 

•  Suolan käytön vähentäminen pidensi laskennallisia matka-aikoja  1-5 %  ja 
nastojen  määrän väheneminen  2 %.  Suolan käytön vähentämisen  on  vuosita-
solla arvioitu lisäävän kuljetuskustannuksia  0,05-0,5 %. Nastarenkaiden  käy-
tön väheneminen lisäisi vuosittaisia kuljetuskustannuksia  0,1-0,3 %. 



• Tiesuolauksen  vähentäminen lisäsi nopeuksien hajontaa kasvattaen talvike-
leistä johtuvaa myöhästymisriskiä  5—lo  %  ja kokonaismyöhästymisriskiä  ar-
violta  0,5-1  %.  Matka-aikojen pitenemisellä  on  merkitystä käytännössä vasta 
logistiikan tason kehittyessä siten, ettei logistisessa ketjussa ole pieniä myö-
hästymisiä peittävää joustovaraa. 

• Suolauksen  lopettaminen lähes kokonaan lisäsi talvihoitotöiden kustannuksia 
vilkkaalla tiellä  (6 000  ajonlvrk)  jopa  50  %,  mutta kunnossapidon kokonais-
kustannuksiin tämä vaikuttaa kuitenkin  vain  vähän. Vähäliikenteisillä teillä 
suolauksen vähentäminen lisäsi myös talvihoidon kustannuksia, mutta vaiku-
tukset olivat pienemmät kuin vilkasliikenteisillä teillä. 

•  Märkää, mukaan lukien suolaista, keliä esiintyi Uudellamaalla  ja länsirannik-
koseudulla  sekä Keski-Suomessa  46-49  % talvikaudesta. Kuuran  ja  jäisen 

 kelin  osuus oli  11-13  %  kaikkialla muualla paitsi Pohjois-Suomessa, jossa ky-
seistä keliä oli noin  20  % talvikaudesta. 

•  Tielle sataneen  lumen  pakkautuminen  ja kiillottuminen  vaarallisen liukkaaksi 
saattaa muodostua ongelmaksi, ellei nastarenkaiden karhentavaa vaikutusta 
ole. Kiillottumista nopeuttavat lukkojarrutukset. Erityinen ongelma  on  raskaan 
kaluston lu kkojarrutukset. Lumipintaisella tiellä kaksi kuorma-autolla tehtyä 
lukkojarrutusta romandutti kerralla hidastuvuuden. Ajoradalla, jossa oli ajanut 

 vain  nastattomia  ajoneuvoja hidastuvuus huononi  53  %  ja ajoradalla,  jossa oli 
ajanut nastarenkaallisia ajoneuvoja, hidastuvuus huononi  36  %. 

• Kevytnastojen  käyttöönotto vähentää urautumista noin puoleen  ja nastakielto 
 vähentäisi  20-30  %:iin  nykyisestä urautumisnopeudesta. 

•  Pitkän aikavälin tavoitteellinen kunnossapidon rahoitustaso olisi nykyisillä 
urautumismalleilla laskettuna noin  460  Mmklv. Kevytnastojen  ja kitkarenkai

-den  käyttöön otto pienentäisi päällysteiden kunnossapitokustannuksia  75 
 Mmk:lla/v. Nastakieltoa  vastaavassa tilanteessa pienen isivät kunnossapito- 

• kustannukset edelleen noin  35  Mmk/v .  Koska nykytilanne kuitenkin tulee  jo 
 nykyistenkin nastamääräysten takia  koko  ajan muuttumaan kohti kevytnasta-

vaihtoehtoa, olisi nastojen käytön kieltämisen lopullinen vaikutus kunnossapi-
tokustannuksiin  vain 35  Mmk/v. 

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

lisäkustannukset siltojen uudisrakentamisessa noin  8  Mmk/v  eli yhteensä noin 
 37  Mmk/v. 

Ajoneuvokustannukset 

•  Henkilöauton polttonesteenkulutus liukkaalla, lumisella  ja  epätasaisella tiellä 
kasvaa noin  15  %  verrattuna kulutukseen kuivalla, paljaalla  ja  tasaisella tiellä. 

 Tien  geometriasta  johtuvat kulutuksen vaihtelut ovat suurempia kuin kelistä 
aiheutuvat. 

• Nastarenkailla polttonesteenkulutus  oli  1,2  %  suurempi kuin nastattomilla  tal-
virenkailla. 



•  Autojen korroosiokustannuksiksi laskettiin  700  mk autoa kohden vuodessa. 
Nykyisellä henkilöautokannalla kokonaiskustannukset ovat noin  1300 Mmk/v, 

 josta puolet aiheutuu suolauksesta. Suolankäyttömäärällä  on  merkittävä vai-. 
kutus korroosiokustannuksiin  ja  alueelliset erot ovat suuria. Yhteiskunnallisia 
kokonaiskustannuksia tarkasteltaessa henkilöautojen korroosiokustannukset 
laskettiin edellisestä poiketen estämiskustannusten perusteella, jolloin kus-
tannukset olivat  alle  puolet edellisestä. Tähän laskentatapaan päädyttiin, kos-
ka kaikissa muissakin vertailulaskelmissa käytettiin haitan estokustannuksia. 
Autoilijoilla ei myöskään ole maksuhalukkuutta kokonaan estää autojen ruos

-tummen ja  toisaalta autojen ei tarvitse olla ruostumisen osalta virheettömässä 
kunnossa käyttöiän loppupuolella. 

Tienkayttäjän  kokemukset  

•  Sateista, liukkaudesta  tai polanteisuudesta  huolimatta raskaan liikenteen kul-
jettajat arvioivat tienpinnan  kelin  kokonaisuutena useammin vähintään kohta-
laiseksi kuin huonoksi. 

• Bussinkuljettajista  (33 %  ja  kuorma-auton kuljettajista  83 %  katsoi, että suola-
uksen vähentäminen ei ole vaikeuttanut aikataulussa pysymistä. Niitä, joita 
kokeilu oli vaikeuttanut, aika usein oli  koko  aineistossa  vain  noin  1 %. 

•  Suolan käytön vähentämiskokeilu otettiin Kuopion läänissä vastaan myöntei-
sesti. Kokeilu lisäsi Kuopion läänin väestön keskuudessa suolausta vastusta-
vien osuutta. Suolan käyttöä vastustettiin useimmin  sen  aiheuttamien ympä-
ristöhaittojen  ja  auton likaantumisen vuoksi. Raskaan liikenteen edustajat 
suhtautuivat - ehkä odotetusti - henkilöautoilijoita suopeammin suolan käyt-
töön.  He  vetosivat lisääntyvään liikenneturvallisuuteen. Tulosten mukaan tien- 
käyttäjät eivät kokeneet suolan käytön vähentämisellä olevan suuria haittoja 
itselleen. 

•  Talvi  ja tieliikenne  -projektissa määriteltyjen tulevaisuuden vaihtoehtojen  hy-
väksyttävyyttä testatessa  tavalliset autoilijat pitivät ensisijaisena vaihtoehtona 
hyvin rajoitettua suotauspolitiikkaa yhdistettynä nykyisiin nastarenkaisiin talvi- 
nopeusrajoitusten pysyessä nykyisellä tasolla. Koska suolan käyttö olisi ny-
kyistä vähäisempää, suolan aiheuttamat ympäristöhaitat  ja  auton arvon ale-
neminen olisivat nykyistä vähäisempiä. Tielaitoksen johto asetti etusijalle ny-
kyisen lähtötilanteesta noin puoleen vähennetyn suolauksen  ja  nykyisen  ren-
gaspolitilkan  sekä vaihtuvat talvinopeusrajoitukset. Liikenneturvallisuutta  ja 

 ympäristöasioita tehostettaisiin, mutta pohjavesien suolapitoisuus voisi kohota 
suositusten rajoissa  ja  auton arvo voisi alentua nykyisessä määrin. Ympäris-
tö-  ja lii kenneturvallisuusasiantuntijat  asettivat nykyistä rajoitetumman suola-
uksen  ja  nykyiset nastarenkaat parhaaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi  he  toivovat 
nykyistä alhaisempia talvinopeusrajoituksia  ja  parempaa liikenneturvallisuutta. 

•  Toistaiseksi  Japanin talviliikenteestä  saadut kokemukset osoittavat, että mi-
tään todella "hälyttävää" liikenneturvallisuuden kannalta ei nastattomiin  ren-
kaislin  siirtymisestä ole seurannut.  Sen  sijaan liikenteen sujuvuudessa  on  ollut 
ongelmia. Nastarenkaiden aiheuttamista haitoista suurimpana pidettiin nasto-
jen irrottamaahi ukkaspölyä. Japanissa käytetyt nastat olivat pohjoismaissa 
käytettyjä paljon raskaammat (yli  2 g/kpl). 



ALKUSANAT  

Tämä raportti  on  yhteenveto tielaitoksen vuosien  1992-1 995  Talvi  ja tieliikenne
-tutkimusohjelman yhteydessä tehdyistä julkaisuista. Talvi-  ja tieliikenne-  tutki-

musohjelmassa haettiin nastarenkaiden käytön  ja  teiden talvisuolauksen edulli-
sinta yhdistelmää yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Projektissa valmistui väli-  ja 
loppuraportteineen  lähes viisikymmentä tutkimusta. Tämä raportti  on  näiden tut-
kimusten tiivistelmien  ja yhteenvetojen  kokoelma, jonka tarkoituksena  on  palvella 
lähinnä tutkijoita  ja  muita asiantuntijoita, jotka haluavat saada kokonaiskuvan 
talvi  ja tieliikenne-  tutkimusohjelman laajuudesta  ja  monipuolisuudesta. 

Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen Yhdyskuntatekniikassa raportin kokoami- 
sesta  on  vastannut erikoistutkija Kari Alppivuori. Raportin tekemiseen ovat osal- 
listuneet myös erikoistutkija Kari  Mäkelä ja tutkimusinsinööri  Matti Anila  sekä 

•  Talvi  ja tieliikenne  -tutkimusohjelman projektipäällikkö  Anne  Leppänen tielaitok
-sen  liikenteen palvelukeskuksesta  ja  projektisihteeri Eeva-Liisa Ryynänen  Savo- 

Karjalan tiepiiristä. 

Helsingissä syyskuussa  1995  

Liikenteen palvelukeskus 	 Anne  Leppänen 
Talvi  ja tieliikenne  -projekti 	 Projektipäällikkö 

• 
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1  JOHDANTO 

Talvi  ja tieliikenne  -projekti oli tielaitoksen vuosien  1992-1995  tutkimusohjelma, 
jossa monipuolisesti selvitettiin suolan  ja nastarenkaiden  käytön vaikutuksia 
tienpitäjän, tienkäyttäjän, ympäristön  ja koko  yhteiskunnan kannalta. 

Talvi  ja tieliikenne-  projektia valmisteltiin talvella  1990-1991  laatimalla alustava 
tutkimusohjelma  (Kallberg  et al. 1991).  Ohjelman kehittelyä jatkettiin tielaitokses

-sa ja  varsinaiset tutkimukset aloitettiin syksyllä  1992.  Talvi-  ja tieliikenne-  tutki-
musohjelman keskeiseksi tavoitteeksi tuli selvittää, millaisia vaikutuksia nasta-
renkaiden käytön  ja  teiden suolauksen vähentämisellä olisi lähtökohtana ollee-
seen tilanteeseen verrattuna. Lähtökohtana oli teiden silloinen talvihoitopolitiikka. 
Julkinen ympäristökeskustelu  ja  epäily suolan haitallisista vaikutuksista ehti  jo 

 talvi  ja tieliikenne- projektin  aikana muuttaa hieman silloista talvihoitopolitiikkaa 
•  siten, että suolan käyttöä  on  jo  vähennetty. Samanaikaisesti myös muuttuneiden 

nastarengasmääräysten (nastan maksimipaino pieneni  1,8  g:sta  1,1  g:aan)  vai-
kutukset alkoivat näkyä käytännössä 

Kaikki vaikutukset  on  muutettu kustannuksiksi. Lasketut kustannukset  ja  arvot 
ilmoittavat parhaimmillaankin suuruusluokkaa  ja  suuntaa. 

Tässä raportissa  on  lyhyesti esitelty kaikki TALVI  JA  TIELIIKENNE-  projektissa 
valmistuneet tutkimukset.  

Kallberg,  Veli-Pekka, Kulmala, Risto, Laukkanen, Kyösti,  Mäkelä,  Kari, Pellinen 
Terhi, Rämä, Pirkko & Unhola, Timo: Talvi  ja tieliikenne.  Tutkimusohjelma. 
Espoo  1991,  Valtion teknillinen tutkimuskeskus, Tiedotteita  1308.  

Talviajan  tieliikennettä koskevan tutkimusohjelman yleisenä tavoitteena oli talvi- 
ajan tieliikenteelle aiheuttamia ongelmia koskevan tietämyksen laajentaminen  ja 

 perinteisten näkökulmien avartaminen. Tutkimustarpeita koskevissa ehdotuksis-
sa pyrittiin varautumaan erilaisiin tulevaisuuden skenaarioihin. 

Laaditun tarkastelukehikon  sekä  osa-alueittaisen  kartoituksen perusteella tehtiin 
joukko tutkimusehdotuksia. Ne ryhmiteltiin kokonaisuuksiksi, jotka koskivat va-
rautumista erilaisiin tulevaisuuden skenaarioihin. Tutkimuskokonaisuudet käsitte-
livät: 
•  nykykäytännön jatkamisen mandollisuuksia 
• nastattoman  liikenteen mandollisuuksia 
• ympäristövaikutusten  merkityksen kasvuun varautumista  ja 
•  kehittyvän tekniikan vaikutuksia talviliikenteessä 
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2  NASTARENKAIDEN  KÄYTÖN JATALVIKUNNOS- 
SAPIDON  YHTEISKUNNALLINEN OPTIMOINTI 

Alppivuori,  Kari,  Kanner, Heikki,  Mäkelä,  Kari &  Kallberg,  Veli-Pekka: Talvi  ja 
 tieliikenne-projekti.  Nastarenkaiden  käytön  ja  talvikunnossapidon  yhteis-

kunnallinen optimointi.  Helsinki 1995.  Tielaitos.  Liikenteen palvelukeskus. 
Tielaitoksen tutkimuksia  4/1995. ISSN 0788-3706, ISBN 951-726-081-4,  TIEL 

 3100019.  

Tämä tutkimus  on  tielaitoksen  vuosina  1992-1996  toteuttaman  TALVI  JA TIE- 
LIIKENNE  -projektin  yhteiskuntataloudellisten vaikutusten yhteenveto. Projektis-
sa haettiin nastarenkaiden käytön  ja  teiden talvisuolauksen yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta edullisinta yhdistelmää. Tavoitteena oli selvittää, mitä erilaisia vai-
kutuksia syntyisi niin ympäristön, liikenneturvallisuuden kuin muidenkin tekijöiden 
suhteen,  jos  esimerkiksi luovuttaisiin lähes kokonaan nastarenkaista  ja  suolan 
käytöstä. 

Talvi  ja tieliikenne  -projektissa oli yhdeksän erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoa. 
Suolan käytön vaihtoehtoina olivat: runsas suolaus  (120 000  t/v), suolauksen  vä-
hentäminen  50  %  tai 80  %. Nastojen  käytön vaihtoehtoina olivat: lähtötilanne eli 

 95  %:ssa  henkilöautoja  on  nastarenkaat,  vain 50  %:lla  tai  alle  20  %:lIa  on  nasta
-renkaat. 

Perustilanne,  jossa suolaa käytettiin  120 000  tiv  ja henkilöautoista  95  %:ssa  oli 
nastaren kaat, vastasi käytäntöä tutkimusohjelman aloittamisen aikoihin vuonna 

 1992.  Tämän jälkeen suolan käyttöä  on  hieman vähennetty  ja  samanaikaisesti 
nastat ovat kehittyneet siten, että uusissa nastarenkaissa  on  siirrytty käyttämään 
vähemmän päällysteitä kuluttavia kevytnastoja. Laskelmissa  on  oletettu, että 
kaikilla nastarenkaita käyttävillä autoilla olisi nykymääräysten mukaiset kevyt-
nastat  (1,1  g/kpl)  ja  uutta päällysteteknologiaa olisi täysimääräisesti hyödynnetty. 

Laskelmat sisältävät niin tienpitäjän, auton käyttäjän, yhteiskunnan kuin ympäris-
tönkin kustannukset. Arvotu kset perustuvat haittojen estämiskustannuksi  in,  va-
kiintuneeseen  käytäntöön  (mm.  onnettomuuskustannukset)  tai  niiden puuttuessa 
asiantuntija-arvioihin. Menetel mätavoista johtuen laskelmissa ei ole otettu huo-
mioon esimerkiksi luonnontilaisen pohjaveden sisäistä arvoa  tai  vastaavasti ka-
toavien soraharjujen arvoa,  jos  suolan käytöstä luovutaan  ja  joudutaan tuhoa-
maan soraharjut hiekoituksen lisääntyessä. Näiden arvojen huomioon ottaminen 
lisäisi kustannuksia eri skenaarloissa, mutta ei juuri muuttaisi painopistettä yh-
teiskuntatalouden kannalta, koska vaikutukset ovat osittain toisiaan kumoavia. 

Yhteisku ntataloudellisessa  vertailussa tarkastellaan tielaitoksen hoidossa olevia 
teitä, paitsi moottoriteitä  ja ramppeja,  joihin suolauspolitilkan muutoksien ei ole-
teta vaikuttavan. Vertailussa olevia teitä  on  yhteensä  77 000 km,  joista suolat-
taviin teihin kuuluu noin  7 000 km  ja  loput hiekoitettaviin. Talvihoitopolitiikan 
muutokset heijastuvat pääasiassa suolatuille teille. Kadut ovat kuntien hoidossa 
eikä tielaitoksen talvihoitopolitiikan muutokset vaikuta katujen hoitoon. Mandolli-
sia renkaiden takia tapahtuvia kunnossapidon muutoksia kaupungeissa ei kus- 
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tannusvertailuissa  ole otettu huomioon.  Sen  sijaan rengaspolitiikan vaikutukset 
onnettomuuskustannuksiin  on  huomioitu. 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuusmuutosten  lähtökohtana  on  ollut liukkaalla kelillä ajettu suon- 
te ja onnettomuusniski  erilaisilla keleillä. Tulosten perusteella kaikki suolauksen 
vähentämiseen  tai nastarenkaiden  käytön vähentämiseen liittyvät vaihtoehdot 
aiheuttaisivat onnettomuuksien määrän lisääntymisen. Suolauksen vähentämi-
nen  50 %  lisäisi henkilövahinko-onnettomuuksia noin  6 %:lla  kaikista talviajan 
henkilövahinko-onnettomuuksista. Nastarenkaiden käyttöasteen aleneminen 

 50 %:iin  lisäisi puolestaan  10 % talviajan henkilövahinko -onnettomuuksia. Suurin 
vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksiin olisi vaihtoehdossa, jossa suolausta 
olisi vähennetty  80 %  ja alle  20 %:ssa henkilöautoista  olisi nastarenkaat. Tällöin 
talviajan  (1.11 .-31 .3.) henkilövahinko-onnettomuudet lisääntyisivät noin  30 %:lla. 

 Kustannuksiksi muutettuna liikenneturvallisuusmuutosten arvo  on 200 Mmk:sta 
 noin  1 000  Mmk:aan vuodessa. 

Ympäristö  

Ympäristövaikutukset  olivat yksi niistä syistä miksi suolauksen vähentämistä tei-
den talvihoitopolitiikassa  on  haluttu selvittää. Tärkein suolan aiheuttama haitta  on 
vesijohtoputkistoissa kloridin  vaikutuksesta kiihtyvä korroosio. Suomessa  kor-
roosiovaikutusten  perusteella annettu teknis-esteettinen arvo  on 100 mg/I  ja ta-
voitearvo alle  25 mg/I,  mikä  on  myös EU:n edellyttämä arvo. 

Pohjavesien vuotuisiksi suojaamiskustannuksiksi  kymmenen vuoden aikana  on 
 eri vaihtoehdoissa laskettu  30-66  Mmk, joista jälkimmäinen luku edustaa perusti-

lanteen mukaista teiden talvihoitopolitiikkaa. Suojaamalla ei voida kokonaan es-
tää suolan pääsyä pohjavesiin, mutta haittaa voidaan pienentää. Kaikissa vaihto-
ehdoissa oletetaan lisäksi, että suolan kerta-annokset pidetään tekniikan avulla 
mandollisimman pieninä. Ero eri vaihtoehtojen välillä johtuu pitkälti suolatun  tie- 

•  verkon laajuudesta. Tiesuolan vaikutus tierivarren kasvillisuuteen  on  kyllä  suuri, 
mutta rajoittuu  alle  20  metrin päähän tiestä. Yhteiskunnallinen kustannusvaikutus 

 on  kuitenkin enintään  2  miljoonaa markkaa vuodessa. 

Tiepöly  on  peräisin tiesuolasta, päällysteestä, pakokaasuista  ja  etenkin hiekoi-
tuksesta. Hiekoituksen  ja nastarenkaiden  käytön vuoksi pöly  on  erityisen on-
gelmallinen keväällä. Tiepöly  on  huomattava haitta ihmisille taajamissa, mutta 
vähäisempi tielaitoksen hoidossa olevilla teillä. Estokustannusten kautta laskettu 
tiepölyn haitan arvo  on  perustilanteessa noin  13 Mmklv  ja  pahimmassa tutkitussa 
vaihtoehdossa (ei nastoja eikä suolaa) lähes  60 Mmklv.  

Teiden talvihoitopol itiikan muutokset vaikuttavat mel utasoon tienpinnan kosteu-
den  ja  ajoneuvojen käyttämän ajonopeuden muutosten myötä. Nastarenkaiden 
väheneminen vähentää myös melua. Kaikissa tutkituissa vaihtoehdoissa melu 
vähenee, jolloin viihtyvyyshaitan arvo myös pienenee. Melumuutoksen arvoa ei 
kuitenkaan oteta huomioon ympäristövaikutusten laskennassa, koska kyseessä 

 on viihtyvyysarvo,  jolle  ei voida laskea todellisia kustannuksia esimerkiksi  es-
tämiskustannusten  kautta. 

Korroosio 
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Eräänä tärkeänä syynä suolauksen vastustamisessa  on  ollut autojen korrooslo. 
Tässä tutkimuksessa  on korroosiohaitan  määrittelyssä käytetty korroosion  es-
tämiskustannuksia  ja  lisäksi hyväksytty  se,  ettei autojen tarvitse olla elinkaarensa 
loppupuolella korroosion kannalta virheettömässä kunnossa, koska  auto  muu-
toinkin poistuu käytöstä teknisen vanhenemisen vuoksi. Estämiskustannusten 
kautta laskettuna autojen korroosiovaurioiden arvo pienenisi  285  Mmk vuodessa, 

 jos  suolaa käytettäisiin  80 % perustilannetta  vähemmän.  Jos  suolan käyttöä vä-
hennetään, hiekoitusta vastaavasti lisätään. Tämä lisää autojen maalipinta-  ja 
tuulilasivaurioita.  Suurimmillaan lisäkustannukset ovat arvoltaan noin  35  Mmk 
vuodessa. 

Kunnossapito 

Uusien päällystetyyppien myötä päällysteiden kuluminen  on  vähentynyt olennai-
sesti. Kun oletetaan, että  ensin vilkkaimmat  tiet  on  kauttaaltaan päällystetty pa- 
remmin nastarengaskulutusta kestäviksi  ja  pääosan autoilijoista siirtyneen käyt- 	I  
tämään nykymääräysten  mukaisia kevytnastoja, nastarengaskulutuksen aiheut- 
tama vuotuinen päällystämiskustannusten lisäys  on  enää noin  30  Mmk vuodes-
sa. 

Teiden talvihoidon kustannukset (perustilanteessa  n. 400 Mmk/v)  kasvavat,  jos 
 teiden suolausta vähennetään. Samoin teiden talvihoidon kustannukset kasvavat, 

 jos nastarenkaallisten  autojen määrä vähenee. Kustannusten kasvu  on  useim-
missa tapauksissa  alle  10 %.  Tilanteessa, jossa suolausta vähennetään perusti-
lanteesta  50 % tai 80 %  ja nastarenkaallisia  henkilöautoja  on  alle  20 %, talvihoi-
don  kustannukset kasvavat vastaavasti noin  70 Mmk/v tai 200 Mmklv.  Kustan-
nusten kasvu johtuu lumenpoiston, tasauksen  ja hiekoituksen  määrien lisäänty-
misestä. 

Ajomukavuus 

Ajomukavuutta arvostellessa  autoilijat kertoivat haastatteluissa pitävänsä suo-
laamattomilla teillä ajamisesta. Kun kuitenkin suolaamisella saadaan aikaan 
keskimäärin useammalle autoilijalle talviolosuhteissakin kuiva paljas tienpinta 
märkänäoloajan jäädessä verrattain lyhyeksi, ei ajomukavuudessa katsota ole-
van arvotettavaa muutosta missään vaihtoehdoissa. 

Muut vaikutukset 

Lisäksi tässä tutkimuksessa  on  otettu huomioon autojen pesu-  ja rengaskustan-
nukset  mukaan lukien tuulilasin pesunesteiden kustannukset, siltojen korroosio-
kustannukset sekä erilaisten tielaitteiden kunnossapitokustannukset 

Kun yhteiskunnan kustannukset lasketaan yhteen mitään  osa-aluetta toista 
enempää painottamatta, saadaan oheisen kaavion mukainen lopputulos. 
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TALVI  JA  TIELIIKENNE-  VAIHTOEHDOT 

KOKONAISKUSTANNUSTEN MUUTOS PERUSTILANTEESEEN VERRATTUNA 
Kustannusten muutos Suolaus  Kevyt suolaus Lähes suolaton 
Mmk/v  120  000tJv n.60000t/v  alle  30  000tIv 
Nastoja  yli  95  %  
h-autoista perustilanne  +160 +160  

Nastoja  n. 50  %  
h-autoista +210 +410 ±440 

Nastoja  alle  20  %  
h-autoista +450 ±720 +910 

Mikään tutkituista vaihtoehdoista ei ollut edullisempi kuin laskennallinen perusti- 
la.  Kun tiedetään, että nykytilanteessa suolan käyttöä  on  vähennetty esitetystä 
perustilanteesta,  on  yhteiskuntataloudellisia kustannuksia lisätty. Mutta  jos  asioi-
ta tarkastellaan ympäristön, autoilijan  tai  tienpitäjän  kannalta, eri tulevaisuuden 
vaihtoehdot nousevat parhaimmiksi. 

Tielaitoksen  kannalta  nastojen vähentäminen  ja  jopa suolauksenkin vähen-
täminen vuotuisesta  120 000  tonnista puoleen olisi edullista. Suolauksen vähen-
tämisessä yhtenä merkittävänä tekijänä tielaitoksen kannalta  on  pohjavesien 
suojaustarpeen  väheneminen. Nastojen vähentäminen vähentää päällystämis-
kustannuksia  ja ajoratamerkintöjen  kustannuksia. Suolauksesta lähes kokonaan 
luovuttaessa tielaitoksen kustannukset kasvavat hiekoituksen  ja sen  aiheuttaman 
pölyn poiston takia. 

Ympäristön kannalta  nastarenkaiden  ja  suolan käytön vähentäminen  on  edullis-
ta. Suolaton  ja nastaton  vaihtoehto ei kuitenkaan ole ympäristön kannalta  paras, 

 koska tällöin hiekoituksen pölyhaitat lisääntyvät merkittävästi. 

Yhteiskuntataloudellista optimia haettaessa tärkeimmäksi tekijäksi nousee  on
-nettomuuskustannusten  muutos, joka nastattomassa  ja suolattomassa  vaihtoeh-

dossa  on  todella suuri, lähes miljardi markkaa vuodessa. Onnettomuuskustan-
nukset painottavat lopputuloksen lähtötilanteeseen eli suolan  ja nastarenkaiden 

 käyttöä tulisi edelleen jatkaa haittavaikutuksistaan huolimatta. Nastarenkaat an-
tavat lisäturvallisuutta etenkin epävarmemmille ajajille vaihtelevissa keliolosuh-
teissa. Samoin suola tasoittaa olosuhteiden vaihteluita  ja  antaa mandollisuuden 
liikennöidä turvallisesti  ja  sujuvasti myös talvella. 
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3 	LIIKENNETURVALLISUUS 

LIIKENNETURVALLISUUSTUTKIMUKSET PÄHKINÄNKUORESSA 

RENGASTUTKIM1JKSET 

• Kuljettapen tietamys talvirenk idonsa  kunnosta  oh  huono  jd nastojen kunnos-
ta  vela  huonompi 

• Fenkaiden  kunto ei vaikuttanut ajonopeuksiin talvefla Kuijettajat  jotka piflvt 
rerikaidensa kuntoa huonona eivat aprieet bihempaa kuin muut 

•  Uusien kevytnastojen pito  oh  samaa luokkaa kuin vanhojen tecasnastojen 
 km  mutta paallystetta kuluttava vaikutus  vain n  puolet entisesta Kevytnas 

tojen kestavyydessa oli huomattavia eroja merkkien vahIa 

• Nastarenkaat  ovat kokonaisuutena paremmat kuin ktkarenkaat Lukki'  tu 

 mattomilla jarriiilla  ja  kitkarenkailla  varustettu  auto on  hyva  yhdiste 1 rna  s 
Ion,  kun ei jouduta ajamaan jaakeleifla 

KUU ETTAJAKÄYTTÄYTYMINEN 

• Kitkarenkaisiin  siirtyminen ei vaikuttanut ajamisen määräan, ajankohtaan  tai 
ajonopeuksiin huonoilla keleillä 

• Taajarnisba  ja  jyrkissa  kaarteissa huonoilla keleilla kitkarenkaahiset ajoivat 
hiempää kuin nastarenkaaHiset Lisaksi  he pitivat pitempäa  etäisyyttä edellä 
ajavaan. Muutokset eivat olleet kuitenkaan riittävän suuria pitämäan riskita-
oa samana kuin nastarenkaallisifla. 

• Hyvissa keliolosuhteissa  tapahtuva nopeuden kohoaminen kitkarenkaita 
.ayttavffla autoi 1 ioilla voi vaikuttaa litkenneturvallisuutta heikentavasti 

•  län ja  okokernuksen kauessa lievempien  onnettomuuksien riski piene-
nec mutta erityisesti vakavammissa onnettomuuksissa or'nettorriuusriskl  on 
suurimmilladn  nuorilla  ja  vanhoilla  kul  jettajilla 

• Naiskutjettajien  onnettomuusriski oli seivasti korkeampi kuin mieskuljettajien 
keski-ikarsten ryhmassa Sukupuolten valiset erot johtuivat suurelta osin 
kutjettapen kayttaytyrnis  a Iiikennetotlurriuseroista naiskuljettajat  olivat 
keskimäärin nuorempia,  he  ajoivat vuosittain keskimäärin vähemmän kuiri 
miehet kayttivat pienempia autoja.  ja  aloivat  enemman  taajamissa 

•  Keli tiedostettiin huonosti, Keli arvioitiin yleensä pitävärnmäksi kuin  se todel 
lsuudessa  oli Toisaalta renkaiden kuntoa yliarvioitiin Ltukkalia  kelilla  vIi 

 puolet  (56 %)  autoilijoista arvioi  kelin  pitäväksi  tai  melko pitäväksi. Erittäin 
hukkaan  kelin  13 %  arvioi pitavaksi  ja  vain  hieman  '1 li puolet hnkkaakst  tai 

 melko liukkaaksi. 

. 

. 
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•  Vaikka keli arvioitiin  liukkaaksi  se  ei vaikuttanut  ajokayttaytymlseen itta 
västi,  riski kasvoi. Lumisella kelillä nopeuden  alenema  hyvään  talvikeliin  ver-
rattuna  oh 4-5  krrilh  ja  liukkaalia  3-7 km/h.  

Autoihjat pitivat talvinopeusrdjotustd ohjenopeutena  kelin  liukkaudesta 
huotimatta. 

• Jonoissa  ajettiin liian lähekkäin. Erityisesti tämä oli ongelma pääkaupunki 
seudulla  Talvikeleilla  koko  maasba  joka  neijas  ajoi liian  lahella  (alle  1 5 s)  

• Hy'väkuntoisilia nastarenkailla  on  turvallisuutta lisäävä vaikutus. Kuolemaan 
johtaneiden onnettomuuksien  tutkinnassa  30  %  luokiteltiin  huonokuntoisiksi 

 (normaalissa  lukenteessa  olevista  vain 3  %)  

. 

SUOLAN KÄYTÖN  VAHENTAMISKOKEILUT 

Hiekoituksen maara  Kuopion  suolaamattomuuskokeilussa kolminkertaistu 
 Koska  hiekotushekari sassa kaytetaan pienia  maana suolaa  tarttuvuutta 

pai-antamassa, käytetyn suolan kokonaismäärä  tiekilornetniä  kohden pieneni 
noin  80  %. 

• Kokeiluteiden kitkataso  alitti  tielaitoksen pääteille  yleisesti asettaman kitka- 
tason  (0 3)  kaksi kertaa niin usein kuin  vertailuteilla  Alle  0 2 fl  kitkataso  oli 

 alle  3  %  a  ajasta  eka  kokeilu-  ja  vertaluteiden  valilla  ollut eroa  

• Henkilovahinkoon  johtaneita  lukenneonnettomuuksa  tapahtui  kokeiluteilla 
 ensimmäisenä  kokeilutalvena  27  ja  toisena  25,  mikä vastaa viiden edellisen 

 talven  keskarvoa  (26 8)  Kun otetaan huomioon  etta  onnettomuudet  sa 
 manakaisesti vahenwat vertailuteilla,  voidaan laskea kokeilun  lisanneen 

henkilovahtnko  onnettomuuksia noin  5  % Kunnossapitoluokan  I  teilla  joiden  

. 

	

	 osuuc  kaikista  kokeiluteista  oli  yh  80  % henkilovahinko-onnettomuudet  Ii 
 saantylvat  noin  20  %  

3.1 	Rengastutkimukset 

Antila,  Jukka, Mäkelä,  Timo, Heinjoki,  Heikki  &  Saastamoinen, Kimmo: Talvi-
rengastutkimus. Talvirenkaiden kulumis-  ja  kitkaominaisuuksien  vertailu 
sekä  talvirenkaiden  käyttö  ja  kunto talvikaudella  1993-1994. Helsinki 1994, 

 Tielaitos. Tielaitoksen  selvityksiä  34/1 994, ISSN 0788-3722, ISBN 951-47-9422-
2,  TIEL  3200243.  

Tavoitteena oli erityisesti selvittää eri  nastojen  vaikutusta renkaiden  kitkaominai-
suuksiin ajokilometrien  funktiona. Tämän lisäksi tutkimuksessa oli mukana neljä 

 yleisi ntä nastatorita kitkarengasta,  joiden  kulutuskestävyyttä  ja  kitkaomi naisuuk
-sia  selvitetti  in  samassa yhteydessä  
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Kaikilla renkailla ajettiin vuoden  1994  tammi-maaliskuun välisenä aikana  50 000 
 kilometriä rauhallista maantieajoa. Kymmenen  tuhannen  kilometrin välein niillä 

tehtiin jarrutuskokeet sileällä jäällä.  Aina  ennen jarrutuskokeiden aloittamista 
renkaista mitattiin urasyvyydet  ja nastaulkonemat.  

Tutkitut nastat olivat Kometa  P8-110,  MIBA  8-11/1,  Nesspike  7-11/3,  Nesspike 
WIP, Scason  8-1 1  alu,  Tikka  H8-1 1/K  ja Turvanasta  L 42.  Tutkitut kitkarenkaat 
olivat vastaavasti  Bridgestone  Blizzak,  Goodyear  UG  4, Michelin  XM+S  100  ja 

 Nokia  NRW.  

Kaikkien  ren kaiden  kuluminen maantieajossa oli vähäistä. Nastarenkaiden ura- 
syvyydet pienenivät keskimäärin  1,5  millimetriä, eli alkuperäisestä urasyvyydestä 
oli kulutuksen loputtua jäljellä  84  prosenttia. Kitkarenkaat kuluivat renkaasta riip-
puen  0,9-2,2  millimetriä  ja  niiden kulutuspinnasta oli  50 000  kilometrin jälkeen 
jäljellä  88-76  prosenttia. 

Kaikki nastaulkonemat pienenivät kulutusajossa, mutta eri nastojen kesken ha-
vaittiin suuria eroja. Nastat kuluivat, mutta renkaan kumi ei, joten nastaulkonemat 
jäivät tavanomaista pienemmiksi. Tämän vuoksi tehtiin uusi koe seuraavana 
vuonna. Uudessa kokeessa puolet kulutusajosta ajettiin kaupungissa. 

Nastojen  kuluminen todettiin irrottamalla kokeen jälkeen  24  nastaa kustakin  ren-
kaasta ja  vertaamalla niiden pituutta alkuperäiseen  11  millimetrin mittaiseen nas-
taan. Nastat kuluivat  50 000  km:n matkalla  1 ,4-3,0  millimetriä. 

Keskimääräiset keliolosuhteet muuttuivat tutkimuksen kuluessa. Tammikuussa  ja 
 helmikuun alussa yleisemmät ajoalustat olivat jäinen  tai  osittain paljas  tie,  kun 

taas maaliskuussa sulalla päätiellä tapahtuneen ajon osuus oli  jo  noin  75  pro-
senttia. Tällöin renkaiden kuluminen oli selvästi nopeampaa kuin ajon alkuvai-
heessa. Nastaulkonemien muutokseen  kelin  muutoksella ei näyttänyt olleen vai-
kutusta. 

Tutkimuksen toisessa osassa tarkasteltiin talvirenkaiden käyttöä  ja  kuntoa. Mit-
taukset tehtiin aikaisemman, talvikaudella  1992-93  tehdyn tutkimuksen mukai-
sesti samoilla pysäköintialueilla neljällä eri paikkakunnalla  (Rovaniemi,  Kuopio, 

 Vaasa  ja  Helsinki).  Tutkimus toteutettiin tammi-helmikuun vaihteessa  1994. 
 Kaikkiaan  talven  1993-94  aikana tutkittiin  1 603  ajoneuvon renkaat. 

Talvirenkaiden (M+S) käyttöaste  henkilö-  ja pakettiautoissa  oli talvikauden  1993-
94  mittausten perusteella lähes  100  %. Nastarenkaiden käyttöaste  henkilö-  ja 
pakettiautoissa  oli  93,8  %  (talvi  1992-93: 95,1  %), nastanomiksi luokiteltavien 
talvirenkaiden  5,9  %  (4,5  %)  ja kesärenkaiden  0,3  %  (0,4  %). Nastattomien  talvi- 
renkaiden osuudessa tapahtunut muutos (kasvu) oli tilastollisesti merkitsevä 

 5 %:n  riskitasolla. 

Henkilöautoissa kitkarenkaiden  ja nastoittamattomien talvirenkaiden  käyttö oli 
yleisintä Helsingin alueella  (3,1  %  tutkituista)  ja vähäisintä  Vaasassa  (0,3  %  tutki-
tuista). Kitkarenkaiden  ja nastoittamattomien talvirenkaiden käyttöaste pakettiau

-toissa  (14,7  %)  oli merkitsevästi suurempi kuin henkilöautoissa  (4,9  %).  

Tutkittujen ajoneuvojen renkaista uusia oli  21,7  %  (talvi  1992-93: 24,4  %)  ja  lop- 
puun kuluneita  1,8  %  (2,8  %),  eli  laman  vaikutus ei ole näkynyt ns. sakkorenkai- 
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den  lisääntymisenä. Tutkittujen nastarenkaiden nastoituksesta uuden veroisia oli 
puolestaan  19,0  %  (talvi  1992-93: 18,5  %)  ja  loppuun kuluneita  8,8  %  (9,7  %). 

Heinijoki,  Heikki  &  Mäkelä,  Timo:  Talvirengastutkimuksen thydennysosa. 
Nastarenkaiden  ja  kitkarenkaiden kulumisvertailu  maantie-  ja  kaupunki- 
ajossa sekä renkaiden kitkaominaisuuksien vertailu.  Helsinki 1995,  Tielaitos. 
Tielaitoksen  selvityksiä  22/1995, ISSN 0788-3722, ISBN 951-726-055-5,  TIEL 

 3200300  

Tutkimus  on  jatkoa talvikaudella  1993/1 994  tehdylle talvirengastutkimukselle.  

Tutkimuksessa selvitettiin nastarenkaiden  ja kitkarenkaiden  pito-ominaisuuksien 
muuttumista ns. normaalissa ajossa. Ajomatkan pituus oli  40 000  kilometriä, 
josta puolet oli maantie-  ja  puolet kaupunkiajoa. 

Tutkittaviksi valittiin kaksi nastarengasta  ja  kaksi kitkarengasta. Nastarenkaat 
olivat Nokian Hakkapeliitta  10  -renkaita  Kometan ja Nesspike WlPin nastoilla 
nastoitettuna. Kitkarenkaat  olivat  Bridgestone  Blizzak  ja  Nokia  NRW.  

Renkaiden kulutusajo ajettiin  5 000  kilometrin jaksoissa siten, että kullakin jaksol-
la oli yhtä paljon kaupunki-  ja maantieajoa.  Renkaita vaihdettiin etu-  ja taka-
akselien  sekä kummankin auton välillä tasapuolisen kulumisen aikaansaamisek-
si. Pääosa  40 000  kulutusajokilometristä  ajettiin täysin paljaalla tien pinnalla 

 (35  %  kuivalla  ja  paljaalla,  24  %  paljaalla, mutta märällä tiepinnalla). Lumisella 
tiepinnalla ajettiin  23  %  sekä jäiseflä kelillä että osittain paljaalla  asfaltilla  kum-
mallakin noin  9  % kokonaisajomäärästä.  

Tutkittujen renkaiden kitkaominaisuuksien muutoksia seurattiin kulutusajon edis- 
tyessä viiden  tuhannen  kilometrin välein tehdyillä pitokokeilla. Ennen pitokokeita 

•  renkaista mitattiin urasyvyydet  ja nastaulkonemat. Kulutusajon  jälkeen mitattiin 
lisäksi nastojen kuluma. Ensimmäiset pitokokeet tehtiin renkaiden sisäänajon jäl-
keen  (1160  kilometriä). 

Tutkimuksessa pitokokeina olivat lukkojarrutus-  ja kiihdytyskoe,  jotka tehtiin ns. 
kanden pyörän menetelmällä sekä sileällä jäällä että polannetulla lumipinnalla. 
Viimeisten pitomittausten yhteydessä selvitetti  in  myös renkaiden sivuttaispito-
ominaisuuksia molemmilla pinnoiDa. 

Urasyvyysmittausten  mukaan auton vasemman-  ja oikeanpuoleisten ren kaiden 
 kulumisessa tutkittujen renkaiden osalta ei ollut merkitseviä eroja. Renkaista 

 Bridgestone  Blizzakin kokonaiskuluma  40 000  km:n ajossa oli selvästi suurin,  4,2 
 millimetriä. Blizzak kului  Nokia  NRW -kitkarenkaaseen  verrattuna (kokonais-

kuluma  2,0  millimetriä) yli kaksinkertaisesti.  WI F -nastoitettujen  renkaiden kuluma 
oli  2,3  millimetriä  ja Kometa-nastoitettujen  2,2  millimetriä. 

Tutkimuksen alussa Nesspike WIPin  ja Kometan nastaulkonemissa  oli suuri ero. 
Ensimmäisen  5 000  kilometrin kulutusajojakson aikana WIPin ulkonema kasvoi 
voimakkaasti  ja  asettui yhdessä  Kometan  kanssa tasolle, joka  on  hyvin yleistä lii-
kenteessä olevissa autoissa. Kulutusajon keskivaiheilla nastojen ulkonemissa ei 
tapahtunut merkittäviä muutoksia. Suurimmillaan nastaulkonemat olivat molem- 
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pien nastojen  osalta  20 000  kilometrin ajon jälkeen, jonka jälkeen ulkonemat al-
koivat pienentyä. Viimeisten  10 000  kulutusajokilometrin  aikana pieneni erityisen 
voimakkaasti  Kometan nastaulkonema. 

Kulutusajossa  oli mukana kaikkiaan neljä nastarengasta. Kolmesta näistä irtosi 
nastoja kulutusajon aikana. Kandesta renkaasta nastoja irtosi  vain  yksi kappale, 
mutta kolmannesta, rengasvaurion kulutusajon loppupuolella kokeneesta  ren-
kaasta  13  nastaa. Kulutusajo rasitti erityisesti autojen oikealla puolella pyörinei

-den  renkaiden nastoja. Myös nastojen kulumisessa  Kometan ja WIPin  kesken to-
dettiin selvä ero. WIPin kuluma oli  1,6  millimetriä  ja Kometan  2,2  millimetriä. 
Nastojen kuluminen oli molempien nastojen osalta suurinta renkaiden sisäurissa. 

Sileän jään pitokokeissa nastarenkaat olivat tutkimuksen kaikissa vaiheissa sel-
västi kitkarenkaita pitävämmät. Suurimmillaan kitkarenkaiden  ja nastarenkaiden 

 välinen pitoero oli kulutusajon puolivälissä, jolloin kitkarenkaiden jarrutusmatkat 
olivat  55-60  prosenttia pidemmät kuin nastarenkaiden. Nastarenkaat säilyttä-
vät hyvän pitokykynsä  25 000  kulutusajokilometriin  saakka, jonka jälkeen niiden 
pitokyky alkoi selvästi huonontua. Neljänkymmenen  tuhannen  kilometrin jälkeen 
nastat käytännöllisesti katsottuna loppuunajettuinakin olivat pito-ominaisuuksi  I

-taan  kuitenkin vielä selvästi kitkarenkaita paremmat.  

Pol  annetulla lumella tehdyt pitokokeet osoittivat, ettei nastarenkaiden  ja kitkaren-
kaiden  pito-ominaisuuksien välillä ole lumella sellaisia eroja, joilla olisi käytännön 
merkitystä; erot  ja  vaihtelut renkaiden pito-ominaisuuksien välillä olivat tutkimuk-
sen eri vaiheissa pieniä. 

Saastamoinen, Kimmo & Heinijoki  Heikki:  Talvirengastutkimus. Talvirenkai
-den  käyttö  ja  kunto sekä  kuijettajien  arviot  talvirenkaistaan  talvikaudella 

 1992-93. Helsinki 1993,  Tielaitos. Tielaitoksen  selvityksiä  45/1993. ISSN 0788-
3722. ISBN 951-47-7685-2, TI  EL32001  70.  

. 

Talvirenkaiden  käyttöä  ja  niiden kuntoa tutkittiin parkkipaikoilla neljällä eri paikka-
kunnalla  (Rovaniemi,  Kuopio,  Vaasa  ja  Helsinki)  sekä tehtyjen tienvarsihaastatte-
lujen yhteydessä yhdeksän eri tiepiirin alueella. Kaikkiaan talvikauden  1992-93 

 aikana tutkittiin  8 300  ajoneuvon renkaat. Talvirenkaidensa kunnon arvioi  3 300 
 ku ljettajaa. 

Rengastutkimuksessa  selvitettiin nastarenkaiden  ja nastattomien talvirenkaiden 
 käytön yleisyyttä, liikenteessä olevien talvirenkaiden  rengas- ja nastakuntoa tal-

vikauden  eri aikoina, etu-  ja takarenkaiden kuntoeroja  sekä eri rengasmerkkien 
käyttöosuuksia. Nastaren kaista selvitettiin erikseen nastatyypit, nastojen luku-
määrät  ja nastaulkonemien  eri tunnusluvut. 

Talvirenkaiden käyttöaste  henkilö-  ja pakettiautoissa  oli talvikauden  1992-93  ai-
kana lähes  100  %.  Tutkituista renkaista oli  94,6  % nastoitettuja  ja  4,7  % nastoit-
tamanomia talvirenkaita  (ml.  kitkarenkaat)  sekä  0,6  % kesärenkaita. 

Nastarenkaiden  käytössä ei todettu alueellisia eroja. Henkilöautoissa käytettiin 
jonkun verran yleisemmin nastarenkaita kuin pakettiautoissa. Yleisin nastatyyppi 
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oli perinteinen teräsnasta, jolla oli nastoitettu  95 %  tutkituista talvirenkaista. Ke-
vytnastat oli  vain 4-5 %:ssa nastarenkaista. 

Talvirenkaidensa  kunnon (rengaskunnon) osasi arvioida oikein  54 %  haastatel-
luista kuljettajista. Annetuista kuntoarvioista  41 %  erosi yhden kuntoluokan ver-
ran mittaustuloksiin nähden  ja  5 %  merkitsevästi eli  2-3 kuntoluokkaa.  Autoilijois-
ta joka  50.  ei osannut arvioida ajoneuvonsa renkaiden kuntoa lainkaan. 

Renkaidensa  kunnon tiesi hieman muita huonommin  alle  lo  000 km  ja  toisaalta 
myös yli  65 000 km  vuodessa ajavat autoilijat. Ajoneuvon pääasialliset käyttäjät 
osasivat arvioida rengaskunnon hieman paremmin kuin ajoneuvoa satunnaisesti 
käyttävät kuljettajat. 

Rengaskunnon  arvioinnin todettiin olevan sitä vaikeampaa mitä kuluneemmat 
renkaat ajoneuvossa oli. Esimerkiksi sakkorenkail  la  ajaneista kuljettaj ista lähes 
puolet piti omia renkaitaan vielä hyvinä  tai  uuden veroisina. 

Kuljettajien tietämys nastojen kunnosta oli kokonaisuutena jonkin verran huo-
nompi kuin renkaiden kunnosta. Tilastollisesti tarkasteltuna kuntoarvioiden  ja 

 mittaustulosten välillä yhtenevyys oli sekä renkaiden että nastojen osalta kuiten-
kin  vain  välttävä. 

Alppivuori,  Kari & Anila,  Matti:  Kitka-  ja  nastarenkaiden  pito-ominaisuudet eri 
 keleillä. Tielaitos, liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 

 68/1 994. TIEL 4000098.  

Tutkimuksessa oli mukana kolme nastoitettavaa talvirengasta  ja  kaksi kitkaren
-gasta. Kelityyppejä  tutkimuksissa oli kuusi  ja nastatyyppejä  neljä. Tutkittavina oli 

seka uudet että vähän käytetyt  (10 000 km)  renkaat. 

• 	 Mittausmenetelmänä  käytettiin pääasiassa V1T:n kitka-autoa  ja Peiseler-laitteis- 
toa. 

Talvella ajamisen ongelma  on tienpinnan  liukkauden äkilliset muutokset. Liiken-
nemäärien perusteella Etelä-Suomessa ajetaan liukkaalla  10 % talviajasta  ja 

 Pohjois-Suomessa vastaavasti  20 %. Kitkatason  ollessa yli  0,25  voidaan renkai-
den pitoa pitää talviliikennöinnin kannalta erittäin hyvänä. Kohtuullisen selviämi-
sen kitkaraja  on  noin  0,20. Kitkatason alittaessa 0,15 talviliikennöinti  edellyttää 
renkaiden  ja kuijettajan  hyvää yhteistyötä. 

Jääpolanteella sivuttaispito  kaikilla tutkituilla renkailla  ja rengas-nasta-yhdis- 
telmillä  oli sekä uutena että vähän ajettuina hyvä. 

Kuivalla jäällä  sivuttaispito alumiininastallisilla renkailla (nykyisten määräysten 
mukaiset nastat) oli huono. Vielä huonompi pito oli vanhojen määräysten mukai

-sula nastoilla varustetuilla renkailla. Sortokulman  kasvaessa kitkarenkaiden sivut-
taispito kuivalla jäällä muuttui erittäin huonoksi. 

Lumipolanteella lukkojarrutuksessa nastarenkaiden  pito oli huono  ja kitkaren-
kaiden  erittäin huono. Näissä olosuhteissa vanhojen määräysten mukaiset, suu-
rella nastaulkonemalla varustetut, renkaat olivat erittäin hyvät. 
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Kuivalla jäällä lukkojarrutuksessa nykymääräysten mukaiset alumiininastoite
-tut  renkaat olivat huonon  ja  erittäin huonon rajalla. Muut nastarenkaat olivat näis-

sä olosuhteissa aina erittäin huonot. Kitkarenkailla ei ollut pitoa lainkaan. 

Erittäin liukkaalla kelillä kaikilla tutkituilla renkailla oli vaikeuksia ajoneuvon hal-
linnassa. Nastarenkaiden, erityisesti nykymääräysten alumiininastallisten  ren  kai- 
den  ja kitkarenkaiden  välinen ero  on  siinä, että jouduttaessa liukkaalla kelillä si-
vu-  tai jarrutusluistoon, nastarenkaallinen auto on  helpommin patautettavissa al-
kuperäiseen ajotilaan. Kitkarenkaallisesta autosta saattaa kokonaan kadota kont-
rolli tuisun alettua. 

Lukkiutumattomilla jarruilla  ja kitkarenkailla  varustettu  auto on  hyvä yhdistelmä 
silloin, kun ei jouduta ajamaan jääkeleillä. Kuitenkin nastarenkaat ovat kokonai-
suutena paremmat kuin kitkarenkaat. Uusien  ja  vähän ajettujen  (10 000 km)  ren-
kaiden pitoero  on  käytännössä vielä vähäinen.  

3.2 	Kuljettajakäyttäytyminen  

Roine,  Matti:  Kuljettajakäyttäytyminen  kaarre-  ja  jonoajossa.  Helsinki 1993. 
Tielaitoksen  selvityksiä  87/1993. ISBN 951-47-877-4, ISSN 0788-322. 
T1EL3200212.  

Tutkimuksessa oli mukana sekä nastarenkaita että nastattomia talvirenkaita käyt-
täneitä kuljettajia. Nastattomia talvirenkaita käyttäneisiin kuljettajiin sisältyi myös 
pieni määrä uudentyyppisiä ns. kitkarenkaita käyttäneitä kuljettajia. Kaarreajon 
molemmat tutkimuskohteet sijaitsivat pääkaupunkiseudulla  ja  taajama-alueella. 
Jonoajoa selvitetti  in  Kuopion tiepii rissä kandessa tutkimuskohteessa, jotka sijait-
sivat päätiellä suhteellisen hyvissä tieoloissa (valtatie  6).  

Kuljettajien käyttämät nopeudet olivat kaarreajossa liukkailla keleillä keskimäärin 
 6 km/h  pienempiä kuin hyvissä kelioloissa. Nastattomat kuijettajat ajoivat yleensä 

hieman pienemmillä nopeuksilla kaarrekohteissa kuin nastalliset. Naiskuljettajat 
käyttivät yleensä pienempiä nopeuksia kuin mieskuljettajat. Myös kuljettajan iän 
todettiin vaikuttavan nopeuksiin siten, että vanhempaan ikäryhmään kuuluneet 
kuljettajat (vähintään  55-vuotiaat) ajoivat yleensä jonkin verran pienemmillä no-
peuksilla kuin nuoremman ikäryhmän kuljettajat. Ne kuljettajat, jotka ajoivat tutki-
muskohteissa useita kertoja viikossa, käyttivät myös keskimäärin suurempia no-
peuksia kuin kohteissa harvemmin liikkuneet. 

Jonossa pääteillä ajettiin hitaammin kuin jonojen ulkopuolella vapaissa ajo-olois-
sa. Kitkan vaihtelun ei todettu vaikuttavan huomattavasti kuljettajien nopeuksiin 
näissä pääteiden tutkimuskohteissa riippumatta siitä, ajettiinko jonossa  tai  jono-
jen ulkopuolella. Tutkimuskohteet sijaitsivat suhteellisen hyvissä tieoloissa  ja 

 kohteissa oli tutkimusten aikana voimassa  80 km/h talviajan  nopeusrajoitus, joten 
saadut tulokset eivät koskeneet käyttäytymistä suurempien nopeusrajoitusten 
alueella. Nastattomien kuljettajien keskinopeus oli näissä kohteissa jonkin verran 
pienempi kuin nastallisten, mutta ero ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevä. 

Vaaratilanteiden syntymismandollisuutta  arvioitiin turvamarginaalien perusteella. 
Kaarrekohdissa turvamarginaalina käytettiin kuljettajan mitatun nopeuden  ja las- 
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kennallisen suistumisnopeuden erotusta. Pääteillä jonoajossa turvamarginaalina 
 käytettiin äkkijarrutuksen perusteella laskettua matkaeroa. 

Kaarreajon  kohdissa ajettiin liukkaalla kelillä selvästi pienemmillä turvamarginaa-
leilla kuin hyvällä keliilä. Nastarenkaita  ja nastattomia talvirenkaita käyttäneiden 
kuijettajien turvamarginaaleissa  ei todettu merkitseviä tilastollisia eroja. 

Pääteillä turvamarginaalit  olivat jonossa ajettaessa samaa suuruusluokkaa sekä 
liukkaalla kelillä että hyvissä kelioloissa. Huomattava osuus  (26  %)  kuljettajista 
ajoi niin pienillä etäisyyksiilä edellä ajavaan, että laskennallisesti äkkijarrutusti-
lanteessa olisi jouduttu onnettomuuteen. Nastarenkaaltisten kuljettajien keski-
määräinen turvamarginaali oli jonoajossa hieman suurempi kuin nastattomien 
kuljettajien)  mutta ero ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

. 

Mäkinen, Tapani: Talvi  ja  tielilkenne  -projekti: Nastarenkaiden vaikutus mat-
koihin  ja  kuijettajien riskinottoon.  Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen palvelu-
keskus, Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  1/1994.  

Kyseessä  on  allaolevan  julkaisun väliraportti. 

Mäkinen, Tapani, Beilinson,  Leif,  Rathmayer,  Rita  & Wuolijoki,  Arja:  Nastaren-
kaiden vaikutus matkoihin  ja  kuijettajien riskinottoon. Tielaitos,  liikenteen 
palvelukeskus, Tielaitoksen selvityksiä  64/1994. ISBN 951-726-010-5, ISSN 
0788-3722. TI  EL3200273.  

Tutkimuksessa selvitettiin, miten ajokäyttäytyminen muuttuisi,  jos  siirryttäisiin 
käyttämään nastoitettujen talvirenkaiden sijasta nastattomia ns. kitkarenkaita. 
Tutkimuksen kesto oli kaksi talvea vuosina  1992-1 994.  

• 	 Kokeeseen hankittiin  120  kuljettajaa ajoneuvorekisterin osoitetietojen perusteella. 
Osailistujista  puolet sai käyttöönsä nastoitetut  ja  toinen puoli nastattomat  tal-
virenkaat. Selvitettlin,  miten kitkarenkaisiin siirtyminen muuttaa liikennekäyttäy-
tymistä  matkojen  määrän, laadun sekä varsinaisen ajamisen suhteen.  

Matkojen  määriä  ja  muita niihin liittyviä vaIintoja selvitettiin ajopäiväkirjojen avul-
la. 

Ajokäyttäytymistä  tutkittiin kandella samanlaisella instrumentoiduiia autolla. Tut-
kimuksen tähän vaiheeseen otti osaa  68  kuljettajaa. Kaikki ajoivat ensimmäisellä 
kerralla nastarenkaallisella koeautoIia, jotta saatiin vertailutaso.  Sen  jälkeen 
nastarenkaita omissa autoissaan käyttävät ajoivat nastarenkain varustettua koe- 
autoa  ja  vastaavasti menettelivät omissa autoissaan kitkarenkaita käyttävät kul-
jettajat. Ajokertoja oli yhteensä kolme  ja  eri tietyyppejä käsittävän reitin pituus oli 
noin  80 km.  Autoissa olevat tietokoneet rekisterölvät ajonopeuden lisäksi  mm. 

 jarrujen käyttöä  ja  etäisyyttä edellä kulkevaan autoon jonoajossa. Mittalaitteet oli 
 pi  ilotettu  autoihin, eikä kokeen tarkoitusta kerrottu kuljettaj ilie. Koereitin kuljettajat 

ajoivat yksin. Tällä järjestelyllä pyrittiin siihen, että kuljettajat ajaisivat mandolli-
simman tavallisesti. 
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Ensimmäisenä talvena ajonopeudet nousivat nastattomiin renkaisiin siirtyneillä 
kuljettajilla etenkin hyvissä ajo-olosuhteissa  ja moottoriteillä. Jyrkissä  kaarteissa 
kitkarenkain ajettiin varovaisemmin kuin nastoin. Liukkaissa olosuhteissa alem-
maila tieverkolla nastattomat kuljettajat käythvät jarruja pehmeämmin kuin nasta-
renkain liikkuneet. 

Toisena talvena ajonopeudet palasivat pääosin samalle tasolle kuin vertailutilan-
teessa, jolloin molemmat ryhmät ajoivat koereitin nastarenkain. Ainoastaan jyr-
kissä kaarteissa laskivat nastattomilla renkailla liikkuvien nopeudet nastallisia 
enemmän. Lisäksi kitkarenkain ajaneiden taajamanopeudet olivat sekä Kuopios-
sa että Otaniemessä nastallisten nopeuksia alhaisemmat. Toisena talvena mi-
tattiin myös ajovälejä jonoajossa. Kävi ilmi, että nastattomien etäisyys edellä aja-
vaan oli keskimäärin  11  metriä nastallisia pidempi. Tästä huolimatta kitkaren-
kaali isten riskitaso jäi nastarenkaallisia korkeammaksi. 

Kitkarenkai  I la  ajaneet kuljettajat olivat erittäin tyytyväisiä renkaisiinsa. Kukaan 
heistä ei enää halunnut siirtyä nastarenkaiden käyttäjäksi. Nastarenkailla aja-
neista kuljettajista joka neljäs ilmoitti ainakin harkitsevansa kitkarenkaita seu-
raaviksi renkaikseen. 

Roine,  Matti:  Nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien onnetto-
muusriskit.  Tielaitos, liikenteen palvelukeskus, Tielaitoksen selvityksiä  69/1 994. 
ISBN 951-726-0172, ISSN 0788-3722,  T1EL3200278.  

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kuljettajien talviajan onnettomuusriskejä  ja 
 vertailla erityisesti nastattomia talvirenkaita  ja nastarenkaita käyttäneiclen  kuljet-

tajien turvallisuutta. 

Perusaineisto  koottiin  10  000:lle  ajoneuvon haltijalle suunnatulla postikyselyllä. 
Tarvittava satunnaisotos ajoneuvojen haltijoiden yhteystiedoista poimittiin ajo-
neuvorekisteristä. Tutkimuksen yhteydessä tehtiin kysely myös talvikautena 

 1992-1993  onnettomuuksissa osallisena olleille kuljettajille tilastokeskuksen 
saamien onnettomuustietojen perusteella. Postikyseiyjen vertai luaineistona käy-
tettiin Vakuutusyhtiöiden liikenneturvallisuustoimikunnan  (VALT) kokoamia  tietoja 
Iiikennevah  inkojen  tutkijalautakuntien tutkimista kuolemaan johtaneista onnetto-
muuksista vuosilta  1987— 1991.  

Postikyselyn  ja  tutkijalautakuntien aineistojen perusteella saadut tulokset täyden-
sivät hyvin toisiaan. Postikyselyssä ei voitu selvittää luotettavasti kaikkia tärkeitä 
tietoja kuljettajien onnettomuusriskien analysointia varten, koska tiedot perustui-
vat kuljettajien omiin vastauksiin. Aikaisemmissa tutkimuksissa  on  todettu, että 
postikyselyissä saattaa esiintyä virheellisyyttä erityisesti vastausten poisjäämisen 
johdosta, muistamisvaikeudesta, halusta kaunistella tietoja  ja  myös itse kysely-
meneteimästä johtuen. Tutkijalautakuntien aineistosta saatiin tämän johdosta 
vertailutietoja  ja  täydennystä postikyselylle erityisesti kuijettajan taustaan  ja  ti-
laan, ajoneuvojen ominaisuuksiin, onnettomuuksien tapahtumaolosuhteisiin  ja 
kuljettajakäyttäytymiseen  liittyen. 
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Kuljettajan onnettomuusriskeihin vaikuttavat talviajan liikenteessä monet eri teki-
jät. Onnettomuuksien taustalla oli kuljettajieri ajama kilometrimäärä eli altistumi-
nen liikenteen onnettomuusriskeille. Vanhoilla  ja  paljon ajetuilla autoilla ajaneet 
kuljettajat olivat useammin onnettomuuksien osallisia kuin muut kuljettajat. Taa-
jamaliikenteessä paljon liikkuneilla kuljettajilla todettiin myös keskimääräistä kor-
keampia suhteellisia riskejä kuin paljon taajamien ulkopuolella liikkuneilla  kuljet-
tajilla.  Tämän johdosta myös kuljettajien onnettomuuksien määrä riippui liikkumi-
sen määrästä, auton ominaisuuksista  ja  taajama-ajon määrästä. 

Nuorilla kuljettajilla todettiin erityisen korkeita suhteellisia riskejä.  Osa nuorten 
kuijettajien turvallisuusongelmista  näytti liittyvän liikkumistottumuksiin  ja  koke-
mattomuuteen liikenteessä, mutta  osa  myös  nuorten  kuljettajien suureen liikku-
misen määrään eri olosuhteissa. Tutkijalautakuntien aineiston mukaan myös 
vanhimman ikäluokan kuljettajat joutuivat usein onnettomuuksiin. Onnetto-
muusriskien arviointiin käytettyjen  mallien  pääteltiin tutkijalautakuntien aineistos-
sa erottelevan myös kuljettajan iän  ja ajokokemuksen  vaikutuksen. Postikyselyn 
aineistossa kuljettajan ajokokemuksen vaikutus sisältyi kuijettajan iän vaikutuk-
seen. 

Naiskuljettajien  suhteellinen riski oli  mallien  mukaan jonkin verran suurempi kuin 
mieskuljettajien.  Nuorten,  enintään  25-vuotiaiden ikäluokkaan  kuuluneet naiskul-
jettajat joutuivat yhtä usein talviaikana onnettomuuksiin kuin ikäluokan mieskul-
jettajatkin. Naiskuijettajat olivat kuitenkin miehiä useammin onnettomuuksien 
osallisina ikäluokissa  26-50-  ja  yli  50-vuotiaat. Ero oli suurimmillaan ikäluokassa 

 26-50-vuotiaat kuijettajat. Nais-  ja mieskuljettajien ikäjakaumissa  oli selvä ero, 
naiset ajoivat yleensä vähemmän  ja  suuremman osan suoritteestaan taajamissa 
kuin miehet  ja  käyttivät yleensä pienempiä  ja  kevyempiä autoja. Todetut liikkumi-
seen liittyvät erot eri sukupuolten välillä selittävät pitkälti nais-  ja mieskuijettajien 

 välistä eroa onnettomuuksiin joutumisessa. 

Kuljettajan käyttämän auton ominaisuuksien vaikutus kuvautui autolla ajettujen 

• 
 kilometrien määrässä, auton iässä  ja  painossa. Postikyselyn mukaan yli  150 000 

 kilometriä ajettuja autoja käyttäneillä nuorilla kuljettajilla oli korkeita suhteellisia 
riskejä, mikä kuitenkin johtui suurelta osin siitä, että nuoret kuljettajat ajoivat il-
meisesti enemmän huonoissa  sää-,  keli-  ja valoisuusoloissa altistuen  korkeille 
riskeille  ja  käyttivät myös muita useammin paljon ajettuja autoja. Tutkijalauta-
kuntien aineisto korosti ajoneuvon painon merkitystä siten, että niillä kuljettajilla, 
jotka käyttivät yli  1 000  kg:n painoisia autoja, suhteellinen riski oli onnettomuus- 
malleissa yleensä selvästi pienempi kuin kevyempiä autoja käyttäneillä kuljetta-
jilla. 

Tutkimuksen eräänä tärkeänä tavoitteena oli selvittää kuljettajan käyttämän  ren-
gastyypin  vaikutusta onnettomuusriskiin  ja  erityisesti nastattomien talvirenkaiden 
vaikutusta. Uuden tyyppisten talvirenkaiden ns. kitkarenkaiden vaikutuksia ei 
voitu kuitenkaan tarkastella, koska liikenteessä oli  vain  erittäin vähän kitkaren-
kaita käyttäneitä kuljettajia. Talvi  ja tieliikenne -projektin  tutkimuksissa  on  todettu, 
että melko suuri  osa  nykyisin liikenteessä käytetyistä nastattomista talvirenkaista 

 on  sellaisia, usein kuluneita renkaita, joista nastat  on  poistettu. Nastattomia talvi- 
renkaita käyttäneet kuljettajat erosivat myös monessa muussa suhteessa suh-
teessa nastaren kaita käyttäneistä kuljettajista. 
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Tutkimusten perusteella nastattomia talvirenkaita käyttäneet kuljettajat ovat jou-
tuneet suhteellisesti useammin onnettomuuksi  in  kuin nastarenkaita käyttäneet 
kuljettajat. Tarkastelujen perusteella  on  ilmeistä myös, että nastattomia talviren-
kaita käyttäneiden kuljettajien onnettomuusriski oli suurempi kuin nastarenkaita 
käyttäneiden kuijettajien. Tutkijalautakuntien aineiston mukaan  vain  hyväkun-
toisia nastarenkaita käyttäneillä kuijettajilla oli keskimääräistä pienempi suhteel-
linen riski. Postikyselyn aineiston  mallien  mukaan talvikausien  1991-1993  lo-
pussa nastarenkaita käyttäneistä kuijettajista olisi noin  7  %  ollut osallisina onnet-
tomuuksissa  ja  vastaavasti noin  10  %,  jos  kaikki kuljettajat olisivat olleet nastat-
tomien talvirenkaiden käyttäjiä. 

Saastamoinen, Kimmo:  Kelin  vaikutus  ajokäyttäytymiseen  ja liikennevirran 
 ominaisuuksiin.  Helsinki 1993.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tietaitoksen 

selvityksiä  80/1 993, ISSN 0788-3722, ISBN 951-47-8139-2.  T1EL3200204.  

Tutkimuksessa selvitettiln ajokäyttäytymistä nykytilanteessa maan eri osissa se-
kä erityisesti  kelin ja  liukkauden vaikutuksia liikennevirran ajonopeuksiin  ja  ajo-
neuvoväleihin. Tutkimukseen toi oman lisäyksensä Kuopion rajoitetun suolan 
käytön kokeilu, joten ajokäyttäytymistä  on  tutkittu myös siltä osin.  

Talven ja talvinopeusrajoitusten  vaikutuksesta korkeaa matkanopeutta käyttävät 
joutuivat alentamaan nopeustasoaan selvästi  (v85-nopeustason  eli nopeus, jonka 

 85  %  autoilijoista auttaa), mutta esimerkiksi  vi 5-nopeustaso  aleni vähemmän 
kuin keskinopeus. Tämä johti nopeuden keskihajonnan alentumiseen  ja  siten 
autoilijoiden nopeuserojen kaventumiseen. Tilanne  on  liikenneturvallisuuden 
kannalta kohtalaisen hyvä, koska nopeuserojen pienentyessä liikenneonnetto-
muuksien määrät yleensä pienentyvät  ja  onnettomuuksien seuraamukset yleen-
sä lieventyvät nopeustasojen alentuessa 

Ajonopeuksissa  tapahtui lumisilla  ja jäisillä keleillä  suhteellisen suuriakin muu-
toksia,  sillä ajonopeudet  laskivat tiesääjärjestelmän perusteella tehdyn tarkaste-
lun mukaan lumislila keleillä noin  4 km/h  (marras-joulukuun tuloksissa)  ja  ihmi-
sen  tekemien kelihavaintojen  mukaan  4-5 km/h  hyvään taivikeliin verrattuna. 
Muutosta voitiin pitää suurena siinä mielessä, että esimerkiksi nopeusrajoituksen 
alentaminen talveksi  100  km:sta/h  80  km:iin/h  alensi keskinopeutta  vain  vajaat 

 4 km/h.  Ajokäyttäytyminen ajonopeuksien  suhteen poikkesi vähäisessä määrin 
eri  osa-alueiden välillä. Pohjois-  ja sisä-Suomessa sekä Kuopion alueella ajono-
peudet laskivat hieman enemmän huonoilla talvikeleillä kuin vastaavilla keleillä 
länsirannikko-  ja  pääkaupunkiseudulla. 

Tienpinnan  liukkauden lisääntyessä nopeustasot laskivat kaikilla nopeusrajoitus- 
alueilla. Pitävään (kitka yli  0,45)  keliin verrattuna nopeudet alentuivat melko pita-
väliä (kitka  0,36-0,45)  keliliä  0-3 km/h,  melko liukkaalla (kitka  0,26-0,35) 3-6 
km/h  ja  liukkaalla (kitka  alle  0,26) 4-7 km/h.  Huomattavaa oli, että nopeustasot 
eivät liiemmin muuttuneet tienpinnan  kelin  muuttuessa melko liukkaasta liuk-
kaaksi. Ajokäyttäytymisessä liukkailla keleillä ei ollut huomattavia eroja eri  osa- 
alueiden välillä, vaikkakin Kuopion  tulos  hukkaan kehin osalta oli hyvin poikkeuk-
sellinen. 

. 
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tyypillä ei tutkimuksessa todettu olevan merkitsevää vaikutusta käytettyihin ajo-
nopeuksiin. Nastarenkaita  tai  nastattomia talvirenkaita  (ml.  kitkarenkaat, nastat

-tomat  tai  alunperin nastoitetut talvirenkaat) käyttäneet kuljettajat eivät eronneet 
merkitsevästi toisistaan ajonopeuksien suhteen pitävillä eivätkä liukkaillakaan 
keleillä.  

3.3  Suolan käytän  vähentämiskokeilut  

Kallberg,  Veli-Pekka: Teiden suolauksen vähentämiskokeilu Kuopion tiepii-
rissa -  Vaikutukset talvella  1992-1993. Helsinki 1993.  Tielaitos.  Liikenteen 
palvelukeskus. Tielaitoksen selvityksiä  86/1993. ISBN 051-47-8768-4, ISSN 
0788-3722.  TIEL32O  0210.  fl  
Kyseessä  on  allaolevan  julkaisun ensimmäisen vuoden väliraportti. 

Teiden suolauksen vähentämiskokeilu  Savo-Karjalan tiepiirissä - Loppura-
portti.  Helsinki 1995.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen selvityksiä 

 34/1995, ISBN 951-726-080-6, ISSN 0788-3722.  TIEL320031  1. 

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

tiin monipuolinen seurantatutkimus. Tämä raportti  on  yhteenveto näistä tutki-
muksista.  

Kokeiluteillä  käytettiin ennen kokeilua suolaa  6-7  tonnia/tiekm  talvea kohden. 
Kokeilun aikana suolaa käytettiin kunnossapitoluokan  I  teillä noin  1,0  ja vilkaslii-
kenteisemmillä kunnossapitoluokkien Isk ja  Is  teillä noin  1,8  tonnia/tiekm  (sisältää 
hiekan seassa levitetyn suolan). Keski-Suomen vertalluteillä suolaa käytettiin  ko-
keilutalvina  10-13  tonnialtiekm.  Hiekkaa Kuopiossa käytettiin liukkaudentorjun-
taan kokeilutalvina  55-70  tonnia/tiekm,  Keski-Suomessa  7-12  tonnia/tiekm.  Hie-
kan seassa levitetyn suolan määrä lisääntyi kokeiluteillä kokeilutalvina  0,2-
0,3:sta  0,6-0,7  tonniin/tiekm. 

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

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

 noin  50  %. Liukkaudesta  johtuvia ongelmatilanteita (kitka  alle pääteiden  normaa-
lin tavoitetason  0,3 tai  liian pieni  osa poikkileikkauksesta  paljaana) oli kokeiluteil

-lä  useammin  (32-41  %  ajasta) kuin vertailuteillä  (16  %  ajasta). 

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

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

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

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

Kansalaisille tehdyn  postikyselyn  mukaan Kuopion läänin asukkaista kolme nel-
jäsosaa suhtautui kokeiluun positiivisesti keväällä  1994.  Kansalaisten myöntei-
nen suhtautuminen kokeiluun vahvistui kokeilun kestäessä.  

.  

S  
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4  YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET 

YMPÄRISTÖTUTKIMUKSET PÄHKINÄNKUORESSA  

POHJA VESI 

• Pobjaveden suolaantuminen  on  ongelmana Etelä-Suomessa, jossa vilkkaat 
tiet  on  rakennettu soraharju ilIe. 

•  Harjun paalla  a  sen  suuntaisesti rakennettu  tie on epaeculhsin 

•  Mitä suurempi pohjavesimuodostuma sitä hitaammin suotaantumirien  pää 
sää ntöisesti  tapahtuu 

•  Mitä karkeampirakeista harjuaines  on  sitä suurempi  on  pohjaveden virtausno 
peus => nopeampi  veden kiorto >  hitaampi suolaantumisnopeus. 

• EpaeduUisesti  sijaitsevat tuviit kerrokset voivat ohjata pohjaveoen suolaantu 
 mista 

• Moreenialueifla suolaantumisprosessi  on  erilainen kuin harjualuellia.  Tien 1ä 
 hella olevat kaivot suolaantuvat helposti koska vesivaraston  koko ja virtaus 

 nopeus ovat pieniä. 

• RannikkoalueiUa  liian suuri vedenotto voi aiheuttaa suolaisen meriveden 
työntymistä makeari  veden  tilalle. 

•  Vanhoissa menvesivarastoissa rannikkoaluetlia ualapitoisuus  on korkEa 

• Mallinnustutkimusten  mukaan suolamäärillä  n. 5 tlkm/v  (vastaa  varsin  hyvin 
nykyisin käytettäviä määriä) ei pohjaveden suolapitoisuus yleensä kohonnut 

 mal linnetuissa  kohteissa. 

SUOLAUKSEN  HAITAT 

• Suolaisuuä alkaamaistua,  kun klorkiipitoisuus  on 200-300 rn/l. 

• Juornaan  pystyy vielä  400•500 rng/l:n pitoisuuksiUa. 

Joc juornaveden suolapitoisuus  on 250 mg/I  ja  ihminen juo vettä  2  litraa  pal  
vassä.  saa  hän elirnistöönsa  suolaa  500 mg  Suomalaiset kayttävat suolaa 
päivittäin  n. 10 000 mg. aJuomaveden suolapitoisuus  voi olla terveysongol 

 rna  vain  pahasta verenpainetaudista kärsiville. 

Suola knhdyttaä korroostota. 	Ensimmaiseksi ongelmaksi tulee putkistokor.  
100510.  =  Lääkintöhallituksen asettama tavoite  100 mg/I,  kaupunkien  ja  kunti- 
en asettama selvitysa sekä EU:n tavoite  25 mg/I. WHO.n ohjearvo 250 

. 

. 



.  
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YM  PÄR ISTÖ VAIKUTUKS  ET  

•  S uolan kerääntymistä pohjavesivaraston  pohjalle  on  pelätty, Malli ntamistutki-
rnuksisa  tala  ei ole todettu Suolaisen  veden  painuminen nayttaisi mandolh 
selta  vasta hyvin suurilla pitoisuukalua  tai  hyvin alhaisilla virtausnopeuksilla. 

• Suolauksen  jatkaminen suurilla suolarnäärillä  (10-20 tJkm/v)  johtaa ennen 
pitkää suotapitoisuuden liialliseen nousuun pohjavesialueilla. 

• Suolauksen ympäristöhaitat  voidaan pitää hallinnassa, kun suojataan riskialt- 
teimmat alueet  ja  suolamaärat pidetaan  teknisesti mandollisimman pienina 

KASVILLISU  US  

• Vahäinenkin tesuolan kaytto  Savo-Karjalan tiepunssa aiheutti merkittavaa 
suolan Kertymista mannyn neulasiin Suolapitoisuudet neulasissa eivat  kul 

 tenkaan  nousseet tällöin niin korkeiksi, että ne olisivat aiheuttaneet ulkoisesti 
näkyviä vaurioita. Tutkimuksen nojalla tiesuolan käytön vähentäminen  on 

 osoittautunut erittain hyvaksi ratkaisuksi tienvarsikasvillisuuden kannalta 

Sualauksen  vaikutus rajoittuu  10 20  metrin etaisyydelle tiesta 

• Vaurloita  havaittiin  2,5  metrin korkeudelle asti, eli ilman kautta tuleva suoIa 
 surnu  on  merkittävämpi tekijä kuin imeytyrninen maaperän kautta. 

•  Talven  sääolosuhteilla  on  merkittävä vaikutus suolan kertymiseen  ja sen  ai-
heuttamiin vauriolhin,  

POLY  

•  Poly  saattaa aiheuttaa allergisille ihmisille hengitystieoireita lahinna taajama 
alueilta Tiesta  ja  hiekoitushiekasta peraisin  oleva kvartsipoly  on  haitallista 
terveydetle mutta kvartsipolyn maarat jaavat niin pieniksi etteivat ne nykytie 
tamyksen mukaan muodosta terveydellista riskitekijaa Hiekoitushiekasta 
muodostuva  poly  ei ole samalla tavalla keuhkohengitettavaa kuin esimerkiksi 
pakokaasupaastot eikä hiekoitushiekan  poly  ole nain  ollen  ole yhta haitallista 
kuin pakokaasupäästöt. 

•  Tavanomaisia tien kunnossapitotoita, kuten sohjoojan aukaisua, lumivallien 
siirtoa  ja  tiepenkereen jaakerroksen hoylaysta  sopivasti ajoittamalla  tai tehos-
tamatla  seka tekemalla tarvittaessa ytimääraisia toimenpiteitä (pesu, harjaus 
sulamisvesien ohjaus) voidaan hiekoitushiekan, suotan  ja  nastojen  aiheutta-
maa  poly-  ja  likasumuongelmaa vahentaa Myos  tien rakenteeseen luttyvilla 
muutoksilla voidaan polyamista vahentaa ja/tai helpottaa niita kun 
nossapitotoita jotka ovat polyn  ja  polyamisen vahentarniseksi  tarpeen 
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TESUOLAA  KORVAAVAT AINEET 

• Liukkaudentorjunnassa kalsturnmagnesiumasetaatin (C1MA)  on  todettu  paa 
purteissaan  vastaavan natnumkioridia lNaCl) Kumpaakin voidaan  Evittad  

samalla kalustofla  ja  vastaavissa kayttotilanteissa OMA  fl  annostuksen  on 
 oltava painossa laskien noin  I ,3 -kertainen  suolaan nähden. CMA:n tHavuus 

paino  on  noin  63  % NaCI  fl  tilavuuspainosta  joten yhdella kuormalla saadaan 
kasiteltya ioin puolet NaCI kasittelya vastaavasta tiepituudesta  ja  aineen teho 
laskee merkittävästi,  jos  lämpötila  on  alle  —5 °C.  OMA:n  vaikutus alkaa hi-
taammin kuin NaCl:n eikä  se  tehoa kunnolla pakkautuneeseen lurneen  tai 

 jäähän. 

•  Suomen ilmasto-  ja vesistöolosuhteissa asetaatin  aiheuttama happikato 
saattaa olla huomattava OMA:n käytön rajoite,  sillä  OMA saattaa päästä poh-
javeteen ennen kuin  se  hajoaa Haloamistuotteet etvat ole haitallisia mutta 
hajoaminen kuluttaa happea  jota  muutenkin pohjavesissa  on  vähan Korroo 
siota  OMA  n on  todettu aiheuttavan huomattavasti vahemmari kuin NaCI  

S  

4.1 	Pohjavesi  

de Coster, Amelia,  Granlund,  Kirsti & Soveri, Jouko: Tiesuolan pohjavesivaiku
-tusten maUintaminen Joutsenonkankaalla.  Helsinki 1993.  Tielaitos,  keskus- 

hallinto. Tielaitoksen selvityksiä  33/1993, ISBN 951-47-7661-5, ISSN 0788-3722. 
 TIEL32001  58. 

Tutkimuksessa selvitettiin tiesuolauksen vaikutuksia pohjaveden laatuun ensim-
mäiseen Salpausselkään kuuluvalla Joutsenonkankaan tärkeällä pohjavesi- 
alueella. Esiintymä  on  tyypiltään reunamuodostuma,  ja  valtatie  6  kulkee pitkittäin  5  
sen  päällä.  Tie  valmistui tällä alueella  1960-luvun puolivälissä  ja  samanaikaisesti 
aloitettiin tiesuolan käyttö liukkauden torjunnassa. Tieltä huuhtoutuva  natriumklo-
ridi  laimenee esiintymän suureen vesivarastoon. Tästä huolimatta eräillä alueen 
vedenottamoilla mitatut kloridipitoisu udet ovat kohonneet suolauksen lisääntymi-
sen myötä. Korkeimmat mitatut pitoisuudet näillä ottamoilla ovat yleensä olleet 

 alle  20  milligrammaa litrassa.  Tien  läheisyydessä sijaitsevissa yksityisissä kai- 
voissa  ja havaintoputkissa  on  todettu myös suurempia pitoisuuksia. Suolausmää

-rä on  ennen tutkimuksen tekoa ollut noin kymmenen  tonnia tiekilometriä  kohti 
vuodessa  ja  korkeimmillaan noin  20  tonnia tiekilometrille  vuodessa. 

Päätavoitteena oli soveltaa Joutsenonkankaan pohjavesiesi intymässä mate-
maattista MOC-pohjavesimallia nykyisten  ja  tulevaisuuden kloridipitoisuuksien 
laskennassa. Tätä varten koottiin tiedot alueen hydrogeologiasta  ja tiesuolauksen 

 vaiheista. Esiintymän laajuuden vuoksi yksityiskohtaisiin tutkimuksiin valittiin  vain 
 osa koko  esiintymästä. Tälle alueelle  on  asennettu yhteensä  22  havaintoputkea 

 vuosina  1990-1992.  Vesinäytteitä  on  otettu putkista, lähteistä  ja  yksityisistä kai-
voista. Näiden lähtötietojen perusteella pohjavesimallilla laskettiin  ensin  pohjave-
den korkeus  ja kloridipitoisuuden  kehittyminen alueella tiesuolauksen aloittami- 
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sesta  nykyhetkeen.  Mallin kertoimia ja lähtötietoja täsmennettlin,  kunnes lasketut 
 ja  havaitut arvot vastasivat toisiaan  (mallin kalibrointi).  Tämän jälkeen mallilla 

laskettiin ennusteet kloridipitoisuuden muutoksille eri suolausmäärillä. Mallilas-
kelmissa tarkasteltiin  50  vuoden aikajaksoa lähtien vuodesta  1992.  Käytetyt 
suolausmäärät olivat  0, 5, 10  ja  20  tonnia tiekilometriä  kohti vuodessa. Tällä 
mallilla lasketut tulokset osoittivat, että kloridipitoisuus pysyy aihaisena tutkittujen 
vedenottamoiden alueella mikäli nykyistä suolausmäärää ei ylitetä.  Tien  lähei-
syydessä arvot olivat suurempia  ja  lääkintöhallituksen asettama pitoisuusraja 

 100  milligrammaa litrassa voi ylittyä suolattaessa  20  tonnia tiekilometriä  kohti 
vuodessa. 

Yli-Kuivila,  Jukka,  Kivimäki,  Anna-Liisa & Kinnunen, Timo:  Tiesuolaus  ja  pohja- 
vedet, nykytilan selvitys.  Helsinki 1993.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. 
Tielaitoksen selvityksiä  49/1993, ISBN 951-47-7691-7, ISSN 0788-3722. 

 TIEL32001  74  

Tutkimuksessa selvitettiin tiesuolauksen aiheuttamat pohjaveden laatumuutokset 
 ja  luotiin yleiskuva ongelmien suuruusluokasta  ja suojaustoimenpiteiden  tarpees-

ta. Keskeinen aineisto  on  saatu tiepiirien vuosina  1991-1 992  teettämistä  selvi-
tyksistä sekä vesi-  ja ympäristöpiirien  tekemästä valtakunnallisesta riskinarvi-
oinnista. Riskinarviointi  on  tehty tärkeiden pohjavesialueiden osalta  10  vesi-  ja 
ympäristöpiirissä. 

Riskinarviointi  tehtiin vesi-  ja ympäristöhallituksessa  kehitetyllä menetelmällä, 
jossa pisteytetään  11  tienpitoa, pohjavesialueen hydrogeologiaa  ja  alueen  ye

-denhankintakäyttöä  kuvaavaa tekijää. Riskinarvioinnin kohteena oli  469  pohja-
vesialuetta. Suolattavia tieosuuksia  on  aineiston perusteella noin  45  prosentilla 

 1980-luvun alussa tärkeiksi luokitelluista pohjavesialueista. Helsingin, Turun  ja 
 Kymen vesi-  ja ympäristöpiireissä  on 62  pohjavesialuetta,  joiden riskiluku voi-

daan luokitella huomattavan korkeaksi (yli  80,  kun suurin mandollinen  on 120). 
 Kaikkiaan näitä alueita  on  tarkasteltujen  vesi-  ja ympäristöpiirien  alueella  85.  

Tiepilrien  selvityksissä tarkastelluista  517  pohjavesialueesta  on  145:ssä analysol
-tu  vähintään  25  mg/I kloridipitoisuuksia. Tiesuolauksella  on  arvioitu olevan 

osuutta kohonneeseen pitoisuuteen  98  pohjavesialueella,  joista 32:ssa tiesuolaus 
vaikuttaa ainoalta merkittävältä tekijältä. Koska  veden  laatua  on  seurattu lähinnä 
vedenottamoilta, voidaan olettaa, että useammankin pohjavesialueen jossain 
osassa kloridipitoisuus  on  kohonnut yli  25  mg:ri/I. Tiesuolaus  on  pohjavesien 

 kannalta suurin ongelma siellä, missä suolan käyttömäärätkin ovat olleet suu-
rimpia, eli Uudenmaan, Turun, Hämeen  ja  Kymen tiepiireissä. 

Tieplirien  raporttien perusteella  on  alustavasti arvioitu, että  85  pohjavesialueella 
tienpito  ja tieliikenne  ovat niin merkittävä riski pohjaveden laadulle, että pohjave-
den suojelutoimet ovat erityisen tarpeellisia. Tiesuolauksen haittavaikutusten 
vuoksi  on  esitetty suojattavaksi  56  pohjavesialuetta. Suolauksen  vähentämistä 
voidaan pitää ensisijaisena keinona  19  alueella  ja lopuilla  37  alueella tiealueelta 
kertyvien vesien johtamista pois pohjavesialueelta. Näiden  37  alueen suojausten 
rakentaminen maksaisi noin  94  miljoonaa markkaa. 
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Kling,  Terhi, Niemi, Auli & Pirhonen, Veijo: Tiesuolan pohjavesivaikutukset - 
kulkeutumismekanismien moni-ilmiömallinnus.  Helsinki 1993.  Tielaitos, kes-
kushallinto. Tielaitoksen  selvityksiä  65/1993, ISBN 951-47-8114-7, ISSN 0788-
3722.  TIEL32001  90.  

Tutkimuksessa tarkasteltiin tiesuolan kulkeutumista pohjavedessä. Tavoitteena 
oli saada suuru usluokkatietoa suolan leviämiseen vaikuttavien osatekijöiden 
(advektio, dispersio, tiheysvaikutus, ioninvaihto) merkittävyydestä erilaisissa olo-
suhteissa. 

Suolan etenemisnopeuksia erilaisissa tyyppimaalajeissa arvioitiin kirjallisuu-
dessa esitettyjen, aiempiin suomalaisiin  ja  ulkomaisiin tutkimuksiin perustuvien 
maaperänominaisuuksien avulla. Eri ominaisuuksien, kuten maaperän ominais-
vedenjohtavuuden, huokoisuuden  ja dispersiivisyyden,  suhteellista merkitystä 
suolan kulkeutumiseen arvioitiin muuttamalla yhtä ominaisuutta kerrallaan ky-
seeseen tulevissa vaihtelurajoissa. Oleellisesti suolan etenemiseen vaikuttaa 
maaperän ominaisvedenjohtavu  us. H  uokoisuuden  vaikutus kulkeutumiseen  on 

 huomattavasti vähäisemp. Dispersiivisyys ei vaikuta pitoisuusmaksimin etene-
misnopeuteen, mutta vaikuttaa  sen  suuruuteen sekä siihen, kuinka laajalla alu-
eella pitoisuudet nousevat. Samaa lähestymistapaa sovellettiin pohjaveden  pin-
nan  kaltevuuden  ja suolauksen jaksollisuuden  vaikutusten arviointiin. 

Pohjavesien suolaantumisen  kannalta ongelmallisin  on  tilanne, jossa  tie  seuraa 
harjujaksoa. Tällöin pohjavesialueeseen kohdistuva suolakuormitus  on  suhteelli-
sesti suurempi kuin tien kulkiessa muodostuman poikki. Tilanteiden vertaami-
seksi suolan leviämistä simuloitiin esimerkkiharjumuodostumassa.  Tien  kulkies

-sa  harjun suuntaisesti simuloidut pitoisuudet olivat korkeimmillaan harjun alavir
-ran  puoleisessa päässä yli kymmenkertaiset verrattuna tilanteeseen, jossa  tie 

 kulkee harjun poikki.  

Veden tiheyden  kasvu suolapitoisuuden seurauksena saattaa joissakin tilan-
teissa aiheuttaa suolapitoisen  veden pai numista  pohjavesi muodostumassa. Pai-
numisen esiintymistä tutkittiin simuloimalla suolan käyttäytymistä  24  erilaisessa 
virtaustilanteessa. Painumisen havaittiin olevan todennäköisintä hyvin vettä joh-
tavissa maalajeissa, kun pohjaveden  pinnan kaltevuus  on  hyvin pieni. Kun poh-
javeden  pinnan kaltevuus  kasvaa, kasvavat myös virtausnopeudet, eikä painu- 
mista  tapandu. Huonommin vettä johtavissa maalajeissa painumisen mandolli-
suus pienenee syvyyssuuntaisen vedenjohtavuuden pienentyessä, mutta kasvaa 
toisaalta virtauksen hidastuessa.  Tien  ollessa virtauksen suuntainen painumisen 
mandollisuus kasvaa sitä suuremmaksi, mitä pitemmän  matkan  tie  kulkee pohja-
vesimuodostuman imeytymisalueella. Mandollisia tiheysvaikutuksia tarkasteltiin 
myös Salpausselkään kuuluvan Joutsenon kankaan pohjavesimuodostuman 
poikkileikkauksessa. 

Maaperän kerroksellisuuden vaikutusta tutkittiin simuloimalla suolan kulkeu-
tumista erilaisissa tyyppipoikkileikkauksissa. Kun maakerrosten vedenjohta-
vuudet poikkeavat toisistaan, ovat myös kioridin etenemisnopeudet näissä maa-
kerroksissa erilaiset. Suurin  osa kioridista  kulkeutuu parhaiten vettä johtavissa 
kerroksissa, mutta nämä kerrokset myös puhdistuvat nopeammin. Kerrokselli-
suus aiheuttaa siis erilaisten suolapitoisuuksien esiintymistä eri syvyyksillä. Esi- 



TALVI  JA TIELIIKENNE  Yhteenveto tutkimusohjelman julkaisuista 	 37  
YM  PA A  ISTÖ  VAIKUTUKSET 

merkiksi syvemmällä pohjavesimuodostumassa esiintyvä korkeampi suolapitoi-
suus voi tämän perusteella aiheutua maaperän kerroksellisuudesta. 

Niemi, Aufi,  Kling,  Terhi, Vaittinen, Tiina, Vahanne, Pasi, Kivimäki,  Anna-Liisa & 
Hatva, Tuomo:  Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten simulointi tyyppimuo-
dostumissa.  Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen 
selvityksiä  66/1 994, ISBN 951 -726-01 3-X, ISSN 0788-3722.  T1EL3200275.  

Tutkimuksessa mallinnethin suolan leviämistä synteettisissä tyyppipohjavesi-
muodostumissa. Nämä tyyppimuodostumat  on  geologisen yleistiedon  ja tiesuo-
Iauksen pohjavesivaikutuksia  kartoittaneen riskinarvioinnin perusteella valittu si-
ten, että ne mandollisimman hyvin kuvaavat Suomessa suolaantumisen kannalta 
keskeisiä pohjavesimuodostumia. Tarkasteltavat muodostumatyypit ovat erilaisia 
pitkittäisharjuja sekä Salpausselkätyyppinen reunamuodostuma. 

Muodostumille  laskettiin keskimääräiset virtauskuvat, joissa suolan leviämistä 
mallinnettiin. Ensimmäisenä vaiheena tarkasteltiin kehitystä suolauksen aloitus- 
ajankohdasta nykytilanteeseen. Suolaushistoriana käytettiin tielaitoksen tietoja  v. 
1970-1992  keskimäärin käytetyistä suolamääristä. 

Vedenottamolla  on  pitoisuuksia laimentava vaikutus  ja  pitoisuudet vedenottamoil
-la  ovat huomattavasti tien läheisyydessä havaittuja arvoja alempia. Suolapitoi-

suuteen vaikuttaa voimakkaasti muodostuman  koko;  kun esimerkkitapauksessa 
minimikokoa vastaavassa muodostumassa pitoisuus vedenottamolla  v. 92  tilan-
teessa  on n. 100  mg/I,  oli  se  vastaavassa mediaanikokoisessa muodostumassa 

 vain n. 20  mg/I.  

Koska simuloinneissa ei tarkasteltu mitään tiettyä pohjavesimuodostumaa, ei 
mallinnustuloksia voida kalibroida paikkakohtaisten mittausten avulla. Tämän 
vuoksi tulosten luotettavuutta arvioitiin vertaamalla tuloksia maatakattavaan  fl. 
300  todellisen muodostuman aineistoon. Tilastollisen tarkastelun tuloksia voi-
daan parhaiten verrata simuloinneissa vedenottamoilla havaittuihin pitoisuuksiin. 
Mallinnetut pitoisuudet olivat mediaanikokoisten muodostumien vedenottamoilla 
useimmiten suuruusluokkaa  20  mg/I, vaihdeHen  välillä  16-34  mg/I, muodostuman 
koon  ollessa suurin vaihtelua aiheuttava tekijä. Tilastollisessa tarkastelussa pitoi-
suudet olivat samaa suuruusluokkaa, tyyppikohtaisten keskiarvojen vaihdellessa 
välillä  16-26  mg/I  ja mediaanien  välillä  10-23  mg/I. Tarkastelutarkkuudetja  mal-
linnuksessa  käytetyt konservatiiviset oletukset huomioonottaen yhteensopivu  us 

 oli hyvä. Mallinnustuloksia voidaan näin  ollen  pitää suuruusluokkatasolla oikeina. 
Tällöin malleilla voidaan tehdä suuruusluokkatason arvioita myös tulevaisuuden 
kehityksestä. 

Ennustemallinnukset  vuoteen  2022  tehtiin seuraavilla suolausvaihtoehdoilla: 
 1)  suolausta  jatketaan  90-luvun  alun  tasolla,  2)  suolaus  opetetaan kokonaan  ja 

 3)  suolausta  vähennetään noin puoleen  90-luvun  alun  tasosta. Jatkettaessa 
suolausta korkealla tasolla nousevat vedenottamoilla havaittavat pitoisuudet  kol-
menkymmen  vuoden kuluessa välille  n. 30-50  mg/I,  pitoisuuksien tien läheisyy-
dessä ollessa vielä huomattavasti tätä korkeampia. Minimikokoisessa muo-
dostumassa arvot vedenottamolla ovat nousseet  170  mg/I:aan  ollen korkeimmil- 
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laan  240  mg/I.  Jos  suolaus  lopetetaan kokonaan, laskevat pitoisuudet kolmessa-
kymmenessä vuodessa useimmiten  alle  10  mg/l:aan. Suolauksen  vähentäminen 
noin puoleen  90-luvun  alun  tasosta aiheuttaa tarkastellussa tapauksessa joko 
vähäistä, muutaman yksikön pitoisuuden nousua  tai,  pienessä muodostamassa, 
jopa lievää pitoisuuden laskua. 

Hänninen, Tuija, Kivimäki,  Anna-Liisa, Liponkoski, Markku & Niemi, Auli: Tiesuo-
lauksen  vaikutus tärkeillä  pohjavesialueilla -  tilastollinen tarkastelu.  Hel-
sinki 1994,  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 

 70/1994.  TIEL40001  02.  

Selvityksessä koottlin kattavasti  veden laatutietoja  tärkeiltä pohjavesialueilta  ja 
 tarkasteltiin erityisesti kloridipitoisuuden  ja  sähkönjohtavuuden vaihteluja erilai-

sissa hydrogeologisissa olosuhteissa. 

Perusaineistona  käytettiin niitä noin  600  tärkeätä pohjavesialuetta, joilla  on  aikai-
semmin arvioitu tienpidon aiheuttamia riskejä. Hydrogeologiset tiedot koottiin 
vesi-  ja ympäristöpiirien ylläpitämästä pohjavesialuerekisteristä.  Pohjaveden 
laatutietoja kootti  in  vesi-  ja viemärilaitosrekisteristä,  vanhoista kuntakansioista, 
tiepilrien tekemistä pohjavesiselvityksistä  ja erityisseurantakohteista  sekä pohja-
vesialuerekisteristä. Laatutietoja saati  in  koottua kaikkiaan 309:ltä pohjavesialu-
eelta, joilla kulkee suolattava tieosuus. Havaintopisteitä  on  kaikkiaan noin  800  ja 
analyysituloksia  pohjaveden kloridipitoisuudesta  ja  sähkönjohtavuudesta  on 

 kummastakin noin  2 600  kpl. 

Suolausmäärien  kasvu  1980-luvun lopulla näkyy monella pohjavesialueella  ko-
honneina kloridipitoisuuksina.  Pinta-alaltaan pienikokoisilla pohjavesialueilla  Ii- 
kaavan toiminnan vaikutus  veden  laatuun näkyy selvemmin kuin laaja-alaisilla 
pohjavesialueilla. Tiepiireittäin tarkasteltuna kloridipitoisuuden mediaanit pohja- 
vesissä ovat edelleen  alle  25  mg/I.  Yksittäisistä havaintopisteistä  on  kuitenkin 
monin paikoin analysoitu kloridipitoisuuksia  130-1 60  mg/I,  mikä ylittää talousve-
delle sallitun pitoisuuden. Ilman tarkempia aluekohtaisia tutkimuksia ei kuiten-
kaan pystytä arvioimaan, johtuuko kloridipitoisuuden nousu tiesuolauksesta vai 
muista tekijöistä. Ympäristöstään vettä keräävän muodostumatyypin kloridipitoi-
suus  on  yleisesti korkeampi kuin ympäristöönsä vettä purkavan, koska  se  kerää 
muodostumisalueella tapahtuvan likaamisen lisäksi epäpuhtauksia myös ympä-
ristöstään. Käsitellyssä aineistossa ympäristöstään vettä keräävän muodostuma-
tyypin kloridipitoisuuden mediaaniarvo  on 23  mg/I,  kun  se  muissa muodostuma-
tyypeissä  on 10-18  mg/I.  Sähkönjohtavuuden vaihtelu noudattaa yleensä hyvin 
kloridipitoisuuden vaihteluja. 

Keväisin roudan sulaessa  talven  aikana kertynyt suolakuorma alkaa suotautua 
maakerrosten läpi pohjaveteen. Korkeimmat kloridipitoisuudet mitataan yleensä 
kesä—elokuussa. Suola kulkeutuu virtaavan pohjaveden mukana yhä laajemmalle 
alueelle samalla laimentuen. Tuloksista todettiin, että tien etäisyys havaintopis-
teestä  on  tekijä, joka vaikuttaa oleellisesti mitattuihin kloridipitoisuuksiin. 

Muodostuman antoisuuteen  nähden runsas vedenotto lisää  veden kerääntymistä 
 ympäristöstä. Tästä seurauksena olevaa epäpuhtauksien tehokkaampaa kulkeu- 
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tumista  pohjaveteen kompensoi  veden  kerääntyminen laajemmalta alueelta. Si-
ten pohjavesialueella pumpatulla muodostuman antoisuuteen suhteutetulla  ye

-denottomäärällä  ei havaittu olevan vaikutusta  veden kloridipitoisuuteen.  

4.2 	Kasvillisuus 

Hautala, Eeva-Liisa & Kärenlampi,  Lauri:  Tiesuolaan käytön vähentämisen 
vaikutukset tienvarren mäntyyn (Pinus sylvestris): Neulasten suolapitoi-
suudet  ja  ulkoiset vauriot vuosina  1992-94. Helsinki 1994,  Tielaitos,  keskus- 
hallinto. Tielaitoksen selvityksiä  49/1 994, ISBN 951-47-9441-9, ISSN 0788-3722. 
TI  EL3200258.  

S 	 Tutkimuksessa selvitettiin kenttähavainnoilla suolan käytön vähentämisen vaiku- 
tuksia tienvarren männyn  (Pinus sylvestris)  neulasten suolapitoisuuksiin  ja  ui-
koisiin oireisiin talvikausina  1992-93  ja  1993-94.  Havaintoalueiksi  valittiin kaksi 
noin  25  vuoden ikäistä mäntymetsikköä valtatie  9  varrelta,  Savo-Karjalan  ja 

 Keski-Suomen tiepiirien rajan läheisyydestä.  Savo-Karjalan tiepiirin havaintoalu-
een kohdalla suolausta vähennettiin  alle  kymmenesosaan edellisvuodesta  ja 

 Keski-Suomen tiepiirissä suolausta jatkettiin normaalisti. Männyistä otettiin neu-
lasnäytteet  natriumin, kioridin ja  kalsiumin analysointia varten ensimmäisen  ja 

 toisen vuosikerran sekä toisena seurantavuotena myös  kolmannen  vuosikerran 
neulasista. Lisäksi havainnoitiin neulasten ulkoisia oireita. Neulasnäytteitä haet

-tim  kandeksan kertaa tutkimuksen aikana. Syksyllä  1992  ja  keväällä  1993  otettiin 
myös maanäytteet pintamaasta alkuaineanalyysiä varten. 

Kanden vuoden seurantatutkimus osoitti selvästi, että tiesuolan käytön vähen- 
täminen normaalikäyttöön verrattuna alentaa suolakomponenttien,  natriumin ja 
kloridin, kertymistä tienvarrella  kasvavien mäntyjen  (Pinus sylvestris) neulasiin. 

• Kalsiumkloridin  käytöllä ei voitu osoittaa olevan vaikutusta männyn neulasten 
kalsiumpitoisuuksiin, mikä johtuu ilmeisesti käytetyn kalsiumkloridin vähäisestä 
määrästä.  Jo  ensimmäinen seurantavuosi osoitti suolan käytön vähentämisen 
myönteisen vaikutuksen tienvarren mäntyihin. Neulasiin kertyneet suolapitoisuu

-det  olivat selvästi pienemmät  ja  näkyvät oireet vähäisemmät  Savo-Karjalan  tie- 
piirissä kuin Keski-Suomen tiepiirissä. Keski-Suomen tiepiirin havaintoalueelia, 
jossa suolaa käytettiin runsaasti, neulasissa havaittiin ruskistumista  ja  ennenai-
kaista putoamista erityisesti keväällä, jolloin myös  natrium- ja kloridipitoisuudet 

 olivat korkeimmillaan. Vaurioita havaittiin noin  2,5  metrin korkeuteen asti, mikä 
vahvistaa aiempaa käsitystä, että tiesuolan kohdalla ilman kautta tuleva suola-
altistus  on  tienvarsikasvien  kannalta merkittävämpi kuin juurten kautta tuleva. 

Toisaalta havaittiin, että  jo  vähäinenkin tiesuolan käyttö  Savo-Karjalan tiepiirissä 
aiheutti merkittävää suolan kertymistä neulasiin. Suolapitoisuudet neulasissa ei-
vät kuitenkaan nousseet tällöin niin korkeiksi, että ne olisivat aiheuttaneet ulkoi-
sesti näkyviä vaurioita. 

Männyn neulasten  natrium- ja kloridipitoisuudet  laskivat syksyyn mennessä ke-
vään huipputasosta kaikissa neulasvuosikerroissa sekä vähän suolatulla, että 
normaalisuolatulla alueella, jääden kuitenkin Keski-Suomen tiepiirin runsaam- 
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man  suolan käytön alueella vielä syksylläkin taustatasoa selvästi korkeammiksi. 
Suolapitoisuudet olivat koholla jopa ensimmäisessä neulasvuosikerrassa, joka ei 
ollut vielä altistunut suoraan suolalle. Runsaan tiesuolan käytön seurauksena ta-
pahtuva tiesuolan kertyminen neulasiin  on  männyille  pitkäaikainen stressi, joka ei 
ehdi poistua kokonaan, ennenkuin tiesuolan käyttö jälleen alkaa syksyllä.  

Talven sääolosuhteilta ja  siten suolan levitysaikataululla  ja  -määrällä oli merkittä-
vä vaikutus siihen, miten suola neulasiin kertyi  ja  miten pahoja vaurioita tällöin 
aiheutui. Erityisen kylmä kevättalvi näytti edistävän vaurioiden syntyä Keski- 
Suomen tiepiirin havaintoalueella. Leudompana talvena  1992-93  puolestaan 
suolaa kertyi neulasiin enemmän, mutta vauriot jäivät vähälsemmiksi. Neulasten 
suolapitoisuuksia  ja  niistä aiheutuvia ulkoisia oireita tulisikin aina tarkastella  val-
linneiden sääolosuhteiden  valossa. 

Toinen seurantavuosi ei osoittanut enää merkittävää vähenemistä suolan kerty-
misessä  tai  ulkoisissa vaurioissa  Savo-Karjalan tiepiirin havaintoalueella ensim-
mäiseen vuoteen verrattuna. Suolan käytön vähentämisen myönteiset vaikutuk-
set olivat nähtävissä  jo  ensimmäisen  talven  jälkeen. Tämän tutkimuksen nojalla 
tiesuolan käytön vähentäminen  on  osoittautunut erittäin hyväksi ratkaisuksi tien-
varsikasvillisuuden kannalta.  

4.3 	Pöly 

Nastojen, hiekoituksen  ja  suolauksen  aiheuttama pöly  ja sen  leviäminen 
ympäristöön; kirjallisuustutkimus.  Helsinki 1992.  Tiehallitus. Tielaitoksen 

 selvityksiä  70/1 992. ISBN 951-476-850-7, ISSN 0788-3722.  T1EL3200120.  

Talviseen liikenteeseen liittyy nastojen käytöstä, hiekoitushiekasta  ja  suo-
lauksesta aiheutuva pöly  ja märissä  olosuhteissa vesi—pöly (likasumu) seos. Pöly 

 ja likasumu kulkeutuvat ilmavirtausten  mukana hyvinkin kauaksi varsinaisesta 
tieympäristöstä  ja  muuttuvat kulkeutumisen aikana toisiksi yhdisteiksi jaltai syn-
nyttävät uusia yhdisteitä. Liukkaudentorjuntaan käytetään vuosittain hiekkaa  ja 
hiekoitussepeliä  n. 1,35  miljoonaa  tonnia ja  suolaa  n. 120 000 t.  Tiellikennesuorit

-teen  ja päällysteen  kulumisen perusteella laskettuna autoliikenne irrottaa asfal-
toidun tien pinnasta hienojakoista materiaalia  n. 300 000 t  vuodessa. Muiden 
hiukkaspäästöjen, teiden  ja  katujen hiekoituksen sekä kulumisen, määristä ei ole 
esitetty arvioita. Tiepölyn määrä  on  suurimmillaan keväällä maalis—huhtikuussa 

 talven nastakulutuksen ja hiekoituksen  jälkeen kaikilla tietyypeillä. Toinen pölyn 
muodostumis-  ja leviämishuippu  on  syksyllä,  loka—marraskuussa. 

Säätila  vaikuttaa merkittävästi• •ilman pakokaasuperäisiin  ja pölypohjaisiin epä-
puhtauksiin ja  niiden leviämiseen sekä fysikaalis-kemialliseen muutuntaan 
tieympäristössä. Tietiikenteen synnyttämään leijuvaan pölyyn sitoutuu liikenteen 
aiheuttamia epäpuhtauksia, kuten lyijyä, muita raskasmetalleja  ja hiilivetyjä. 

 Merkittävä  osa  liikenteen päästöjen terveysvaikutuksia koskevasta tiedosta  on 
 peräisin eläinkokeista. 
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Tavanomaisia tien kunnossapitotöitä, kuten sohjo-ojan aukaisua, lumivallien 
siirtoa  ja tiepenkereen jääkerroksen höyläystä,  sopivasti ajoittamalla  tai  tehos-
tamalla sekä tekemällä tarvittaessa ylimääräisiä toimenpiteitä (pesu, harjaus, 
sulamisvesien ohjaus) voidaan hiekoitushiekan, suolan  ja nastojen  aiheuttamaa 
pöly-  ja likasumuongelmaa  vähentää. Myös tien rakenteeseen liittyvillä muutoksil-
la voidaan pölyämistä vähentää jaltai helpottaa niitä kunnossapitotöitä, jotka ovat 
pölyn  ja pölyämisen  vähentämiseksi tarpeen. 

Tutkimustuloksia liikenteen aiheuttaman pölyn ulkoilman pitoisuuksista eri olo-
suhteissa  on  käytettävissä runsaasti. Eri taajama-alueilla tehtyjen kunnossapito- 
toimenpiteiden vaikutuksista katujen pölyämiseen  on  käytettävissä tutkimustu-
loksia. Nastojen, hiekoituksen  ja suolauksen  seurauksena eri pintaisilta teiltä eri 
olosuhteissa syntyvän pöly-likasumu aerosolin kemiallisista ominaisuuksista  ja 

 koostumuksesta ei Suomessa eikä kansainvälisestikään ole käytettävissä tutki-
mustuloksia. 

Pöly saattaa aiheuttaa allergisille ihmisille hengitystieoireita. Kuitenkin sekä tiestä 
että hiekoitushiekasta aiheutuva pölyhaitta  on  niin pieni, ettei  se  nykytietämyksen 

 mukaan muodosta terveydellistä riskitekijää. 

Tieliikenteen, kunnossapidon  ja  nastojen  vaikutus pölyyn ilmassa.  Tielai-
tos, kehittämiskeskus.  Helsinki 1994.  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  60/1994. 
TI  EL4000093.  

Tämän selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoja pölypitoisuuksista  ja  niiden ym-
päristövaikutuksista erilaisissa talvi kunnossapidon strategioissa. Suolan käytön 
vähentyessä  tai  siirryttäessä käyttämään nastattomia renkaita hiekoitustarve 
yleensä lisääntyy. 

Pölyn aiheuttamat haitat esiintyvät lähinnä kaupungeissa  ja  taajamissa. Yleisten 
teiden suolattua tieverkkoa  on  taajamissa  1 800 km,  katuja  15 000 km  ja raken-
nuskaavateitä  6 000 km.  Taajamissa liukkauden torjuntaan käytetään  jo  nykyisin 
joko suolahiekkaa  tai  pelkkää hiekkaa. Suolan käytön väheneminen noin puoleen 

 90-luvun  alun  tilanteesta ei taajamissa vaikuttaisi hiekoitustarpeeseen merkittä-
västi. Taajamissa sadevedet johdetaan usein viemäreihin, joten suolan käyttämi-
nen  on  myös mandollista. Hiekan laatua parantamalla  ja hiekoituksen  määriä 
tarkistamalla sekä hiekoituksen poistoa tehostamatla voidaan estää uusien pöly- 
haittojen syntyminen  ja  vähentää olemassa olevia haittoja. 

Suolan käytön lopettaminen yleisillä teillä lähes kaikissa olosuhteissa tulee li-
säämään hiekoitustarvetta  ja pölyhaitat  tulisivat lisääntymään nykyisestä. Tilan-
teessa, jossa joka toisessa autossa olisi nastattomat taivirenkaat, hiekoitustarve 
ei merkittävästi lisääntyisi taajamissa  ja  kaupungeissa.  Jos  siirryttäisiin nastat-
tomaan liikenteeseen, hiekoitushiekan aiheuttamat pölyhaitat hyvin todennäköi-
sesti lisääntyisivät nykyisestä selvästi. 
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4.4  Tiesuolaa korvaavat aineet  

CMA:n ympäristövaikutuksia  ja  käyttökokemuksia, kirjallisuustutkimus.  
Helsinki 1992. Tiehallitus. Tielaitoksen  selvityksiä  38/1 992. ISBN 951 -47-6076-X, 
ISSN 0788-3722. T1EL3200092. 

Natriumkioridin (NaCI)  käyttöä teiden liukkaudentorjunnassa haluttaisiin korroo-
sio-  ja ympäristöhaittojen  vuoksi vähentää. Levitysmenetelmiä  on  kehitetty suo- 
Ian levitysmäärien  pienentämiseksi  ja  osalla teistä  on suolauksesta  jopa luovuttu. 
Kemialliseen liukkaudentorjuntaan  on  etsitty vaihtoehtoja NaCI:lIe, mutta mikään 
niistä ei vaikuta yksiselitteisen lupaavalta laajamittaisessa käytössä. Niiden 
käyttö liukkaudentorjunnassa tullee olemaan Suomessa vähäistä vielä pitkään. 
Kunnossapitäjien kouluttaminen uusiin työmenetelmiin  ja  -tapoihin suolan käytön 
vähentämiseksi tuottaneekin kokonaisvaikutuksiltaan nykytilanteessa parhaan 
tuloksen. 

Kalsiummagnesiumasetaatti CaMg(CH3COO)4  eli CMA vaikuttaa sopivimmalta 
NaCI:n vaihtoehdolta.  Sen  käyttöä  on  tutkittu parisenkymmentä vuotta  ja  sitä  on 

 kokeiltu teillä  1980-luvun puolivälistä alkaen. USA:ssa julkaistuissa tutkimuksissa 
 sen  haitat ympäristössä  on  arvioitu vähälsiksi, mutta Suomen ilmasto-  ja vesis-

töolosuhteissa asetaatin  aiheuttama happikato saattaa olla huomattava käytön 
rajoite. Korroosiota CMA:n  on  todettu aiheuttavan huomattavasti vähemmän kuin 
NaCI. 

Asetaatti  on  biologisesti hajoavana ravintoa monille mikrobeille. Asetaatin ha-
joamisessa kuluu happea teoreettisesti  0,38 g CMA-grammaa kohden. Hapen 
kuluminen saattaa aiheuttaa ongelmia niin  pinta-  kuin pohjavesissäkin. CMA 
saattaa myös lisätä  mikrobien  kasvua pohjavesissä  ja vesijohtoverkostoissa. 
OMA:n  hajoamisessa muodostuu kalsium-  ja magnesiumbikarbonaatteja,  jotka 
nostavat  veden alkaliteettia ja  kovuutta, mikä maamme tyypillisissä pehmeissä 
vesissä  ja  huonosti puskuroituneessa maaperässä estää happamoitumista  ja 

 pienentää korroosioriskiä. 

Suuret CMA-pitoisuudet saattavat liuottaa raskasmetalleja maaperästä. Käytän-
nössä kyseinen ympäristöriski liittyy lähinnä CMA:n käytön alkuvaiheeseen. 
Käytön jatkuessa maan  pH  yleensä nousee, mikä vähentää raskasmetallien liik-
kuvuutta. 

Liukkaudentorjunnassa CMA:n  on  todettu pääpiirteissään vastaavan  natriumklo-
ridia:  Kumpaakin voidaan levittää samalla kalustolla  ja  vastaavissa käyttötilan-
teissa. OMA:n annostuksen  on  oltava painossa laskien noin  1 ,3-kertainen  suo-
laan nähden. CMA  n tilavuuspaino on  noin  63 % NaCI:n tilavuuspainosta,  joten 
kuormalla CMA:ta saadaan käsiteltyä noin puolet NaCI-käsittelyä vastaavasta 
tiepituudesta. CMA:n teho laskee merkittävästi,  jos  lämpötila  on  alle  —5 00.  

CMA:n  vaikutus alkaa hitaammin kuin NaCI:n eikä  se  tehoa kunnolla pakkautu-
neeseen lumeen  tai  jäähän. 
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Yli-Kuivila,  Jukka:  CMA:  n  suotautumisen lysimetrikokeet  talvikaudella  1993-
1994. Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen sisäisiä jul-
kaisuja  34/1994.  

Kalsiummagnesiumasetaatin  (OMA) laajamittaisen käytön mandollisia pohja-
vesihaittoja tutkittiin levittämäliä OMA:ta maalla täytettyjen astloiden  pinnalle ja 

 analysoimalla läpi suotautuneen  veden  laatua. Lysimetriastiat (syvyys  1,9 m,  le-
veys  1,0 m  ja  pituus  2,0 m)  rakennettiin Hyvinkään Latostenmaan sorakuopan 
reunalle syksyllä  1992.  Lisäksi rakennettiin kaksi pienempää suodatusastiaa 

 (pinta-ala  0,058 m2  ja  korkeus  90 cm).  

Maan läpi suotautuneen  veden hapenkulutus  oli alkuun niin suurta että varsinais-
ten kokeiden aloittaminen jouduttiin siirtämään kevättalveen  1994.  Tällöin kolmen 
olosuhteiltaan vakiintuneen lysimetrin  ja  toisen suodatusastian  pinnalle  levitettiin 
CMA-rakeita yhteensä noin  1  kg/m2 ,  minkä arvioitiin vastaavan tienvierustalle 
kohdistuvaa kuormitusta,  jos  päätien liukkaudentorjunta hoidettaisiin natriumkiori

-din  sijaan OMA:lla. 

Olosuhteet olivat OMA:n kulkeutumiselle otollisia: maan tasaisuuden vuoksi  pin
-tavirtaus  ei kuljettanut CMA:ta pois alueelta, hienoaineksen  ja humuksen  puut-

tuminen mandollistivat  veden ja CMA:n  nopean imeytymisen maahan eikä ase-
taattia käyttäville mikrobeille ollut hyvää kasvualustaa. 

Kentän läpi suotautuneen sulamisveden asetaattipitoisuus  ja  biologista hapenku-
lutusta kuvaava BHK 7  nousivat CMA-lisäyksen myötä tasolle  2 000  mg/I. Asetaa

-tin  kokonaismäärä lysimetrien läpi suotautuneessa  vedessä  vastasi noin  20  pro-
senttia levitetystä. Hiekkaisen soran läpi suotautui kaikkiaan enemmän asetaattia 
kuin karkean hiekan. Karkean hiekan läpi suotautuneen  veden asetaattipitoisuu-
det  pysyivät kuitenkin pidempään korkeina. Suodatusastiassa asetaatin hajoami-
nen oli tehokkaampaa kuin varsinaisella koekentällä  (n. 95  %  hajosi), mutta olo-
suhteetkin olivat asetaatin hajoamiselle otollisemmat, kuin normaalissa maape-
rässä. Lysimetrien läpi suotautuneen  veden kalsiumpitoisuudet  nousivat OMA:n 
levityksen myötä enimmillään tasolle  200-300  mg/I  ja magnesiumpitoisuudet  ta-
solle  150-200  mg/I. 

Asetaatti  on  biologisesti hajoavaa, mutta  veden  alhainen  pH,  happipitoisuus  tai 
 lämpötila hidastavat hajoamista. Hapettomissa olosuhteissa asetaatin hajoami-

nen pysähtyy. Asetaatin hajotessa hiilidioksidin liukeneminen veteen alentaa  ve-
den pH:ta,  mutta  pH  nousee,  jos  hiilidioksidi poistuu vedestä. CMA sinällään  on 

 emäksistä  (1  g/l vesiliuoksen  pH 9,6).  

Talven  aikana levitetyn CMA:n asetaatin todettiin kulkeutuvan karkeassa  mine
-raalimaassa  niin merkittävältä osin syvempiin maakerroksiin, että OMA:n laaja-

mittaista käyttöä pohjavesialueilla tulisi välttää. OMA:n runsasta käyttöä ei suosi-
tella myöskään muilla tieosilla, koska happikato  on  yleinen ongelma Suomen 
matalissa  ja runsasravi nteisissa vesistöissä. 
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Raukola,  Tapio:  Natri umkioridin  vaihtoehtoja kemiallisessa  liukkaudentor-
jurinassa. Kirjallisuusreferaatti  Yhdysvalloissa tehdyistä tutkimuksista.  

Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 
 35/1994. TI  EL4000079.  

Raportti  on  tiivistelmä  amerikkalaisesta tutkimuksesta, jossa etsittiin vaihtoehtoi-
sia kemikaaleja yleisimmin käytetylle tiesuolalle, natriumkioridille. 

Raportissa vertaiDaan  60  kemikaalin sulatustehoa, vaikutuslämpötilaa, saatavuut-
ta, hintaa, käsiteltävyyttä, myrkyllisyyttä  ja  selvitellään niiden kulkeutumista  ja 

 vaikutuksia ympäristössä sekä tierakenteissa. Mukana olevat kemikaalit sisältä-
vät natriumkloridia enintään  1-2  %. Natriumkloridin  vaikutuksia ei ole tutkittu täs-
sä yhteydessä. 

Tässä raportissa arvioidaan amerikkalaisen tutkimuksen lupaavimmat  12  kemi-
kaalia  ja  yksi kaupallinen tuote,  jota  on  alettu käyttää  1993  eräillä lentokentillä. 
Tuloksia  on  arvioitu myös suomalaisten tutkimustulosten  ja  kokemusten pohjalta. 

Referaattiin  ei löydetty yhtäkään kemikaalia, joka hintansa, tehokkuutensa  tai 
 muiden ominaisuuksiensa puolesta pystyisi kilpailemaan natriumkloridin kanssa. 

Vaihtoehtojen käyttö rajoitetusti suolan rinnalla  tai  erityiskohteissa  saattaa joskus 
olla aiheellista. 

Lupaavimpana natriumkloridin vaihtoehtona  on  pidetty kalsiummagnesium-
asetaattia  (CM A).  Sitä  on  käytetty ainakin Yhdysvalloissa joillakin suurilla, uusilla 
betonisilloilla niiden rapautumisen estämiseksi. Suomessa CMA:ta  on  käytetty 
poronhoitoalueilla hiekan seassa, koska CMA ei houkuttele suolan tavoin poroja 
tielle. Suomessa tutkittiin talvella  1993-94  CMA:ssa  olevan orgaanisen asetaatin 
kulkeutumista karkean maakerroksen läpi ennen asetaatin hajoamista. Tutki-
muksessa todettiin, että lumien sulaessa merkittävä  osa asetaatista  saattaa 
päästä hajoamatta imeytymään maaperään  ja  sitä kautta pohjavesiin. 

Vaikutukset luonnossa ovat niin moninaisia, että uuden kemikaalin käyttöönotto 
vaatii erittäin laajat tutkimukset.  Vain  joitakin kemikaaleja  on  tutkittu maaperän, 

 sen bakteerikannan,  tienvarsien saasteiden liikkeelle lähtemisen, kasvien, hyön-
teisten  ja  muiden eläimien, vesien, vesikasvien  ja -eläimien ja  ilman laadun suh-
teen. Pitkäaikaisen käytön vaikutuksia ei osata luotettavasti ennustaa. 
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5  KUNNOSSAPITO 

KUNNOSSAPITO  PÄHKINÄNKUORESSA  

• • Talvikunnossapidon logtstisia  vaikutuksia tutkittaessa havaittiin, että myöhäs-
tymisten määrää  ja  toistuvuutta  pidettiin tärkeämpänä tekijänä kuin yksittäisen 
toimituksen myohastyrnispituutta 

Suolan käytön vähentäminen pidentäisi matka-aikoja  1-5  %  ja  nastojen  mää-
rän väheneminen  2  %  Suolan kåytön vähentämisen  on  vuositasoha  arvioitu 
hsaavan kuljetuskustannuksia  0 05-0 5  % Nastarenkaiden kaytön vhenemi 
nen hsaisi vuosttaista  kuljetuskustannuksia  0 1 0 3 O  

• Tiesuoläuksen  vähentäminen lisää nopeuksien hajontaa kasvattaen talvike-
leistä johtuvaa myohastyrnsnskia  5--lO %  ja  kokonaismyohastymisriskia  er  
violta  0 5- 1  %  Matka-aikojen pitenemisella cn merkitysta kaytannossa vasta 
logistlikan tason kehittyessä siten, ettei logistisessa ketjussa ole pieniä myö-
hastymisia peittavaa joustovaraa 

• Suolauksen  lopettaminen lahes kokonaan lisasi talvihoitotoiden kustannuksia 
vilkkaalla tiella  (6 000  ajon!vrk)  jopa  50  % Vahaliikenteisilla  teilla  suolauksen 
vahentaminen lisasi myos talvihoidon  kustannuksia mutta vaikutukset olivat 
pienemmat kuin vilkasliikenteisilla  teilla  Keskimaarin  vaikutukset olivat  n 
20  % Kunnossapidon kokonaiskustannuksiin suolausmuutoksilla  on  vahainen 

 vaikutus 

•  Märkää, mukaan lukien sublaista, keliä esiintyi Uudellamaalla  ja  länsirannik-
koseudulla  sekä Keski-Suomessa  46-49  % tivikaudesta,  kun taas Kuopion 
alueella  ja  Pohjois-Suomen rannikkoalueella  märka  keli oli  vain  noin  25  % 
talviajasta Kuuran  ja jaisen kelin  osuus oli  11-13 o  kaikissa muissa  osa-
alueissa  paitsi Pohjois-Suomessa jossa kyseista kelia  0L1  noin  20  % talvikau-
desta. 

•  Kovaksi tehty polanne kului  uran  poikkileikkauspinta -alojen perusteella nasta-
rerigasurassa noin kaksi kertaa niin nopeasti kuin vertailu-urassa jossa ajet-
tiin nastattomilla renkailla Pehmeamrnalla polanteella kulurnisnopeus oli 
nastarengasurassa samaa luokkaa kuin vertailu-urassa. 

• Lurnipolanteisella tienpinnalia  kaksi kuorma-autolla tehtyä lukkojarrutusta ro-
mandutti kerralla hidastuvuuden Nastattornien renkaiden puolella hidastu 
vuus huononi  53  %  arvosta  3 41 n-Vs  arvoon  1  60  rn/s  ja  nastallisten renkai 

 den  puolella  36  %  arvosta  330  rn/s2  arvoon  2,10  rn/s2 . 
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• Nastojen  käytön eri vaihtoehdot vaikuttavat arvioiden mukaan urautumista 
hidastavasfl siten  etta  kevytnastojen kayttoonotto vahentaisi sitd  '1O 50  %  lm 

 ja  nastakielto  20-30  %:iin  nykyisistä urautumisnopeuksista. Vaihteluvälit 
urautumisvamkutuksissa johtuvat snta eila pienemmissa kulutusluvuissa  on 

 otettu huomioon pääfiystystoimi nnassa rnahclofl isesti tapahtuva kehitys, joka 
parantaisi paallystoiden kulutus  ja  deformaatiokestavyytta  

N  astakulutusvai htoehtojen  vaikutusta kunnossapitokustann uksiin voidaan ar-
vioida pms-jarjestelrnän avulla, Pitkän aikavälin tavoitteeflinen kunnossapito- 
taso (rahoitustaso) jolla kestopaa1N,stcverkko voitamsnn yllapitaa olisi nkyisii 

 la  urautumismalleilla  laskettuna noin  40  Mmklv  Vuoden  1988  tilanteessa 
kun paallysteet  on  uusittu  ja  kevytnastat  ovat päasaantolsesti kaytossa kun 
nossapitokustannukset vahenisivat  75  Mmk Ua eli  385  Mmk aan/v Nastakmol 

 toa  vastaavassa tilanteessa pienen  is  ivät  kun nossapitokustannukset edelleen 
noin  35  Mmklv  eli  350  Mmk aan/v Nastojen kayttokielto vahentaisi kunnos 
sapitokustannuksia tässä tehtyjen laskelmien mukaan noin  110  Mmk vuodes-
sa perustilanteeseen verrattuna Koska tilanne kuitenkin tulee  jo  nykyistenkin 
nastamääräysten takia  koko  ajan muuttuniaan kohti kevytnastavaihtoehtoa, 
olisi nastojen kayton kieltamisen lopullinen vaikutus ku nnossapitokustanl muk 

 sun vain 35  Mrnkiv  

Siltojen ylläpidossa talvisuolauksen aiheuttamat tisäkustarunukset ovat noin 
 29  Mmk vuodessa  ja  korroosiovauriou oen ennaltaehkaisemisen  aiheuttamat 

lisäkustannukset siltojen uudisrakentamisassa noin  8  Mmk vuodessa eli yh-
teensä noin  37  Mmk vuodessa. Suurin lisäkustannus kohdistuu teräsbe-
tonirakenteiden pakkassuola-  ja  teräskorroosiovaurioiden  korjaamiseen.  Tal

-visuolauksen  lopettamisella siltojen ylläpidossa saavutettava säästö olisi noin 
 29  Mmk vuodessa, mutta vaikutus tuntuisi merkittävämmin vasta  10-15  vuo-

den kuluttua.  

5.1 	Talvikunnossapito 

Kalenoja,  Hanna  & Mäntynen,  Jorma:  Talvikunnossapidon  laadun  logistiset  
vaikutukset.  Helsinki 1993.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen 
selvityksiä  37/1 993. ISBN 951 -47-7666-6, ISSN 0788-3722.  T1EL3200162.  

Tie-  ja  liikenneolosuhteiden  on  tutkimuksissa havaittu vaikuttavan liikenne- 
turvallisuuteen  ja  ajokustannuksiin.  Tieverkon  ja sen  ominaisuuksien vaikutuk-
sesta kuljetusaikoihin  ja  logistiikkakustannuksiin  sen  sijaan ei ole tarkkaa tietoa. 
Kuljetusaikoihin vaikuttavat liikenteen  ja  tieverkon ominaisuudet, talvikunnossapi-
totoimenpiteet sekä  sää-  ja  keliolosuhteet. Talvikunnossapidon  laadun logististen 
vaikutusten arvioinnissa ongelmallisinta  on  erottaa eri tekijöiden vaikutukset toi-
sistaan. 

Tieverkon yhdistävyyden  ja  kunnon  on  todettu  vain  harvoin asettavan rajoituksia 
yritysten logistiikan kehittämiselle. Logistiikan tärkeimmät päämäärät liittyvät yri- 

.  
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tyksissä  useimmiten logistiikkakustannusten alentamiseen sekä tuottavuuden  ja 
katteen  parantamiseen. Myös kuljetusominaisuuksien laadun parantaminen  on 

 tärkeä logistiikan  osa-alue. Kuljetusnopeuden  ja  -täsmällisyyden lisäämisellä  on 
 tuotannon tehostumisen lisäksi vaikutusta varastoon sitoutuneen pääoman ale-

nemiseen. Käytännössä tien kuntoon kohdistettujen investointien  on  todettu vai-
kuttavan varastointimääriin  vain  vähän. Talvikeleistä aiheutuvat myöhästymiset 
muodostavat  vain  osan toimitusten kokonaismyöhästymisriskistä. 

Suoritetun kuljetusominaisuuskyselyn mukaan kuljetustäsmällisyyden arvostus 
eri alan yrityksissä vaihtelee huomattavasti. Kuljetustäsmällisyyden suhteen 
herkimpiä aloja ovat elintarvike-  ja  rakennusteollisuus. Noin puolet yrityksistä ar-
vioi yli kolmen  tunnin myöhästymisajan  aiheuttavan huomattavia seurauksia 
tuotannossa. Myöhästymisten määrää  ja toistuvuutta  pidettiin tärkeämpänä teki-
jänä kuin yksittäisen toimituksen myöhästymispitu  utta.  

Kuopion tiepiirin suolan käytön vähentämiskokeilun seurauksena ajonopeudet 
tiepiirin pääteillä ovat jonkin verran laskeneet edellisen vuoden nopeuksiin  ja 

 Keski-Suomen tiepiirin nopeusarvoihin verrattuna. Erityisesti alhaisten nopeuksi
-en  määrä  on  kasvanut. Vaikeissa keliolosuhteissa raskaan liikenteen  v5-

nopeustaso  eli nopeustaso, jonka  5 % ajoneuvoista alittaa, on  alentunut  6-10 % 
 edelliseen talveen verrattuna. Keski-  ja mediaaninopeuksien  muutokset  sen  si-

jaan ovat olleet pieniä. 

Suolan käytön  ja nastarenkaiden  määrän vähenemisen vaikutuksia kulje-
tusaikoihin tutkittiin neljän  kul jetusreittitarkastel un  avulla. Laskentatulokset 
osoittavat, että suolan käytön vähentäminen pidentäisi laskennallisia matka- 
aikoja  1-5 %  ja nastojen  määrän väheneminen  2 %.  Toimenpiteiden yhteis-
vaikutusta ei voi arvioida summaamalla yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia. 
Suolan käytön vähentämisen  on  vuositasolla arvioitu lisäävän kuijetuskustan-
nuksia  0,05-0,5 %. Nastarenkaiden  käytön väheneminen lisäisi vuosittaisia kulje-
tuskustannuksia  0,1-0,3 %. Koko  valtakunnan tasolla suolan käytön vähentämi-
sestä aiheutuisi keskimäärin  10-1 20 milj.mk:n  ja nastojen  käytön vähenemisestä 

 25-75  milj.  mk:n kuljetuskustannusten kasvu. Vaikutus logistiikkakustan nuksiin 
olisi tarkastelun mukaan  0,05-0,2 %. Talvikunnossapitostrategian  muutokset 
vaikuttavat kuljetusajan pituuden lisäksi kuljetusnopeuksien hajontaan. Tiesuola-
uksen vähentäminen lisää nopeuksien hajontaa kasvattaen talvikeleistä johtuvaa 
myöhästymisriskiä  5-10 %  ja kokonaismyöhästymisriskiä  arviolta  0,5-1 %.  Mat-
ka-aikojen pitenemisellä  on  merkitystä käytännössä vasta logistiikan tason kehit-
tyessä siten, ettei logistisessa ketjussa ole pieniä myöhästymisiä peittävää jous-
tovaraa.  

Lappalainen,  Heikki:  Talvihoidon poikkileikkausseuranta; suolauksen rajoi-
tuskokeilut  1993-94. Helsinki 1994. Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielai

-toksen  sisäisiä julkaisuja  40/1994. TIEL4000083. 

Poikkileikkausseurannoilla  selvitettiin suolauksen vähentämisen vaikutuksia kun- 
nossapitäjän työmääriin, kustannuksiin  ja  teiden hoitotasoon. Seurantakohteita 
oli Keski-  ja  Itä-Suomen alueella. Kaakkois-Suomessa sekä Etelä-  ja  Länsi- 
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Suomessa, yhteensä lähes  60  kpl. Koetalven  1993-94  sääolosuhteita  voi luon-
nehtia normaaliksi. 

Keski-  ja  Itä-Suomessa tarkasteltiin suolauksen lähes lopettamisen vaikutuksia. 
Talvihoitotöiden kustannukset nousivat. Vähäliikenteisellä päätiellä, noin  2 000 

 ajon/vrk, kustannuslisä  normaalisti suolattuun tiehen oli  vain 10  %. Vilkkaalla 
 tiellä, noin  6 000  ajon/vrk,  muutos oli jopa luokkaa  50  %.  Keskimäärin vastinpa-

reilla oli noin  30  %  ero vertailukustannuksissa. 

Aurauskertoja  oli suolatuilla vertailuteillä paljon, koska sohjo  on  poistettava  ja 
 lisäksi samanaikaisesti suolauksen yhteydessä  tie  yleensä aurataan puhtaaksi. 

Suolaamatonta tietä höylättiin kymmen kertaisesti suolattuun verrattuna. Liukkaut
-ta  torjuttiin yhtä usein sekä suolatuilla että vähän suolatuilla teillä. Vähän suola - 

tuilla  teillä käytettiin hiekkaa noin  5  kertaa niin paljon kuin suolatuilla teillä. Suo-
lattavaa tietä hiekoitettiin myös  kylmän  helmikuun aikana. 

Liukkauden ongelmatilanteita eli kuntoarvon  4  alituksia  oli suolaamattomilla teillä 
 41  %  ja suolatuilla  16  %  havainnoista.  Tulos  voidaan tulkita talvikelien osuuden 

yli kaksinkertaistumiseksi. Tasaisuuden puutteita oli vastaavasti  10  %  ja  1  %. 
Suolaamattomien  teiden vähäisempi auraus näkyi myös huonompana laatuna, 

 sillä lumisuuden ongelmatilanteiden  osuudet olivat  7  %  ja  3  %  havainnoista. 

Kaakkois-Suomessa verrattiin normaalin  I-  ja  rajoitetun  lb-suolauspolitii  kan  eroja. 
Liikenteeltään  4 000-5 000  ajon/vrk vertailupareista  ensimmäisellä päädyttiin 
molemmilla hoitotavoilla samoihin kustannuksiin. Tässä tapauksessa tuloksiin 
vaikutti kuitenkin teiden erilaisuus  ja  raskaan liikenteen osuus. Toisella vertailu- 
parilla  kustannukset kasvoivat suolan käytön vähäisestäkin alentamisesta. Laatu-
tason putoaminen rajoitetusti suolatuilla teillä oli melkein yhtä suurta kuin Keski- 
ja  Itä-Suomen kokeilussa. 

Etelä-  ja  Länsi-Suomen kunnossapidon  I-  ja Ib-vertailuparien  kustannuksissa oli 
huomattavaa hajontaa. Vilkkaalla etetärannikon tiellä kustannusnousu oli luokkaa 

 30  %.  Sisämaassa ero oli pienempi, luokkaa  20  %.  Yhdellä vertailuparilla rajoitet-
tu suolaus laski kustannuksia. Laatutason aleneminen suolan vähentämisen 
myötä oli selvää: talvikelien osuus kaksinkertaistui.  

Koko  Kaakkois-, Etelä-  ja  Länsi-Suomen  I-  ja Ib-aineistossa suolan käyttö laski 
 70  %  ja  hoitokustannukset nousivat noin  10  %  rajoitetusti suolatuilla teillä verrat-

tuna normaalisti hoidettuihin. Kustannuslisä aiheutui hiekoituksesta  ja polanteen 
tasauksesta. Kelin ongelmatilanteiden  määrä vähintään kaksinkertaistui. 

Saastamoinen, Kimmo:  Liikennemaärät  eri  kelioloissa - Tiesääasemien  keli- 

tiedon  ja  liikenteen automaattisilta  pisteiltä  saadun  liikennetiedon  perus-

teella.  Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen sisäisiä 
julkaisuja  14/1 994.  T1EL4000064.  

Tutkimus tehtiin talvikauden  1992-93  tiesääasemilta  ja  liikenteen automaattisten 
mittauspisteiltä  (LAM)  kerättyjen tietojen perusteella. Tutkimuksen tarkoituksena 
oli selvittää erilaisten talvikelien osuuksia  marras—maaliskuun aikana  ja liiken-
nemäärien  osuudet samoin kuin aikakustannukset eri keliolosuhteissa. Tarkaste- 
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lut  tehtiin kuudella eri  osa-alueella: Uusimaa, länsirannikkoseutu, Keski -Suomi  ja 
 Kuopion alue sekä Pohjois-Suomi  jaettuna rannikko-  ja sisämaanosaan.  Eri  osa- 

alueilla oli  3-4  havaintopistettä,  joten  kaiken  kaikkiaan havaintopisteitä oli  19. 
 Tutkimuksessa pyrittiin saamaan mandollisimman hyvä  vertailtavuus aikaisem

-pun  tutkimuksiin  ja  nykyisin tiepiirien ylläpitämän talvihoitotason laadunseuran-
nan kesken. 

Tiesääasemien  sää-  ja kelitiedot  yhdistettynä  LAM  -pisteiden liikennetietoihin 
kattoivat noin  80  %  koko talvikauden kelihavainnoista. 

Tu ntihavaintomäärien  perusteella tehdyissä kelijakaumissa oli eri  osa-alueiden 
välillä huomattaviakin eroja. Ensinnäkin kuivan  kelin  osuus talvikaudesta oli noin 
puolet Kuopion alueella  ja  Pohjois-Suomen rannikkoalueella, kun sitä vastoin 
muilla alueilla kuivakeli oli  vain  noin joka  3:s  tunti. Märkää mukaan lukien suolais- 

•  ta keliä  esiintyi sitä vastoin Uudellamaalla  ja länsirannikkoseudulla  sekä Keski- 
Suomessa  46-49  % talvikaudesta,  kun taas Kuopion alueella  ja  Pohjois-Suomen 
rannikkoalueella märkäkeli oli  vain  noin  25  % talviajasta. Lumisinta  oli Kuopion 
alueella (suolan käytön rajoittamiskokeilu!) lähes  12  %  kaikista kelistä. Kuuran  ja 

 jäisen  kelin  osuus oli hyvin samankaltainen  11-13%  kaikissa muissa  osa-
alueissa  paitsi Pohjois-Suomessa, jossa kyseistä keliä oli noin  20  % talvikaudes

-ta.  Tässä tutkimuksesta saatu kelien tuntijakaumat vastasit suhteellisen hyvin 
talvihoitotason laadunseurannasta saatuja vastaavia tuloksia 

Kokonaisliikennemäärien  jakautuminen erilaisille talvikeleille oli seuraavan taulu-
kon  mukainen. 

Keli -  
jakauma 
_____ 

Uusi -  
maa 

Ran-  
nikko  

Keski -  
Suomi  

Kuopio  P -S, 
rannikko 

P -S,  
sisämaa 

Keskimäärin 
Painotettu 

ka 

Kuiva  40,9 40,0 35,7 53,9 54,6 39,4 44,3  

Kostea-  
marka  26 5 32 7 24 2 20 5 19 4 22,6 25 1  

Lumi  3,6 5,0 7,8 9,7 3,9 9,8 5,6  

Märkä^  
suola 21,4 128 218 57 67 11,1 14,0  

Kuura^  76 95 104 101 154 17,1 110 jainen  

Yhteensä  100 100 100 100 100 100 100  

Tulosten vertaaminen suoraan talvikauden  1982-83  tutkimukseen (Polvinen) ei 
täysin onnistu hieman erilaisemman keliluokittelun  ja  myös ilmasto-olosuhteiden 
vuoksi. Kuitenkin voidaan todeta, että  talvikauden  1982-83  kelijakauma  oli hyvin 
samankaltainen tutkimustalvikauteen  1992-93  verrattuna. Ensinnäkin kuivan ke

-lm  lilkennesuoritteen  osuus prosentteina pääteillä oli aikaisemmassa tutkimuk-
sessa  44  %:ia  (tässä sama  44  %)  ja märän, sohjon  sekä suolatun osuus  33  %:ia 

 (tässä  39  %).  Muiden kelitietojen tulkinta  on  vaikeaa, koska kelimäärittelyt eivät 
täysin vastaa tässä  ja  aikaisemmassa tutkimuksessa toisiaan. Lumikeliksi voisi 
kuitenkin lukea irtolumi, aurattu  ja höylätty,  jolloin näiden osuus  on  yhteensä 
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8  %:ia  (tässä  6  %)  ja jälseksi keliksi polanne,  jäinen, hiekoitettu  ja suolahiekoitet-
tu  yhteensä  15  %:ia  (tässä  11  %).  

Kevyiden ajoneuvojen talvi kauden aikakustannusten muutos oli ympärivuotisella 
 80 km/h  -rajoitusalueella suurin  3,6  p/km  Keski-Suomen alueella  ja  pienin 

 1,6  p/km  Uudellamaalla (taulukko  alla). Talvinopeusrajoitusalueella  suurin muu-
tos tapahtui kevyiden ajoneuvojen osalta Pohjois-Suomen sisämaassa  7,4  p/km 

 ja  pienin Uudellamaalla  4,2  p/km.  Raskaiden aikakustannusten osalta vähäisin 
vaikutus tapahtui rannikkoseudulla  4,3-4,6  p/km  ja  suurin Pohjois-Suomessa 

 13,0-15,5  p/km.  Tuloksia  on  pidettävä kuitenkin lähinnä suuntaa-antavina,  sillä 
 LAM-pisteet eivät ole eri ominaisuuksiltaan täysin samankaltaiset eri  osa- 

alueiden kesken. 

Aikakustannusten kokonaismuutos (p/km) talvikauden  aikana kesäolosuhteisiin 
verrattuna eri  osa-alueiden nopeusrajoitusalueilla  ja  eri ajoneuvotyypeillä 

Kok.muutos  P-S, 
rannikko 

P-S, 
 sisämaa  

Keski- 
Suomi  

Kuopio Rannikko Uusi- 
maa 

Keski- 
määrin 

Kevyet  -  80 2,7 3,2 3,6 2,4 2,4 1,6 2,7  

Kevyet-  80 74 54 55 48 42 54  
talvi 

Raskaat -80 13,0 5,3 7,9 6,9 4,6 7,2 7,5  

Raskaat -80 84 155 79 78 43 51 82  
talvi ________ ________ ________ ________ 

Kevyiden aikakustannusten muutos kesäolosuhteisiin verrattuna oli Kuopion 
suolan käytön rajoittamiskokeilun ympärivuotisilla  80 km/h  -rajoitusalueella pie-
nempi kuin Keski-Suomen vertailupisteissä. Ero oli Kuopion eduksi  0,6-1,2  p/km. 
Talvinopeusrajoitusal uei  Ila  kevyiden ajoneuvojen aikakustannukset olivat alhai-
semmat Keski-Suomessa  0,1-0,7  p/km.  Raskaiden ajoneuvojen osalta Kuopion 
aikakustannusten muutokset olivat  1,0-1,2  p/km  alhaisemmat ympärivuotisella 

 80  km/rajoitusal ueella  Keski-Suomeen verrattuna. Talvinopeusrajoitusal uei lla 
muutos oli keliosuuksien perusteella laskettuna  0,5  p/km  Kuopion hyväksi, mutta 
kuukauden keskimääräisistä nopeusarvoista laskettuna ero oli  0,1  p/km  Keski- 
Suomen eduksi. 

Anila  Matti  &  Kallberg  Veli-Pekka:  Nastarenkaiden vaikutus polanteen kulu- 
misnopeuteen  ja  tienpinnan kitkaominaisuuksiin.  Helsinki 1994.  Tielaitos, 

 liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen sisäisiä selvityksiä  26/1994.  T1EL4000072. 

Nastarenkaiden  ja nastattomien talvirenkaiden  vaikutusta polanteen kulumisno-
peuteen  ja kitkaominaisuuksiin  tutkittiin tarkoitusta varten valmistetun koeradan 
kandella kovuudeltaan toisistaan poikkeavalla polanneosuudella. Kulumismitta-
uksia täydennettiin Oulun läänissä yleisillä teillä tehdyillä mittauksilla. 

.  

Polannetta  kulutettiin neljällä henkilöautolla. Autojen rengastus oli valittu siten, 
että ajovuoroja sopivasti jaksottaen vasempaan uraan tuli  85  % nastarengaslii- 
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kennettä  ja  15 % nastattomien  renkaiden liikennettä (nastarengasura). Oikeassa 
urassa oli  15 % nastarengasliikennettä  ja  85 % nastattomien  renkaiden liiken-
nettä (vertailu-ura). 

Kovemmaksi tehty polanne kului  uran poikkileikkauspinta-alojen perusteella 
nastarengasurassa noin kaksi kertaa niin nopeasti kuin vertailu-urassa. Peh-
meämmällä polanteella kulumisnopeus oli nastarengasurassa samaa luokkaa 
kuin vertailu-urassa. Nastat ilmeisesti kuluttavat mekaanisesti kovaa polannetta 
irrottamalla siitä palasia, mutta pehmeällä polanteella nastojen vaikutus  on  pie-
nempi, eikä  se  erotu renkaan kulutuspinnan vastaavasta vaikutuksesta. 

Maantiellä luonnollisissa olosuhteissa syntynyt polanne kului normaalin liikenteen 
 alla  hitaammin kuin keinotekoisesti valmistettu polanne testiajossa. Keinotekoi- 

nen polanne kului tyypillisesti monta kertaa nopeammin kuin luonnollisesti synty- 
• nyt polanne. Luonnollisesti syntyneellä polanteella kulumisnopeuden erot nasta-

rengasuran  ja  vertailu-uran  välillä olisivat luultavasti olleet edellä mainittua suu-
remmat.  

Jarrutuskokeet  tehtiin  vain  toisella etupyörällä jarruttaen nastattomilla talviren-
kailla koeradan kulutusajojen tasanopeusalueilla  ja lukkojarrutusalueilla.  Kokeita 
tehtiin sekä tavanomaisilla että lukkiutumattomilla jarruilla. Hidastuvuus nastat-
tomalla talvirenkaalla tehdyssä lukkojarrutuksessa oli nastarengasurassa  0—lo % 

 suurempi kuin vertailu-urassa. Lukkiutumattomin jarruin tehdyissä kokeissa ero 
nastarengasuran eduksi näytti jäisiksi kuluneifla kulutusajojen lukkojarrutus-
paikoilla olevan vielä suurempi, enimmillään  50-100 %. Nastarengasura  kuiten-
kin kului nopeammin  ja  sellaisissa tilanteissa, joissa pehmeämmän lumi- 
kerroksen alta tuli nastarengasurassa esiin kovempi jälnen kerros ennen kuin 
vertai lu-urassa, hidastuvuusero nastarengasuran hyväksi kasvoi selvästi. Suu-
rimmillaan  se  saattoi olla  50 % tai  enemmän. 

S  Anila  Matti & Alppivuori  Kari:  Lumipolanteen killlottuminen.  Helsinki 1994. 
Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  39/1994. 
TI EL4000082.  

Henkilö-  ja  kuorma-autoilla ajamalla valmistettiin lumisateen aikana kaksi erilais-
ta lumipolannetta. Polanteilla mitattiin hidastuvuuksia tasanopeudella ajetuissa 
paikoissa sekä jarrutuspaikoissa. Toisella kaistalla oli ainoastaan henkilöautojen 

 ja  kuorma-autojen nastatonta liikennettä. Toisella kaistalla ajettiin nastarenkain 
varustetuilla henkilöautoilla  ja nastattomin renkain varustetuilla  kuorma-autoilla 
sekä mittaustilanteissa nastattomin renkain varustetulla mittaushenkilöautolla, 
jolloin nastarengasliikenteen osuus oli  56-73 %. Mittausauto  oli varustettu Peise-
lermittauslaitteistosta kehitetyllä tiedonkeruujärjestel mällä.  H idastuvu usmittau k- 
set  tehtiin lukkiutumattomin jarruin. Tutkimuksessa selvitettlin lumipolanteen lii-
kenteen vaikutuksesta tapahtuvan ku  I lottu misen  aiheuttamaa jarrutushidastuvuu

-den huonontumista. 

Nastallisten  renkaiden kaistalia tasanopeusalueilla nastojen karhentavan vaiku-
tuksen vuoksi hidastuvuus  on  ollut  18 %  suurempi kuin kaistalla, jossa ajoi  vain 
nastattomia  ajoneuvoja. 
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ominaisuudet. Talvisuolauksen vaikutukset putkistojen korroosioon rajoittunevat 
tien melko välittömään läheisyyteen.  

5.2 	Päällysteet 

Asfalttipaällysteiden suunnitteluperusteiden  vertailu  nastallisen  ja  nastat
-toman  liikenteen välillä.  Helsinki 1993. Tielaitos. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 

 17/1 993. 

. 

Nastallisen  ja  nastattoman  liikenteen  asfalttipäällysteet.  Yhteenveto.  Helsinki 
1993. Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen selvityksiä  28/1993. ISBN 
951-47-7429-9, ISSN 0788-3722. TI EL32001 54.  

Tässä tutkimuksessa selvitettiin Suomen  ja nastattomien  maiden asfalttipäällys
-teiden suunnitteluohjeiden  ja  tutkimusten perusteella nastattomuuden vaikutuksia 

päällystesuunnitteluun. Tutkittavana olivat kulutuskerroksilta vaadittavat kestä-
vyys-  ja pintaominaisuudet, päällystemassan suhteitus ja  koostumus, käytettävät 
päällystetyypit sekä niiden kunnostuskriteerit  ja  -menetelmät. 

Suomessa asfalttipäällysteiden koostumus määräytyy nykyisin suunmmaks  i 
 osaksi kulumiskestävyyden perusteella, minkä vuoksi kiviaineksen valinta  on 

päällystemassan suhteituksen  tärkein vaihe. Nastattomalla liikenteellä tärkeim-
mät kulutuskerrosten vauriota synnyttävät rasitukset ovat raskaan liikenteen pyö-
räkuormat sekä  veden ja  lämpötilan aiheuttamat rasitukset. Vaurioista merkittä-
vimmät ovat deformoituminen, väsymishalkeilu, purkautuminen sekä kylmissä 
olosuhteissa esiintyvät pakkaskatkot. Nastattomalla liikenteellä  pää Vystemassan 
suhteituksessa kivialneksen  ja sideaineen  laadun sekä niiden tilavuussuhteiden 

•  vaikutus päällysteen kestävyyteen  on  yhtä suuri. Merkittävimpinä eroina päällys- 
teiden koostumuksessa ovat nastanomien  maiden  pienemmät maksimiraekoot  ja 
jäykempien sideainelaatujen  käyttö Suomen vastaaviin päällysteisiin verrattuna.  

Kul utuskerrosten  suunnitteluun liittyy kestävyyden lisäksi ajettavuuteen, liikenne- 
turvallisuuteen  ja  ympäristöön vaikuttavia pintaominaisuuksia. Niitä ovat päällys - 
teen  kitka, tasaisuus, meluisuus, valonheijastuvuus sekä avoimilla päällysteillä 
vedenläpäisevyys. Näistä tasaisuus  ja  kitka sisältyvät Suomessa uusien päällys- 
teiden laatuvaatimuksiin  ja  lisäksi tasaisuus sisältyy päällysteiden kunnostuskri-
teereihin. Nastattomalla Iiikenteellä pintaominaisuuksista tärkein  on päällysteen 

 kitka, jolla  on  suuri merkitys märän  kelin liikenneturvallisuudelle. Nastattomissa 
 maissa päällysteiden kitka heikentyy huomattavasti, koska nastattomien renkai-

den kulutus kiillottaa niitä. Talvella nastattomat renkaat kiillottavat myös tienpin
-nalla  olevaa jäätä  tai lumipolannetta.  Suomessa päällysteet karkeutuvat nastaku-

lutuksen vuoksi talvisin, jolloin kitka pysyy riittävänä. Nastattomissa maissa kulu-
tuskerroksia joudutaan usein kunnostamaan huonon kitkan vuoksi. Päällysteiden 
suunnittelussa kitkaan voidaan vaikuttaa päällysteen karkeuden  ja kiviaineksen 

 valinnalla. 
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Suomessa käytettävien asfalttipäällystetyyppien valikoima  on  nykyisin pieni, kos-
ka ainoastaan karkeat asfaittibetonit  ja SMA-päällysteet  kestävät hyvin nastaku-
lutusta.  N  astojen  käytön lopettaminen parantaisi maksimiraekooltaan hienompien 

 ja pintaominaisuuksiltaan  parempien päällysteiden sekä uusien päällystetyyppien 
käyttömandollisuuksia. Päällystetyypeistä yleisempään käyttöön voisivat Suo-
messa  tulla  mm.  sirote-  ja emulsiolietepintaukset. Nastattomissa  maissa käytet-
täviä päällystetyyppejä ovat lisäksi  mm.  avoimet päällysteet  ja  englantilainen 
HRA-päällyste  (Hot Rolled Asphalt),  jotka  on  suunniteltu otettavaksi mukaan 
myös tuleviin  EU-standardeihin. Niiden käyttö Suomen oloissa vaatisi kuitenkin 
lisäselvityksiä. Tutkimuksessa  on  selvitetty myös tiepinnan jäätymistä ehkäisevi

-en  erikoispäällysteiden  kuten kumirouhe-  ja verglimitpäällysteiden  käyttöä. 

Pääl lysteiden kunnossapidossa nastojen  poistuminen vähentäisi kulutuskerros
-ten  vaurioista  johtuvaa kunnostustarvetta. Tämä johtuu eniten vilkasliikenteisim
-pien  teiden urautumisen vähentymisestä, mutta lisäksi päällysteiden maksimi-

raekokojen pienentyminen vähentäisi päällysteiden rakennusai kaisesta lajittumi-
sesta johtuvia purkautu misvaurioita. Nastattoman liikenteen aiheuttama kiillot

-tummen  puolestaan lisäisi hieman päällysteiden kunnostustarvetta. Teiden talvi-
kunnossapidossa pääl lysteiden liukkaudentorjuntatarpeeseen ei voida vaikuttaa 
merkittävästi päällystetekniikalla. Uusista päällystetyypeistä kumirouhe-  ja Verg-
limitpäällysteet  hidastavat hieman liukkauden kehittymistä  ja  antavat siten lisäai-
kaa liukkaudentorjutatoimenpiteille, mutta ne eivät kuitenkaan korvaa  tai  vähennä 
merkittävästi liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä. Avoimet päällysteet taas vaati-
vat nykyisiä päällysteitä enemmän liukkaudentorjunta-aineiden käyttöä  ja sen 

 tarkempaa ajoitusta. 

Kurki, Timo: Rajoitetun suolan käytön vaikutus asfaittibetonin kulumiseen, 
(ensimmäisen vuoden väliraportti).  Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen palvelu-
keskus. Tielaitoksen selvityksiä  46/1994, ISBN 951-47-9438-9, ISSN 0788-3722. 
TI  EL3200255.  fl  

Kurki, Timo: Rajoitetun suolan käytön vaikutus asfaittibetonin kulumiseen. 
Espoo  1995.  VTT Yhdyskuntatekniikka.  Tutkimusraportti  288.  

Laboratoriotutkimusten  perusteella tiedetään, että märkä päällyste kuluu  3-7 
 kertaa enemmän kuin kuiva päällyste. Kun tietä suolataan,  se  pysyy kauemmin 

sulana  ja  siten märkänä. Tutkimuksessa vertailtiin päällysteen kulumista kandella 
tiellä. Toista pidettiin paljaana suolaamalla (maantie  637  Keski-Suomen tiepilris

-sä)  ja  toisella suolaa ei käytetty juuri lainkaan (valtatie  9, Savo -Karjalan tiepiiri). 

Kohteet päällystettiin samalla massalla  ja  sama ryhmä suoritti päällystämisen. 
Massatutkimusten  ja porakappaleiden  SRK-  ja Trögerkokeiden  mukaan päällys - 
teet  olivat samanlaisia.  

Säätiedot  kerättiin ilmatieteen laitoksen Jyväskylän  ja  Kuopion sääasemilta.  Tie
-sääasemia  oli tutkimuksessa  3  kpl. Sääasemien  mukaan Kuopiossa sääolosuh- 
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teet  ovat kosteampia kuin Jyväskylässä. Kuitenkin suolan käytön rajoittaminen 
 Savo-Karjalassa näyttää vähentävän tien  pinnan märkäoloaikaa.  

Keski-Suomen kohteessa ei polannetta syntynyt suolauksen takia laisinkaan. 
 Savo-Karjalassa  tie  oli kokonaan polanteen peittämä kerran talvella  93-94  ja 

 kuusi kertaa talvella  94-95  viikottaisen inventoinnin aikana. Yhden  talven  aikana 
nastarengaskausi kestää noin  20  viikkoa. 

Liikennelaskennan  mukaan talvikautena liikennemäärä oli Keski-Suomessa 
 5 200  ajon./vrk  ja  Savo-Karjalassa  2 950  ajon./vrk. Nopeusmittausten  mukaan 

henkilöautojen talvinopeus oli keskimäärin  79  krrilh  Keski-Suomessa  ja  Savo- 
Karjalassa  88 km/h.  

Keski-Suomen kulumistulokset  (115  cm2/3,8  mm)  korjattiin vastaamaan  Savo- 
Karjalan tulosta  (86  cm2/2,6  mm)  suhteuttamalla  tulos liikennemäärällä ja  nopeu-
della. Liikennemääräkorjaus tehtiin epälineaarisesti (suuremmalla liikennemää-
rällä päällyste kuluu vähemmän ajoneuvoa kohti). Laskelmien mukaan suolaa- 
maton  tie  kuluu noin neljänneksen vähemmän kuin suolattu  tie.  

Virtala,  Pertti:  Nastojen vähentämisen vaikutus kunnossapitokustannuksiin.  
Helsinki 1994.  Tielaitos. Tielaitoksen  selvityksiä  58/1 994, ISSN 0788 3722, ISBN 
95147-945-2.  T1EL3200267.  

Tutkimuksessa selvitettiin ajoneuvojen nastojen käytön vaikutuksia kestopäällys-
teiden kunnossapitokustannuksiin tulevina vuosina. Kunnossapitokustannuksia 
tarkasteltaessa ei otettu huomioon talvihoitokustannuksia. Ongelmaa lähestyttiin 
käyttäen tielaitoksen olemassa olevaa pms-järjestelmää. 

Nastojen  käytön vähentämisen vaikutusta urautumiseen  on  arvioitu nastamäärä-
ysten  ja nastojen  käytön sekä nastojen kuluttavuuden kehittymisen perusteella. 

• 	 Tutkittavana  oli kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan kevyt- 
nastojen  osuus yleistyisi henkilöautoissa noin  75  %:iin  ja kitkarenkaiden  noin 

 15  %:iin  vuoteen  1998  mennessä. Toisen skenaarion mukaan nastarenkaat olisi 
kielletty vuodesta  1998  lähtien. 

Nastojen  käytön eri vaihtoehdot vaikuttaisivat arvioiden mukaan urautumista  hi
-dastavasti  siten, että kevytnastojen käyttöönotto vähentäisi sitä  40-50  %:iin  ja 

nastakielto  20-30  % :iin  nykyisistä urautumisnopeuksista. Vai hteluväl  it  urautu-
misvaikutuksissa  johtuvat siitä, että pienemmissä kulutusluvuissa  on  otettu 
huomioon päällystystoiminnassa mandollisesti tapahtuva kehitys, joka parantaisi 
päällysteiden kulutus-  ja deformaatiokestävyyttä. 

Nastakul utusvaihtoehtojen  vaikutusta kunnossapitokustann uksi  in  voidaan pms-
järjestelmän avulla arvioida kandella tavalla. Ensiksi voidaan laskea pitkän aika-
välin tavoitteelli nen kunnossapitotaso (rahoitustaso), jolla kestopäällysteverkko 
voitaisiin ylläpitää. Tällainen kunnossapidon rahoitustaso olisi nykyisillä urautu-
mismalleilla laskettuna noin  460  Mmklv.  Vuotta  1998  vastaava tilanne, jossa ke-
vytnastoja  ja kitkarenkaita  olisi valtaosa, pienentäisi kunnossapitokustannuksia 



56 	 TALVI  JA  TIELII KENNE  Yhteenveto tutkimusohjelman julkaisuista 
KUNNOSSAPITO  

75  Mmk:lla eli  385  Mmk:aan/v. Nastakieltoa  vastaavassa tilanteessa pienenisivät 
kunnossapitokustannukset edelleen noin  35  Mmklv  eli  350  Mmk:aan/v. 

Nastojen käyttökielto  vähentäisi kunnossapitokustannuksia tässä tehtyjen las-
kelmien mukaan noin  110  Mmk vuodessa nykytilanteeseen verrattuna. Koska 
nykytilanne kuitenkin tulee  jo  nykyistenkin nastamääräysten takia  koko  ajan 
muuttumaan kohti kevytnastavaihtoehtoa olisi nastojen käytön kieltämisen lopul-
linen vaikutus kunnossapitokustannuksiln  vain 35  Mmk/v.  

Toinen tapa arvioida nastojen käytön vaikutuksia  on  laskea miten eri vaihtoehdot 
vaikuttavat kunnossapitokustann uksiin esim. vuosina  1994-2002.  Kestopäällys-
teverkon  ylläpidon alkurahoitustasoksi  on  valittu vuonna  1994 500  Mmklv,  jonka 
tulisi laskelmien mukaan pienentyä tulevaisuudessa  ja  asettua optimitasoksi 
saadulle tasolle,  460  Mmk!v. 

Ylläpitokustannukset  8  vuoden aikana olisivat kussakin vaihtoehdossa  3 800 
 Mmk/8v,  3 400  MmkJ8v  ja  3 100  Mmk/8v. Kevytnasta-  ja nastakieltovaihtoehtoja 

 vastaavissa tilanteissa kunnossapitokustannuksia säästyisi nykytilanteeseen ver-
rattuna siten noin  300  MmkJ8v  tai 485  MmkI8v.  

S  
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6  AJONEUVOKUSTANNUKSET  

AJONEUVOKUSTANNUKSET PÄHKINÄNKUORESSA 

• HenkilOauton polttonesteenkulutus liukkaaUa, iumiseUa  ja epätasaiseHa ellä 
 kasvoi noin  15  %  verrattuna kulutukseen kuivafla, paljaalla  ja  tasaisella tiellã. 

 Tien  geometriasta  johtuvat kulutuksen vaihtelut olivat  suurernp a  kuin kelistä 
aiheutuvat. Viiden mittauspaikan erot olivat suurimmillaan 2O%n luokkaa. 

• Nastarenkailla polttonesteenkulutus  oli  12  %  suurempi kuin nastattomilla taI-
virenkailla Ero ei valttamatta johtunut kokonaan nastoista koska mvos ver-
tailtavat renkaat olivat erityyppisiä. 

fl 	 • Keskimaaratsiksi korroosiokustannuksiksi saaturi  700  mk autoa kohden vuo- 
dessa. Nykyisellä henkilöautokannafla kokonaiskustannukset ovat noin  1 300 

 Mmklv,  josta noin puolet aiheutuu teiden suotauksesta. Suolankäyttömäärällä 
 on  merkittava  vaikutus korroosiokustannuksun  ja  alueelliset erot ovat suuria 

Yhteiskunnallista kokonaiskustannuksia tarkasteltaessa henkiloauto1en  kor  
roosiokustarinukset  laskettiin edellisestä poiketen estamiskustan  nusten perus 
teella  jolloin kustannukset olivat  alle  puolet edellisesta 

Anila,  Matti  &  Kallberg  Veli-Pekka:  Talvikelin vaikutus henkilöauton poltto-
nesteen kulutukseen.  Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielai

-toksen  sisäisiä julkaisuja  27/1 994.  TIEL4000073.  

Tien  pinnan keliolosuhteiden ja rengastyypin  vaikutusta polttonesteenkulu- 
• tukseen  tutkittiin instrumentoidulla autolla yleisillä teillä tehdyillä mittauksilla tal-

vella  1993-1 994.  Kitkakertoimen  kasvu 0,1:llä alensi kulutusta  0,7%.  Liukkaim
-pien ja pitävimpien kelien  välinen ero poittonesteen kokonaiskulutuksessa  on 

 silloin noin  4  %. Irtolumen  syvyyden kasvu ajourissa  1  cm:llä  lisäsi polttones-
teenkulutusta noin  4  %.  Kanden cm:n lumikerros lisäsi kulutusta noin  7  %.  Tätä 
paksumpiin lumikerroksiln  tulos  ei kuitenkaan välttämättä päde. Epätasaisuuden 
kasvaessa TIEL:n teiden talvihoidon kuntoluokituksen mukaisesti luokkaan  2 

 (ajoa häiritsevää kuoppaisuutta") polttonesteenkulutus lisääntyi noin  3  %.  

Tulosten perusteella poittonesteenkulutus liukkaalla, lumisella  ja  epätasaisella 
tiellä kasvaa noin  15  %  verrattuna kulutukseen kuivalla, paljaalla  ja  tasaisella 
tiellä.  Tien  geometriasta  johtuvat kulutuksen vaihtelut ovat suurempia kuin kelistä 
aiheutuvat. Viiden mittauspaikan erot olivat suurimmillaan  20 %:n  luokkaa. 

Nastarenkailla polttonesteenkulutus  oli  1 ,2  %  suurempi kuin nastattomilla talvi-
renkailla. Ero ei välttämättä johdu kokonaan nastoista, koska myös vertailtavat 
renkaat olivat erityyppisiä. Mittauksia tehtiin  vain  yhdellä nastarengaskerralla  ja 

 yhdellä nastattomalla talvirengaskerralla. 
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Rönnholm, Markku, Huura, Jorma & Häkkä-Rönnholm,  Eva:  Teiden  talvisuola-

uksen  vaikutus  korroosiokustannuksiin.  Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen 
palvelukeskus. Tielaitoksen selvityksiä  51/1994, ISBN 951-47-9445-1, ISSN 
0788-3722. TI  EL3200260.  

Raportin tavoitteena oli selvittää teiden talvisuolauksen aiheuttamat henkilöauto-
jen korroosiokustannukset  ja  siltojen ylläpitokustannukset sekä vaikutukset mui-
hin metallirakenteisiin. Tässä kohdassa esitetään ajoneuvoihin kohdistuvat  kor-
roosiokustannukset. 

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

 lisäksi tarkastelukohteina olivat  mm.  jarrut, sähkölaitteet, pyörien ripustukset,  pa
-koputki  ja jäähdytysjärjestelmä.  Tuloksia koottaessa pidettiin vertailupohjana  18 

 vuoden käyttöä, jolla perusteella vuosikustannukset laskettiin. Keskimääräisiksi 
korroosiokustannuksiksi saatiin  700  mk autoa kohden vuodessa, mistä nykyisellä 
henkilöautokannalla tulee kokonaiskustannuksiksi noin  1300  Mmk, josta noin 
puolet  on  suolauksen  aiheuttamaa. Suolankäyttömäärällä  on  merkittävä vaikutus 
korroosiokustannuksiin  ja  alueelliset erot ovat suuria.  

r  
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7  TIENKAYTTAJIEN  KOKEMUKSET 

TIENKÄYTTAJIEN  KOKEMUKSET PÄHKINÄNKUORESSA 

•  Japanissa nastarenkaiden aiheuttamista haitoista suurimpana pidettiin nasto-
jen irrottamaa hiukkaspolya  1 980-luvulla liikenteen kasiaessa  ja  samalla 
myos nastoitettujen ajoneuvojen yha lisaantyessa tuli nactapolysta  ja sen ai 
heuttamista ymnpäristohartoista  suuri sosiaalinen onqelma kaiksa talvisissa 

 ja vilkasliikenteisissä  kaupungeissa.  

•  Toistaiseksi  Japanin talviliikenteestä  saadut kokemukset osoittavat, että mi-
tään todella "hälyttävää" ei nastattomiin renkaisiin siirtymisestä ole seurannut. 
Nastattomilla talvirenkailla varustettujen autojen onnettomuudet ovat kuften

-kin  lisaantyneet  jonkin verran taajamissa erittain hukkailla keleilla joissa ei 
edes varovainen ajotapa aina takaa turvallisuutta.  Sen  sijaan  on  mandollista, 
että  ris,  normaaleissa talviofosuhteissa  on  saatu jopa turvailisuussäästöjä, 
jolloin varovaisemman ajotavan hyödyt pääsevät paremmin esiin. 

•  Suomalaisissa haastattel ututki muks issa sateista, liukkaudesta  tai  polantei-
suudesta  huolimatta raskaan liikenteen kuijettajat arviotvat tienpinnan  kelin 

 kokonaisuutena useammin vähintään kohtalaiséksi kuin huonoksi  Tulos  viit-
tasi siihen  etta  raskaan liikenteen kuljettajat olivat tottuneemnpia ajamaan 
liukkailla  ja huonoilla keleillä. 

• Bussinkuljettajista  83  %  ja  kuorma-auton  kul jettajista  83  %  katsoi, että suolan 
kayton vahentamiskokeilu ei ole vaikeuttanut aikatau 1 ussa pysymista Nuta 
joita kokeilu oli vaikeuttanut aika usein oli  koko  aineistossa  vain  iou 

•  Uudellamaalla rajoitetusti suolatuilla osuuksilla bussinkuljettajat toivoivat 
etenkin tasaushoylayksen tehostamista henkiloauton urat koettiin hankaliksi 
Kuorma-auton kuljettajilla päällimmäisenä toivornuksena oli liittymien  ja  mäki- 
en  hiekoituksen lisaaminen,  mutta hoylayksessakin koettiin parantamisen  va 
raa. Osa ammattikuljettajista  piti normaalisti suolattujen vertail uosuuksi  en 

 suolan kayttoa joissakin tilanteissa liiallisena  tu  jopa turhana Paljon moitetta 
annettiin jalkihoidon puutteesta 

•  Ensimmäinen  ja  toinen vähäsuolainen talvi otettiin Kuopion läänissä vastaan 
myönteIsesti. Kokeilutalvi oli lisännyt Kuopion läänin väestön keskuudessa 
suolausta vastustavien osuutta Kuopion laanissa vedottiin myos lahtoblannet

-ta ja vertailulääniä  harvemmin suolan käytön liikenneturvallisuutta isäävään 
vaikutukseen. Suolan käyttöä vastustettiin useimmin  sen  aiheuttamien ympä-
ristöhaittojen vuoksi. Raskaan liikenteen edustajat suhtautuivat -- ehkä odote-
tusti - henkilöautoilijoita suopeammin suolan käyttöön.  He  vetosivat edelleen 
lisaantyvaan lii kenneturvallisuuteen suotan kayton seurauksena 'Tulosten 
mukaan tienkayttajat eivat kokeneet suolan käyton vahentarnisella olevan 
suuria haittoja itselleen Painvastoin asenteet ajajan vastuusta  ja ajomuka-
vuus yleensa  ovat lisaantyneet 
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* TaIv  ja  eInkenne  -projektissa maariteltyjen tulevaisuuden vaihtoehtojen tiy 
vaksyttävyyttä testathin  conjoint -tutkrnuksen  antamien painotusten pohjalta. 
Taval hset autoihjat pitivat ensisi j aisena vaihtoehtona hyvin rajoitettua suo 
auspolitiikkaa yhdistettynä nykyisiin nastarenkaisiin talvinopeusrajoitusten 
pysyessa nykyisella tasolla koska suolan kaytto olisi nykyrsta vahaisempaa 
suolan aiheuttamat yrnpanstohaitat  ja  auton arvon vaheneminen olisivat  ny 

 kyista alemrnaUa  tasolla Tielaitoksen johto asetti etusijalle suolauksen vaheo 
 tamisen  puoleen lahtokohtatilanteesta  ja  nykyisen iengaspolitiikan seka vaih-

tuvat talvinopeusrajoitukset Lukenneturvallisuutta  ja  ympanstoasioita tehos 
tettaisun  mutta pohjaveen suolapitoisuus voisi kohota suositusten rajoissa 

 ja  auton arvo voisi alentua nykyisessa maarin Ymparisto  ja  liikenneturvalli 
suusasiantuntilat  asettivat nykyista rajoitotumman suolauksen  ja  nykyiset 
nastarenkaat parhaaksi vaihtoehdoksi. Lisäksi  he  toivoisivat nykyistä a!ha-
sempia talvinopeusrajoituksiaja parempaa liikenneturvallisuutta 

Kokemuksia  Japanin nastattomasta talviliikenteestä.  Helsinki 1993.  Tielai
-toksen  selvityksiä  66/1993, ISSN 0788-3722, ISBN 951-47-8117-1. 

 TIEL32001  91.  

Japanissa tiet  on  jaettu lumenpoistoa varten kolmeen luokkaan tien liikenteellisen 
merkityksen, liikennemäärän jne. perusteella.  1 -luokan teillä ylläpidetään jatkuva 

 24  tunnin  valmius lumenpoistoon.  2-luokan teillä kaksi kaistaa puhdistetaan, 
mutta ei yleensä yöaikaan.  3-luokan teillä pidetään auki yksi ajokaista  ja  koh-
taamispaikat,  mutta ei yöllä.  Vain  moottoriteiden  liukkaus torjutaan päästä pää-
hän, muulla tieverkolla ainoastaan kriittisimmissä pisteissä. Liuk-
kaudentorjuntaan käytetään  natrium- ja  kalsiu mkloridia. Hokkaidossa  suolan 
käyttökohteet  on  tarkkaan rajattu  ja  niiden osalta myös ympäristölliset  kysy-
mykset  on  pyritty ottamaan huomioon. Suolan käyttöä ei ole  sen  vuoksi koettu 
ongelmaksi. Eri menetelmistä  ja  aineista ollaan kiinnostuneita lähinnä taloudelli-
sista syistä. Suolattavia teitä  on 1 200 km,  mutta  koko  pituudesta suolataan  vain 

 noin  350  kilometriä eli tunnelien suita, siltojen kansia, varjoisia paikkoja sekä 
mustaa jäätä kauttaaltaan. Suolankäyttömääriä:  v. 89  /  640 t, v. 90  /  700 t, V. 91  / 

 1 380 t, v. 92  /  1 510 t,  pääosin kalsiumkloridia. Suolaa käytetään eniten sulatta-
maan lumi  ja  jää  sohjoksi,  minkä jälkeen sohjo poistetaan. 

Nastarenkaiden  aiheuttamista haitoista suurimpana pidettiin Japanissa nastojen 
irrottamaa hiukkaspölyä.  1980-luvulla liikenteen kasvaessa  ja  samalla myös 
nastoitettujen ajoneuvojen yhä lisääntyessä tuli nastapölystä  ja sen  aiheuttamista 
ympäristöhaitoista suuri sosiaalinen ongelma kaikissa "talvisissa"  ja  vilkasliiken-
teisissä  kaupungeissa. 

Kesäkuussa  1988  Japanin  suurimmat rengasvalmistajat sekä Tohukun  ja  Hok-
kaidon maakuntien lakimiesjärjestöt sopivat ympäristöasioita hoitavan valiokun-
nan välityksellä nastarenkaiden tuotannon keskeyttämisestä Japanissa vuoden 

 1990  loppuun mennessä. Vuoden  1990  helmikuussa  Japanin  kauppa-  ja  teolli-
suusministeriö teetti tutkimuksen kitkarenkaiden  ja  nastallisten talvirenkaiden pI- 

.  
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to-ominaisuuksien eroista. Tutkimuksessa todettiin kitkarenkaiden pito-ominai-
suuksien kehittyneen riittävän hyviksi, jotta nastarenkaista voitaisiin tietyn siirty -
mäkauden kuluessa luopua kokonaan. Muutaman kuukauden kuluttua selvityk-
sestä astuikin voimaan laki, joka muutamia vuosia myöhemmin kaikilta osin voi-
maantullessaan kielsi nastarenkaiden käytön käytännöllisesti katsoen kaikilla  Ja-
panin  talvisilla alueilla. 

Toistaiseksi  Japanin talviliikenteestä  saadut kokemukset osoittavat, että mitään 
todella "hälyttävää" ei nastattomiin renkaisiin siirtymisestä ole seurannut. Nastat-
tornia talvirenkaita käyttävien autoilijoiden onnettomuudet ovat kuitenkin lisään-
tyneet jonkin verran taajamissa erittäin liukkailla keleillä, joissa ei edes varovai-
nen ajotapa aina takaa turvallisuutta.  Sen  sijaan  on  mandollista, että ns. normaa-
leissa talviolosuhteissa  on  saatu jopa turvallisuussäästöjä, jolloin varovaisem-
man ajotavan hyödyt pääsevät paremmin esiin.  

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

Saastamoinen, Kimmo: Raskaan liikenteen kuijettajien kyselytutkimus.  Hel-
sinki 1993.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 

 44/1993.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ongelmakelien" määriä  ja talvihoidon 
 tasoa, etenkin tiemestaripiirien rajoilla. Kyselyyn tuli vähän vastauksia  (73  kpl).  

S  Kyselyn lisäksi tutkimukseen liitettiin liikenteen automaattisilta mittauspisteiltä, 
tiesääasemilta  ja kitkamittauksista  saatuja aineistoja, jolloin voitiin selvittää ras-
kaan liikenteen yleistä ajokäyttäytymistä erilaisissa olosuhteissa. 

Sateista, liukkaudesta  tai  polanteisuudesta  huolimatta raskaan liikenteen kuljetta-
jat arvioivat tienpinnan  kelin  kokonaisuutena useammin vähintään kohtalaiseksi 
kuin huonoksi.  Tulos  viittasi siihen, että raskaan liikenteen kuljettajat olivat 
tottuneempia ajamaan liukkailha  ja huonoilla keleillä,  joten olosuhteiden tuli olla 

erittäin ongelmalliset, ennenkuin kehi miellettiin erittäin huonoksi. 

Talvihoitoarvioissa  kuljettajat olisivat halunneet lisätä aurausta  23  %:sta  38  %:iin 
havaintokerroista  ja höyläystä  3  %:sta  7  %:iin  kaikista havaintokerroista. Suo-
lausta tehtiin  kaiken  kaikkiaan  42  % havaintokerroista,  mutta lähes joka  kolmas 
suolauskerta  oli kuljettajien mielestä tarpeeton. Suolauksen määriä ei liiemmin 
haluttu hisättävän  (vain 3  %-yksikköä eli yhteensä  45  %:iin havaintokerroista). 
Suolausta  ei myöskään haluttu korvata hiekoituksella, mutta liukkaudentorjun-
nassa hiekkaa olisi voitu käyttää  10  % havaintokerroista. Havaintoaikoina  hiek-
kaa ei käytetty liukkaudentorjunnassa kertaakaan. Eri tiemestaripiirien rajoilla 
todettiin joka neljännellä kerralla olleen eroja talvikunnossapidossa. Vastauksista 
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ei saatu selville, johtuiko ero toimenpiteiden eri aikaisuudesta vai todellisista 
kunnossapitotasojen eroista. 

Keskimäärin  0,4  % talvikauden  1992-93  liikenteestä ajallisesti tapahtui sellaisis-
sa liikenne-  ja keliolosuhteissa,  jolloin kaikkien ajoneuvojen keskinopeus aleni 

 alle  70  krrilh:ssa.  Noin kolmasosa näistä tapauksista sattui pääkaupunkiseudulla. 
Huomattavaa tuloksissa oli, että Kuopiossa rajoitetun suolan käytön kokeilualu-
eella neljän  tunnin  aikana ajonopeudet alentuivat keskimäärin  alle  70  krn/h:ssa. 

 Vastaavasti Keski-Suomessa ajonopeudet laskivat näin merkittävästi kuusi ker-
taa.  

Kaiken  kaikkiaan tarkasteluista voidaan todeta, että raskaan liikenteen kuljettajat 
ottivat ajonopeuksissaan huomioon paremmin tienpinnan  kelin  heikkenemisen 
kuin liukkauden. Toisaalta raskaan liikenteen kuljettajien mielestä liukkailla keleil

-lä  heidän ajonopeudet putosivat jyrkästi, mutta havai ntoai neiston vähäisyyden 
vuoksi tulosta ei pystytty liikenteen automaattisten mittauspisteiden  (LAM)  perus

-teel  la  osoittamaan.  LAM  -pisteissä raskaiden ajoneuvojen keskinopeustasot 
muuttuivat  kyllä kelin  muuttuessa pitävästä melko liukkaaksi  tai  liukkaaksi,  mutta 
nopeustasot eivät kuitenkaan enää liiemmin muuttuneet  kelin  muuttuessa melko 
liukkaasta liukkaaksi.  

Lappalainen,  Heikki:  Rajoitetun suolauksen kokeilu Uudenmaan tiepiirissä 
 1993-94;  Ammattikuljettajien  mielipiteet.  Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen 

palvelukeskus. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja  20/1994.  T1EL4000068.  

Uudenmaan tiepiirissä tehtiin rajoitetun suolauksen kokeilu talvella  1993-94  kol-
mella moottoritien rinnakkaistiellä, maanteillä  130, 140  ja  170.  Koeosuuksia  hoi-
dettiin ns  lb-kunnossapitopolitiikan  mukaisesti, jolloin suolauskerrat vähenivät 
noin kolmannekseen normaalista. 

Ammattiautoilijoiden  mielipiteitä selvitettiin postikyselyllä, johon saatiin vajaat  300 
 vastausta, noin puolet  bussin kuljettajilta ja  toinen puoli kuorma-auton kuljettajilta. 

Niin  bussin  kuin kuorma-auton kuijettajat pitivät kokeilua onnistuneena  ja  toivoi-
vat mukana olleiden rinnakkaisteiden hoitamista vähällä suolalla jatkossakin. 

 Osa  toivoi laajempaakin suolauksen vähentämistä. 

Bussinkuljettajista  63  %  ja  kuorma-auton kuljettajista  83  %  katsoi, että kokeilu ei 
ole vaikeuttanut aikataulussa pysymistä. Niitä joita kokeilu oli vaikeuttanut aika 
usein oli  koko  aineistossa  vain  noin  1  %.  

Kuorma-auton kuljettajista  13  %  ilmoitti siirtyneensä käyttämään rinnakkaistien 
sijasta moottoritietä. Siirtymisestä vähemmän suolatun rinnakkaistien käyttäjäksi 
ilmoitti  15  %.  

Rajoitetusti suolatun osuuden liukkaudentorjuntaa piti hyvänä  28  %  ja  heikkona 
 12  % ammattiautoilijoista.  Vastaavat lukemat normaalisti suolatulle osuudelle 

olivat: hyvä  57  %  ja  heikko  2  %.  

Uudellamaalla rajoitetusti suolatuilla osuuksilla bussinkuljettajat toivoivat etenkin 
tasaushöyläyksen tehostamista: henkilöauton urat koettiin hankaliksi. Kuorma- 
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auton kuijettajilla päällimmäisenä toivomuksena  oil  liittymien  ja mäkien hiekoituk-
sen  lisääminen, mutta höyläyksessäkin koettiin parantamisen varaa.  

Osa ammattikuijettajista  piti normaalisti suolattujen vertailuosuuksien suolan 
käyttöä joissakin tilanteissa Iiiallisena  tai  jopa turhana. Paljon moitetta annettiin 
jälkihoidon puutteesta.  

Bussin  kuljettajien matkustajilta saama palaute oli pääosin myönteistä: kiiteltiin 
loskatonta tietä  ja suolattomia  kuivia pysäkkejä - kuin vanhaan hyvään aikaan. 

Sademäärä vaihteli kuukausittain jyrkästi, mutta oli  koko talven  osalta normaali. 
Etenkin helmikuu oli hyvin kylmä. Eräät kuljettajat varoittivat liian pitkälle  mene-
vistä  johtopäätöksistä yhden "vanhan ajan"  talven  perusteella. 

. 

	

Niemelä,  Pauli,  Laurinkari,  Juhani, Kainulainen, Sakari & Tuunanen, Risto: Suo- 
Ian  käytön vähentäminen  -  väliraportti väestön asenteista Kuopion läänin 
kokeiluun talvikaudella  1992-1993. Helsinki 1993,  Tielaitos,  liikenteen palvelu-
keskus. Tielaitoksen selvityksiä  67/1993, ISSN 07883722 ISBN 951-47-81 18-X. 

 TIEL32001  92.  

Niemelä  Pauli  &  Kainulainen Sakari: Tiestön kunnossapito vähemmällä suo -
lauksella.  Helsinki 1994.  Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen selvi-
tyksiä  38/1994, ISSN 0788-3722, ISBN 95147-9430-3.  T1EL3200247.  

Tutkimuksella tuotettiin tietoa väestön asenteista Kuopion läänissä  tote  utettua 
 rajoitetun suolan käytön kokeilua kohtaan. Tutkimusalueina olivat Iiikenneturvalli-

suuteen  ja ajotapahtumaan  liittyvät asenteet, kysymykset suolan käytöstä tien-
hoidollisena  ja ympäristöllisenä  kysymyksenä sekä tiestön kunto yleisenä kysy-
myksenä. 

Tutkimus tehtiin kolmivaiheisena väestökyselynä Kuopion  ja  Keski-Suomen lää-
neissä. Ensimmäinen kysely lähetettiin 1000:lle henkilölle molemmissa lääneis-
sä. Ensimmäisessä vaiheessa (syksy  -92)  selvitettiin väestön asenteita ennen 

 em.  kokeilua, toisessa vaiheessa (kevät  -93)  mitattiin - samoilla mittareilla  ja 
 samoilta henkilöiltä - väestön asenteita kokeilun jälkeen  ja  kolmannessa vai-

heessa (kevät  1994)  selvitettiin muutosten pysyvyyttä. Tässä raportissa esitetään 
tulokset ensimmäisen, toisen  ja kolmannen  vaiheen tuloksista. Ensimmäisen  tal-
ven  tulokset  ja lähtötilanteen  tarkempi analyysi  on  esitetty tutkimuksen välirapor-
tissa 'Suolan käytön vähentäminen (Tielaitoksen selvityksiä  67/1 993).  

Tutkimuksen pohjatietona olevassa syksyn  -92  kyselyssä tuli esille, että liikenne-
turvallisuutta pidettiin erittäin tärkeänä asiana. Vastaajien mielestä talvisia olo-
suhteita ei kuitenkaan tarvitse muuttaa kesäisiksi: talvella saa olla liukasta  ja  en-
sisijaisena toimena liikenneturvallisuuden parantamisessa nähtiin vaikuttaminen 
kuljettajien asenteisiin (ajotapoihin). Vaikka suolausta yleisenä olosuhteiden 
muuttajana vastustetti  in,  niin sitä toivottiin käytettävän  ko hdistettuna  pahimpien 

 tai  yllättävimpien liukkauksien  torjuntaan. Näitä olivat syksylnen ensiliukkaus se-
kä ruuhka-ajat. 
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Ensimmäinen  ja  toinen vähäsuolainen talvi otettiin Kuopion läänissä vastaan 
myönteisesti. Kokeilutalvet olivat lisänneet Kuopion läänin väestön keskuudessa 
suolausta vastustavien osuutta. Keski-Suomessa, vertailuläänissä, tilanne oli 
säilynyt suunnilleen ennallaan. Kuopion läänissä vedottlin myös lähtötilannetta  ja 
vertailulääniä  harvemmin suolan käytön liikenneturvallisuutta lisäävään vaikutuk-
seen. Suolan käyttöä vastustettiin useimmin  sen  aiheuttamien ympäristöhaittojen 
vuoksi. Raskaan liikenteen edustajat suhtautuivat - ehkä odotetusti - henkilöau-
toilijoita suopeammin sudan käyttöön.  He  vetosivat edelleen lisääntyvään liiken-
neturvallisuuteen suolan käytön seurauksena. Tulosten mukaan tienkäyttäjät ei-
vät kokeneet suolan käytön vähentämisellä olevan suuria haittoja itseUeen 
Päinvastoin asenteet ajajan vastuusta  ja ajomukavuus  yleensä ovat lisääntyneet. 

Leppänen,  Anne & Byckling,  Timo:  Talviliikenteen  järjestelyjen  painopisteet.  
Helsinki 1994. Tielaitos,  liikenteen palvelukeskus. Tielaitoksen selvityksiä 

 70/1 994, ISSN 0788-3722, ISBN 951-726-021-0.  

Tutkimuksessa  on  sovellettu pääasiassa kuluttajatutkimuksessa käytettyä  con-
joint-analyysimenetelmää  autoilijoiden talviliikenteen järjestelyjä koskevien  arvos- 
tusten  selvittämiseen. Tutkimusaineisto muodostuu Kuopion, Kymen  ja  Uuden-
maan lääneissä noin  300 haastatellun väestöaineistosta  ja  kolmen asiantuntija-
ryhmän eli tielaitoksen johdon sekä ympäristö-  ja liikenneturvallisuusasiantunti

-joiden vastauksista tietokoneavusteisesti tehtyyn kyselyyn.  Conjoint-menetel-
mällä päästään tarkempaan kuvaan siitä, miten eri intressiryhmät painottavat 
talviliikenteen vaihtoehtoja, koska vastaaja ei voi saada kaikkea hyvää kerralla, 
vaan hänen  on  tehtävä valintoja tärkeänä pitämiensä asioiden välillä.  

Talvijärjestelyjen perusulottuvuuksiksi  valittiin suolan käyttö, talvinopeusrajoi-
tukset, talvirenkaat, pohjavesien suola, auton ruostuminen sekä ympäristön suo-
jelu  ja liikenneturvallisuus.  Kullekin ulottuvuudelle määriteltiin  3-4  vaihtoehtoa 
teiden suotauksen, nopeusrajoitusten, ympäristönsuojelun jne. järjestämisestä. 

 Conjoint-ohjelma laskee kullekin vaihtoehdolle painokertoimen, joka kuvastaa 
asian merkitystä vastaajalle suhteessa muihin vaihtoehtoihin. 

Tielaitoksen  johdon näkemys tiesuolauksesta  on  lähellä tavallisten autoilijoiden 
näkemyksiä, joskin johto suhtautuu pidättyväisemmin suolaamisesta luopumi-
seen.  Sen  sijaan ympäristöasiantuntijat kannattivat muita enemmän rajoitetun 
suolauksen vaihtoehtoa  ja  samoin liikenneturvallisuusihmiset suosivat selvästi 
tätä vaihtoehtoa. 

Nykyisten nastojen säilyttäminen oli kaikissa ryhmissä suosituin vaihtoehto. Asi-
antuntijaryhmissä painotettiin myös nykyistä parempia nastoja yhdistettynä 
käyttöveroon. Tavalliset autoilijat kannattivat muita enemmän nastattomia ns. 
kitkarenkaita. 

Suosituin vaihtoehto talvinopeusrajoitusten osalta oli vaihtuvat nopeusrajoitukset. 
Lähes yhtä hyvänä vaihtoehtona pidettiin nykyistä talvinopeusrajoitusta. Tielai

-toksen  johdon näkemykset heijastelevat hyvin tavallisten autoilijoiden painotuk-
sia.  Sen  sijaan ympäristö-  ja turvallisuusasiantuntijat  ovat muita halukkaampia 
alentamaan edelleen talvinopeusrajoituksia. 

S  
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Tielaitoksen  johtoa lukuunottamatta kaikki ryhmät asettivat selvästi etusijalle 
pohjavesien tilan säilyttämisen luonnonmukaisena. 

Auton arvon alentumista teiden kunnossapidon vuoksi ei yleensä pidetty yhtä 
tärkeänä kuin muita tutkimuksessa mukana olleita ulottuvuuksia. Asiantuntijoiden 
mielestä auton arvo saa alentua kuten nykyisinkin, kun taas tavalliset autoilijat 
painottivat enemmän auton arvon säilymistä. 

Ympäristön huomioon ottaminen tieasioissa nykyisessä laajuudessa oli riittävää 
tielaitoksen johdolle  ja  tavallisille autoilijoille, kun taas ympäristö-  ja lilkennetur-
vallisuusasiantu ntijat  halusivat tehostaa  tai  suuresti tehostaa panostusta ympäris

-töas ioihin.  

Kaikki ryhmät painottivat tehostettua  tai  suuresti tehostettua  Ii ikenneturvall isu  utta, 
 joskin eniten sitä korostivat liikenneturvallisuusasiantuntijat  ja  seuraavaksi ym-

päristöihmiset. Tielaitoksen johdon  ja  tavallisten autoilijoiden painotukset olivat 
lähellä toisiaan. 

Talvi  ja tieliikenne  -projektissa määriteltyjen tulevaisuuden vaihtoehtojen hyväk-
syttävyyttä testattlin  conjoint-tutkimuksen antamien painotusten pohjalta. Taval  Ii- 
set  autoilijat pitivät ensisijaisena vaihtoehtona hyvin rajoitettua suolauspolitiikkaa 
yhdistettynä nykyisiin nastarenkaisiin talvinopeusrajoitusten pysyessä nykyisellä 
tasolla; koska suolan käyttö olisi nykyistä vähäisempää, suolan aiheuttamat ym-
päristöhaitat  ja  auton arvon väheneminen olisivat nykyistä alemmalla tasolla. 
Tielaitoksen johto asetti etusijalle lähtökohdasta noin puoleen vähentyneen suo-
lauspolitiikan  ja  nykyisen rengaspolitiikan sekä vaihtuvat talvinopeusrajoitukset. 
Liikenneturvallisuutta  ja  ympäristöasioita tehostettaisiin tällöin, mutta pohjavesien 
suolapitoisuus voisi kohota suositusten rajoissa  ja  auton arvo voisi alentua nykyi-
sessä määrin. Ympäristö-  ja liikenneturvallisuusasiantuntijat  asettivat nykyistä 
rajoitetumman suolauksen  ja  nykyiset nastaren kaat parhaaksi vaihtoehdoksi. Li-
säksi  he  toivoisivat nykyistä alhaisempia talvinopeusrajoituksia  ja  parempaa lii-
kenneturvallisuutta. 

. 
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