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TIIVISTELMA  

Tämä tutkimus  on  tielaitoksen  vuosina  1992-1995  toteuttaman  TALVI  JA TIE- 
LIIKENNE  -projektin  yhteiskuntataloudellisten vaikutusten yhteenveto. Projektis-
sa haethin nastarenkaiden käytön  ja  teiden talvisuolauksen yhteiskunnallisesta 
näkökulmasta edullisinta yhdistelmää. Tavoitteena oli selvittää, mitä erilaisia 
vaikutuksia syntyisi niin ympäristön, liikenneturvallisuuden kuin muidenkin teki-
jöiden suhteen,  jos  esimerkiksi luovuttaisiin lähes kokonaan nastarenkaista  ja 

 suolan käytöstä. 

Talvi  ja  tieliikenne  -projektissa oli yhdeksän erilaista tulevaisuuden vaihtoehtoa: 
 3  erilaista vaihtoa nastojen käytölle  ja  3  erilaista suolausvaihtoehtoa. Suolan 

käytön vaihtoehtoina olivat: runsas suolaus  (120 000  t/v),  suolauksen  vähentä-
minen  50  %  ja  80  %. Nastojen  käytön vaihtoehtoina olivat: lähtötilanne eli 

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

Perustilanne,  jossa suolaa käytettiin  120 000  tiv  ja  henkilöautoista  95  %:ssa  oli 
nastarenkaat, 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). 

Yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa vaikutukset  on  pyritty ottamaan huomi-
oon kattavasti  ja  monipuolisesti. Laskelmat sisältävät niin tienpitäjän, auton 
käyttäjän, yhteiskunnan kuin ympäristönkin kustannukset. Arvotukset perustuvat 
haittojen estämiskustannuksiin, vakiintuneeseen käytäntöön  (mm.  onnettomuus- 
kustannukset)  tai  niiden puuttuessa asiantuntija-arvioihin. Menetelmätavoista 
johtuen laskelmissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi luonnontilaisen pohjave-
den sisäistä arvoa  tai  vastaavasti katoavien soraharjujen arvoa,  jos  suolan käy-
töstä luovutaan  ja  joudutaan tuhoamaan soraharjut hiekoituksen lisääntyessä. 
Näiden arvojen huomioon ottaminen lisäisi kustannuksia eri skenaarioissa, 
mutta ei juuri muuttaisi painopistettä yhteiskuntatalouden kannalta, koska vaiku-
tukset ovat osittain toisiaan kumoavia. 

Kustannukset  ja  arvotukset  perustuvat vuosien  1992/1993  verolliseen  hintata-
soon. Eräissä kustannuksissa  on  myös aikaisempien vuosien kustannuksia  tar

-kempien  tietojen puuttuessa. Rahanarvon muutoksia ei kuitenkaan ole otettu 
huomioon, koska lähivuosina muutokset ovat olleet vähäisiä  ja  parhaimmillaan-
kin  lasketut  kustannukset ovat  vain  hyviä arvioita. 

Yhteiskuntataloudellisessa vertai Iussa tarkastellaan tielaitoksen hoidossa olevia 
teitä, paitsi moottoriteitä  ja  ramppeja,  joihin suolauspolitiikan 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. Talvihoitopolitlikan 



muutokset heijastuvat pääasiassa suolatuille teille. Kadut ovat kuntien hoidossa. 
 Jos tielaitos  muuttaa teiden talvihoitopolitiikkaa  on  mandollista, että kuntien  on 

 jossain määrin muutettava myös omaa talvihoitopolitiikkaansa. Tätä ei kuiten-
kaan ole kokonaisuudessaan otettu laskelmissa huomioon, koska muutosten 
määrästä  ja  laadusta ei ole arvioita.  Sen  sijaan nastarenkaiden käytön määrissä 
tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös katuverkolla  ja  nämä muutokset  on 

 otettu huomioon esimerkiksi onnettomuuskustannuksia laskettaessa. Mandolli-
sia renkaiden takia tapahtuvia kunnossapidon muutoksia ei kustannusvertailuis

-sa  ole otettu huomioon. 

Liikenneturvallisuus 

Liikenneturvallisuusmuutosten  lähtökohtana  on  ollut liukkaalla kelillä ajettu suon - 
te ja  onnettomuusriski 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 %:in  lisäisi puolestaan  10 % talviajan henkilövahinko -onnettomuuksia. Suurin 
vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksiin olisi skenaariossa, jossa suolausta 
olisi vähennetty  80 %  ja alle  20 %:ssa henkilöautoista  olisi nastarenkaat. Tällöin 
talviajan  (1.11 .-31 .3.) henkilövahinko -onnettomuudet lisääntyisivät noin 

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

Ympäristö  

Ympäristövaikutukset  olivat yksi niistä syistä miksi suolauksen vähentämistä 
teiden talvihoitopoliitikassa  on  haluttu selvittää. Erityisesti tutkimuksen käynnis-
tämisen aikaan oltiin huolestuneita tiesuolan vaikutuksesta pohjaveden laatuun 
pitkällä aikavälillä. 

Suolan aiheuttama haitta pohjavedessä  on  kahtalainen. Juomaveden suuri  klo-
roidipitoisuus  saattaa pitkällä aikavälillä vaikuttaa haitallisesti ihmisen tervey-
teen. Suolaisuus alkaa maistua  200-300 mg/I  pitoisuudessa  ja  vettä pystyy 
juomaan kohtuullisesti vielä klonidipitoisuuden ollessa  400-500 mg/I. Jos  pitoi-
suus  on juomavedessä 500 mg/I,  saa ihminen elimistöönsä noin lg:n suolaa 
vuorokaudessa. Suolaa ihminen käyttää keskimäärin  10 g  vuorokaudessa. Toi-
nen haitta  on vesijohtoputkistoissa kloridin  vaikutuksesta kiihtyvä korroosio. 
Suomessa korroosiovaikutusten perusteella annettu teknis-esteettinen arvo  on 
100 mg/I  ja tavoiteanvo alle  25 mg/I,  mikä  on  myös EU:n edellyttämä arvo. 

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

lanteen mukaista teiden talvihoitopolitiikkaa. Suojaamalla ei voida kokonaan 
estää suolan pääsyä pohjavesiin, mutta haittaa voidaan pienentää. Kaikissa 
skenaarioissa oletetaan lisäksi, että suolan kerta-annokset pidetään tekniikan 
avulla mandollisimman pieninä. Ero eri skenaarioiden välillä johtuu pitkälti suola - 
tun  tieverkon laajuudesta. Tiesuolan vaikutus tienvarren kasvillisuuteen  on  hyvin 
vähäinen  ja  rajoittuu  alle  20  metrin päähän tiestä. 

Tiepöly  on  peräisin tiesuolasta, päällysteestä, pakokaasuista  ja  etenkin hiekoi- 
tuksesta. Hiekoituksen  ja nastarenkaiden  käytön vuoksi pöly  on  erityisen on- 
gelmallinen keväällä. Tiepöly  on  huomattava ongelma ihmisille taajamissa,  sen 



sijaan tielaitoksen hoidossa olevilla teillä pölyllä  on  merkitystä  vain  pienellä 
osalla tieverkkoa. 

Teiden talvihoitopolitlikan muutokset vaikuttavat melutasoon tienpinnan kosteu-
den  ja  ajoneuvojen käyttämän ajonopeuden muutosten myötä. Nastarenkaiden 
väheneminen vähentää myös melua. Kaikissa tutkituissa skenarioissa melu vä-
henee, jolloin viihtyvyyshaitan arvo myös pienenee. Melumuutoksen arvoa ei 
kuitenkaan oteta huomioon ympäristövai kutusten laskennassa, koska kyseessä 

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

Korroosio  

Eräänä tärkeänä syynä suolauksen vastustamisessa  on  ollut autojen korroosio. 
Tässä tutkimuksessa  on  korroosiohaitan  määrittelyssä käytetty korroosion  es

-tämiskustannuksia  ja  lisäksi hyväksytty  se,  ettei autojen tarvitse olla elinkaaren - 
sa  loppupuolella korroosion kannalta virheettömässä kunnossa, koska  auto 

 muutoinkin poistuu käytöstä teknisen vanhenemisen vuoksi. Estämiskustannus
-ten  kautta laskettuna autojen korroosiovaurioiden arvo pienenisi  285  Mmk vuo-

dessa pienempi,  jos  suolaa käytettäisiin  80  % perustilannetta  vähemmän.  Jos 
 suolan käyttöä vähennetään, hiekoitusta vastaavasti lisätään. Tämä lisää auto-

jen maalipinta-  ja tuulilasivaurioita.  Suurimmillaan lisäkustannukset ovat arvol-
taan noin  30  Mmk vuodessa. 

Kunnossapito 

Päällysteiden  kuluminen oli vielä  80-luvulla huomattavaa johtuen pääasiassa 
nastarenkaiden käytöstä. Kuitenkin  90-luvulla  on  kehitetty tielaitoksen ASTO-
tutkimusohjelman avulla uuden tyyppiset, entistä paremmin nastarengaskulutus

-ta  kestävät päällysteet. Lisäksi nastamäärykset ovat muuttuneet siten, että 
nastojen enimmäispaino  on  pudonnut  1,1  g:aan  entisen  1,8  g:n  sijasta. Näistä 
johtuen päällysteiden kuluminen  on  vähentynyt olennaisesti. Kun oletetaan, että 

 ensin vilkkaimmat  tiet  on  kauttaaltaan päällystetty paremmin nasterengaskulu-
tusta kestäviksi  ja  pääosan autoilijoista siirtyneen käyttämään nykymääräysten 
mukaisia kevytnastoja, nastarengaskulutuksen aiheuttama vuotuinen päällys-
tämiskustannusten lisäys  on  enää noin  30  Mmk vuodessa. 

Teiden talvihoidon kustannukset (perustilanteessa  n. 400  Mmklv)  kasvavat,  jos 
 teiden suolausta vähennetään. Samoin teiden talvi hoidon kustannukset kasva-

vat,  jos nastarenkaallisten  autojen määrä vähenee. Kustannusten kasvu  on 
 useimmissa tapauksissa  alle  10  %.  Tilanteessa, jossa suolausta vähennetään 

perustilanteesta  50  %  tai 80  %  ja nastarenkaallisia  henkilöautoja  on  alle  20  %, 
talvihoidon  kustannukset kasvavat vastaavasti noin  70  Mmklv  tai 200  Mmklv. 

 Kustannusten kasvu johtuu lumenpoiston, tasauksen  ja hiekoituksen  määrien 
lisääntymisestä. 

Ajomu kavuus 

Ajomukavuutta arvostel  lessa autoil ijat  kertovat 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 skenaariossa. 



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 kuvan  1  mukainen lopputulos. 
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Kuva  1.  Yhteenveto Talvi  ja tieliikenne -projektin  eri  skenaarioiden  yhteiskunta-
taloudellisista kustannuksista. 

Mikään tutkituista skenaarioista ei ole edullisempi kuin laskennallinen perustila. 
Kun tiedetään, että nykytilanteessa suolan käyttöä  on  vähennetty esitetystä pe-
rustilanteesta  (120 000 tiv), on  yhteiskuntataloudellisia kustannuksia lisätty. 
Tämän mukaan teiden talvihoidon kokonaistaloudellisin optimitila  on  laskennalli-
sessa perustilanteessa  tai  tutkittujen skenaarioiden ulkopuolella.  Sen  mukaan 
suolan käyttöä teiden talvihoidossa tulisi pikemminkin lisätä kuin vähentää. Toi-
saalta  on  kuitenkin todettava, ettei suolakuormitusta voida enää nykyisestä lisä-
tä, koska nykyistä suuremmilla suolamäärillä pohjavesien suolapitoisuutta ei 
voida pitää tyydyttävissä rajoissa. Suolaustekniikan kehittymisen kautta myös 
pienemmillä suolamäärillä päästään liki samaan laatutasoon kuin  90-luvun  alun 

 suurilla suolamäärillä.  

Projektin  lopputulosta voivat eri ryhmät perustellusti arvostella,  sillä  kun asioita 
tarkastellaan eri lähtökohdista, joko ympäristön, autoilijan  tai tienpitäjän  kannal-
ta, eri tulevaisuuden vaihtoehdot nousevat parhaimmiksi. Autoilijan kannalta lä-
hes suolaton  ja nastaton  vaihtoehto  on  edullinen, ellei lisääntyneitä onnetto- 



muuskustannuksia kohdisteta  autoilijoille kohonneiden vakutuusmaksujen kaut-
ta, mikä kuitenkin lienee todennäköistä,  jos  tällaiseen vaihtoehtoon päädyttäi

-sun.  

Tielaitoksen  kannalta taas 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  aiheutta-
man 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 nousevat  on
-nettomuuskustannukset,  jotka nastattomassa  ja  suolattomassa  vaihtoehdossa 

ovat todella suuret. Onnettomuuskustannukset painottavat lopputuloksen lähtöti-
lanteeseen eli suolan  ja  nastarenkaiden  käyttöä tulisi edelleen jatkaa haittavai-
kutuksistaan huolimatta. Nastarenkaat antavat lisätu rvallisu  utta  etenkin epä-
varmemmille ajajille vaihtelevissa keliolosuhteissa. Samoin suola tasoittaa olo-
suhteiden vaihteluita  ja  antaa mandollisuuden liikennöidä turvallisesti  ja  suju-
vasti myös talvella. 

Käytetty laskentamenetelmä yksinkertaistaa  ja  pelkistää asioita. Kaikkia arvoja 
 on  vaikea muuttaa rahaksi.  Projektin  lopputoksia  hyväksi käytettäessä  on  syytä 

tutustua myös yksityiskohtaisiin tutkimuksiin, jotka antavat monipuolisemman 
kuvan ongelmakentän moninaisuudesta. 





roads are included in the comparison. Of these, approximately 7,000 km are 
salted and the remainder gritted. The policy changes in winter road maintenance 
are reflected mainly in the salted roads. Urban streets are maintained by the 
municipalities. If  FinnRA  were to change its policy on winter road maintenance, 
it is possible that the municipalities would follow suit to some extent. However, 
that possibility was not taken into account in the calculations, since such 
changes could not be quantitatively or qualitatively estimated. On the other 
hand, changes in the usage of studded tyres would affect the street network, so 
these effects were taken into consideration, for instance, when calculating acci-
dent costs. Possible changes in road maintenance brought about changes in 
tyre usage were not considered in the comparison. 

Traffic safety 

The point of departure for the changes in traffic safety were the number of vehi-
cle-kilometres driven on slippery road surfaces and the accident risk in different 
road conditions. The findings of the study indicate that all the alternatives con-
cerning reduced road-salting and the reduced use of studded tyres would lead to 
an increase in the number of accidents. Reducing the level of salting by 50% 
would lead to a 6  %  increase in winter-time accidents involving bodily injuries. 
Similarly, reducing the use of studded tyres by 50% would increase such acci-
dents in the winter season by 10%. The greatest effect on bodily injury accidents 
would occur in the scenario of 80% reduced salting and less than 20% of pas-
senger cars fitted with studded tyres.  ln  that case, bodily injury accidents during 
the winter season (1.11.-31.3.) would rise by about 30%. Converted into eco-
nomic costs, the value of the traffic safety changes in the various scenarios 
range from  FIM  200 million to  FIM  1,000 million per annum. 

The environment 

Environmental impacts were one of the reasons prompting a study on the ef-
fects of reducing the level of road salting in the winter road maintenance policy. 
Especially at the outset of the study, there were grave concerns about the long-
term effects of road salting on the quality of groundwater resources. 

Road salting has two types of detrimental effects on groundwater. A high chlo-
ride content in drinking water may pose a long-term health hazard. Salinity can 
be tasted at a content of 200-300  mg/I,  and water remains reasonably potable 
at a chloride content of 400-500  mg/I.  If the chloride content of the drinking 
water supply is 500  mg/I,  normal consumption would cause a person to take in 
about 1 g of salt per day. On average, a person uses 10 g of salt per day. An-
other drawback is the accelerated corrosion of water pipes caused by chloride. 
The technical-aesthetic value assigned on the basis of corrosion effects in Fin-
land is 100  mg/I  and the target value less than 25  mg/I,  which is also the stan-
dard required by the European Union. 

The annual costs of protecting groundwater resources over a ten-year period 
are calculated at  FIM  30-66 million, depending on the scenario. The upper 
value of the range represents the baseline situation. Protective measures can-
not entirely prevent salt from entering the groundwater, although the drawback 
can be lessened.  ln  all the scenarios it is assumed that technical means are 
employed to keep the salt applications as small as possible. The difference be-
tween the various scenarios is largely due to the extent of the salted road net- 



work. The effects of salting on roadside vegetation is minimal, being limited to 
less than 20 metres on either side of the carriageway. 

Road dust originates from road salt, the pavement, exhaust gases and, above 
all, from grit. Gritting and the use of studded tyres makes road dust particularly 
problematic in the spring. Although road dust is a considerable problem for 
people living in built-up areas, it is only significant on a small proportion of the 
roads maintained by  FinnRA.  

Changes in the winter road maintenance policy have effects on the noise level 
as the wetness of the road surface and the speed driven by vehicles change. 
Reducing the use of studded tyres also reduces road noise. The level of noise 
and thus the value of noise disturbance is reduced in all the examined scenar-
ios. However, the value of the noise change was not taken into account in the 
calculation of environmental impacts, since it cannot really be determined, for 
instance, by equating it with the costs of preventative measures. 

Corrosion 

The corrosion of vehicles has been cited as an important reason for reducing 
the salting of roads. The costs of preventing vehicle corrosion were used in this 
study to determine the value of the corrosion drawback, and it was accepted 
that vehicles need not be in entirely free of corrosion at the end of their service 
lives, since they may also be withdrawn from use because of ageing or some 
other technical deficiency. The value of corrosion damage to vehicles calculated 
on the basis of the costs of preventative measures would be reduced by  FIM 

 285 million per annum if the amount of salting were reduced by 80%. If salting is 
reduced, gritting must be increased accordingly. This would increase the 
amount of damage to vehicle  paintwork  and windshields. At their largest, the 
changes were valued at about  FIM  30 million per annum. 

Maintenance 

As recently as in the 1980s pavement wear was significant, mainly due to the 
use of studded tyres.  ln  the 1990s, however, largely as a result of  FinnRA's 
ASTO  Pavement Research Programme, new types of pavement that are more 
resistant to studded tyre wear have been developed. Furthermore, regulations 
concerning studded tyres have been changed so that the maximum stud weight 
has been reduced from 1.8 g to 1.1 g. These developments have essentially re-
duced the wear of pavements. If one assumes that all the roads are surfaced 
with the more wear-resistant pavements and that most motorists use studded 
tyres conforming to the new stud weight regulations, the increase in annual 
pavement costs caused by studded tyre wear would be no more than approxi-
mately  FIM  30 million per annum. 

The costs of winter road maintenance (baseline situation  approx. FIM  400 mil-
lion  p.a.)  will increase if the salting of roads is reduced. Similarly, the costs of 
winter road maintenance will increase if the number of cars fitted with studded 
tyres falls. The increase in costs is less than 10% in most cases.  ln  a situation 
where salting is reduced by 50% or 80% and less than 20% of cars are fitted 
with studded tyres, the costs of winter road maintenance would increase by  ElM 

 70 million of  FIM  200 million, respectively. The growth in costs is due to an in-
crease in the amounts of snow-ploughing, levelling and gritting.  



Driving comfort 

When judging driving comfort, motorists said during interviews that they liked 
driving on unsalted roads. As, however, even in wintery conditions, salting re- 
suits in most motorists experiencing clear, dry road surfaces with a only a rela-
tively short period of wet conditions, no assessable change in driving comfort 
was regarded as occurring in any of the scenarios. 

Other effects 

Tyre and car-washing costs, including the costs of windshield washing liquid, 
bridge corrosion costs and the maintenance costs of different types of road 
maintenance equipment were all taken into account in this study. 

The final result is obtained by aggregating all the  socio -economical costs with-
out emphasising any single component more than any other, Figure 1. 

CHANGES IN 
TOTAL COSTS 

SALT 120,000  tIa  SALT —50% SALT —80% 

Million  FIM  I a 

Studded tires in 0 +160 +160 95% of cars 

Studded tires in +210 +410 +440 50% of cars 
Studded tires in +450 +720 +910 20% of cars 

Figure 1. Summa,y  of the socio-economic costs of the various scenarios exa-
mined in the Winter and Road Traffic project. 

None of the examined scenarios was more favourable than the baseline situa-
tion. As road salting has actually been reduced since the baseline situation 
(120,000 tonnes  p.a.)  was representative of current practice,  i.e.  1992, socio-
economic costs have risen. The findings of the study indicate that the optimum 
economic state for winter road maintenance is either the baseline situation or 
beyond the scope of the scenarios examined. The findings also suggest that the 
use of salt in winter road maintenance should be increased rather than reduced. 
On the other hand, it should be stated that the environmental impact of road 
salting cannot be allowed to increase above the present level. However, devel-
opments in salting techniques mean that small amounts of salt are now able to 
yield almost the same quality of road surface as that requiring large quantities of 
salt in the early 1990s. 

Different interest groups will all find grounds to criticise the findings of the study, 
since the best alternative for the future will depend on the perspective from 
which the facts are examined. From the perspective of the motorist, roads with-
out salt and tyres without studs offer the most favourable alternative, unless the 
increased accident costs are borne by motorists through higher insurance pre-
miums, which would seem likely if this alternative were to be adopted. 

From the perspective of the road-keeper, reducing the use of studded tyres and 
the amount of salt from 120,000 tonnes  p.a.  by a half would be the most favour- 



able option. One significant factor favouring the reduction of salting, as far as the 
road-keeper is concerned, is the reduced need to protect groundwater re-
sources. Reducing the use of studded tyres would cut the costs of pavement 
repair and road markings. Almost completely doing away with salting would in-
crease the costs of the road-keeper because of gritting and the need to elimi-
nate the dust that it causes. 

From the perspective of the environment, reducing the use of salt and studded 
tyres if favourable. Surprisingly perhaps, the zero satt/stud alternative is not the 
best even from the environmental standpoint, because then the drawbacks of 
dust from gritting increase significantly. 

When searching for the socio-economic optimum, the accident costs become 
the most important factor. These costs are really huge in the zero salt/stud al-
ternative. The accident costs strongly support retention of the baseline situation, 
i.e. the use of salt and studded tyres should be continued in spite of their draw-
backs. Studded tyres provide added safety, especially for uncertain drivers in 
variable road conditions. Similarly, salting evens out variations in road condi-
tions and provides an opportunity to travel safely and smoothly even in the win-
ter. 

The unsophisticated method of calculation used in this study has provided sim-
plified answers to complex questions. All of the values were difficult to express 
in monetary terms. Those intending to utilise these findings should also familiar-
ise themselves with more detailed studies, which will provide a more compre-
hensive view of the complexities of the field. 



ALKUSANAT  

Käsillä oleva raportti  on  yhteenveto tielaitoksen vuosien  1992— 1995  strategises-
ta Talvi  ja tieliikenne  -projektista, jossa haettiin nastarenkaiden käytön  ja  teiden 
talvisuolauksen edullisinta yhdistelmää yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Ra-
portissa esitetään, millaisia vaikutuksia nastarenkaiden  ja  tiesuolan käytön  vä

-hentämisellä  olisi. Vaikutukset  on  pyritty ottamaan huomioon kattavasti  ja  moni-
puolisesti  ja  ne sisältävät niin tienpitäjään, muuhun yhteiskuntaan, autonkäyttä-
jim  ja  muihin kansalaislin kuin ympäristöönkin kohdistuvia vaikutuksia. Erilaisten 
vaikutusten yhteis mitaflistamiseksi vaikutukset  on  muutettu rahaksi. Arvotukset 
perustuvat annos - vaste-menetelmään (haitan estämiskustannuksi  in),  vakiintu-
neeseen  käytäntöön,  tai  niiden puuttuessa (kuten esimerkiksi monien ympäris-
tövaikutusten osalta) asiantuntija-arvioihin. 

Raportti perustuu useisiin kymmeniin Talvi  ja tieliikenne  -projektissa tehtyihin 
tutkimuksiin  ja  selvityksiin. Niiden laajuudesta  ja  monipuolisuudesta saa kuvan 
kirjallisuusluettelosta. VTT Yhdyskuntatekniikassa raportin laatimisesta  on  vas-
tannut erikoistutkija Kari Alppivuori. Lisäksi raportin kirjoittamiseen ovat osallis-
tuneet erikoistutkijat Kari  Mäkelä  (luku  7), Heikki Kanner  ja  Veli-Pekka  Kallberg 

 (luvut  4  ja  5).  

Lisäksi arvokkaita mielipiteitä  projektin  kokonaisuuden hahmottetussa  ja  tekstin 
muotoilussa ovat antaneet Esa Rönkä (VYH), Auli Niemi (VTT), Rauno Kuusela 
(TIEL)  ja  Anna-Liisa Kivimäki (VYH). 

Tielaitoksen  edustajana tämän yhteenvetoraportin laatimista  on  valvonut Talvi  ja 
tieliikenne -projektin projektipääfiikkö  Anne  Leppänen.  

Koko  projektia tielaitoksen puolesta valvovana johtoryhmänä  on  toiminut ylijoh-
taja Jarkko Saisto, Dipl.ins. 011i Penttinen, Dipl.ins. Saara Toivonen, viestintäjoh-
taja  Pär-Håkan  Appel,  johtaja Erkki Nevala (Uudenmaan tiepiiri), johtaja  Matti - 
Pekka Rasilainen  ja  johtaja  Jukka lsotalo  (20.8.93-28.10.94).  
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1 	JOHDANTO 

Tämä tutkimus kuuluu osana TALVI  JA  TIELIIKENNE  -projektiin. Talvi  ja tielii-
kenne-projekti  on  Tielaitoksen  vuosien  1992— 1995  tutkimusohjelma, jossa mo-
nipuolisesti selvitettiin suolan  ja nastarenkaiden  käytön yhteiskunnallisia  ja  talou-
dellisia vaikutuksia tienpitäjän, tienkäyttäjän  ja  ympäristön 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 
 -tutkimusohjelman keskeiseksi tavoitteeksi tuli selvittää, millaisia vaikutuksia 

nastarenkaiden käytön vähenemisellä  ja  teiden suolauksen vähentämisellä olisi 
lähtökohtana olleeseen tilanteeseen verrattuna. Tutkimuksen tavoitetta kuvaa 
seuraava asetelma: 

Suolaa Suolaa  
_______________ Suolaal20000t/v  —50% —80%  
Nastarenkaita  
95  % ssa Perustilanne 
henkiloautoista 

Nastarenkata  
:..:.: .......................:::.. 	: Ii..IIII3I.iIi.:.:jjIIpjlI:jJJjuu..j . . I  

50  % ssa peus1ilanteeeen 
henkilöautoista  

f:...:: 	
.: :: 	 ........... 

Nastarenkaita  
alle  20  %:ssa  verrattuna  
henkilöautoista  

Tutkimusten tekoon  on  tielaitoksen  lisäksi osallistunut huomattava joukko erilai-
sia tutkimusorganisaatioita. Projektissa  on  valmistunut noin  40  erilaista selvitystä 

 ja  tutkimusta. Tämä raportti  on  osatutkimusten  keskeisimmät tulokset kokoava 
yhteenveto, jossa vaikutukset  on  vallitsevien arvotusperiaatteiden mukaisesti 
muutettu yhteiskunnallisiksi kustannuksiksi. 

Kustannukset  on  laskettu vuosien  92/93  tietojen pohjalta.  Jos  tietojen puutteen 
vuoksi  on  käytetty muita vuosia,  on  siitä erikseen mainittu. Tällöin rahanarvon- 
muutosta ei ole kuitenkaan tehty. Lasketut kustannukset  ja  arvot ilmoittavat par-
haimmillaankin suuruusluokkaa  ja  suuntaa. 
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2 ARVOTTAMISPERUSTEET  

Yhteiskuntataloudellisissa laskelmissa vaikutusten, niin hyötyjen kuin haittojen, 
arvottamisen tulee perustua ns. yhteiskunnalliseen maksuhalukkuuteen. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ne henkilöt, joihin vaikutus, hyöty  tai  haitta kohdistuu, itse ar-
vioivat hyvinvointinsa muutokset  ja arvottavat  tämän. Hyvin toimivilla täydellisillä 
markkinoilla maksuhalukkuus ilmenee markkinahinnoissa eli kysynnän  ja  tarjon-
nan tasapainottavissa hinnoissa. Muissa tapauksissa, esim. ulkoisten vaikutus-
ten kohdalla, maksuhalukkuus  on  selvitettävä erikseen. Käytettyjen menetelmien 
perustyypit voidaan jakaa kolmeen ryhmään:  

1) suoraan  ja epäsuoraan markkinainformaatioon  (olemassa oleviin hintoihin) 
perustuvat menetelmät; esim. saastumisen vaikutus kiinteistöjen arvoon 
(rinnakkaiset markkinat);  

2) markkinoiden puuttuessa selvitetään ihmisten maksuhalukkuus kysymällä eli 
 stated  preference/contingent  valuation-  menetelmillä luodaan kuvitellut mark-

kinat;  
3) annos-vaste  (dose-response)  kausaalisuhteisiin  perustuvat menetelmät, jois-

sa jäljitetään syy-seuraus-suhteet  ja arvotetaan  seuraukset esim. käyttämällä 
puhdistus-  tai  estämiskustannuksia (esim. suolaus-korroosio)  

Kaikkien  em.  menetelmien tavoitteena  on  jäljittää kansalaisten maksuhalukkuutta 
tilanteen parantamiseksi  (willingness to pay,  WTP)  tai  halukkuutta hyväksyä kor-
vaus tilanteen heikkenemisestä  (willingness to accept,  WTA).  Kohtien  1  ja  2 me

-netelmissä  linkki WTP:n  ja WTA:n  sekä mitattavan suuren välillä  on  huomatta-
vasti selkeämpi kuin  ja suoraviivaisempi  kohdan  3  annos-vaste- menetelmässä. 
Viimemainittu perustuukin enemmän luonnontieteelliseen  ja  tekniseen  dataan 

 kuin ihmisten preferenssien selvittämiseen. 

Annos-vaste- menetelmän ongelmana onkin  se,  ettei  se  useinkaan  kovin  suora-
viivaisesti mandollista yhteiskunnan (= kansalaisten) todellisen maksuhalukkuu

-den  löytämistä. Syynä  on  yksinkertaisesti  se,  ettei mikään takaa, että menetel-
mällä saadut arvot olisivat lähelläkään sitä, mitä ihmiset todellisuudessa olisivat 
valmiit maksamaan saamistaan hyödyistä  (tai  hyväksymään korvausta kärsimis-
tään haitoista). 

Annos-vaste- menetelmien vaikeutena ei niinkään ole syy-seuraus-suhteen löy-
täminen  ja  siihen vaikuttavien tekijöiden mittaaminen.  Se,  mikä käytännön sovel-
lutuksista  jää  usein puuttumaan,  on  linkki annos-vaste-arvojen  ja  ihmisten käyt-
täytymisen (maksuhalukkuuden) välillä. Oikein tehdyssä annos-vaste- tutkimuk-
sessa etenemispolku  on  seuraava:  

1) selvitetään syy—seuraussuhteet  
2) arvioidaan yhdessä tekijässä tapahtuvan muutoksen vaikutus muihin, tutkitta

-vana  oleviin tekijöihin  
3) arvotetaan  näin saadut vaikutukset  
4) selvitetään esim. kysyntämallilla  tai  muulla ihmisten käyttäytymistä kuvaavalla 

menetelmällä, noudattaako ihmisten todellinen käyttäytyminen (maksuhaluk-
kuus) annos - vaste-menetelmällä saatuja arvoja. 
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Tässä tutkimuksessa  on  pyritty käyttämään annos—vaste-menetelmää niissä 
laskennallisissa kustannuksissa, joista  on  ollut riittävästi tietoa. Muutoin  on  käy-
tetty yleisesti hyväksyttyjä asiantuntija-arvioita. 

Eräissä kohteissa  on  ilmaistu useita vaihtoehtoisia kustannuksia/kustannusmuu-
toksia  ja  perusteltu käytetty kustannus lopullisissa laskelmissa. 

Laskelmissa ei ole otettu huomioon aihekokonaisuuteen sisältyviä sisäisiä arvo-
ja. Tällaisia ovat esimerkiksi täysin puhtaan pohjaveden arvo  tai  hiekan käyttöön 
liittyvä soraharjujen arvo. 
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3  TEIDEN  TALVIHOI  DON  TYÖMÄÄRÄT  JA 
 KUSTANNUKSET  

3.1 	Yleistä  

Talvihoidon  kustannusten muutoksia tarkastellaan ainoastaan tielaitoksen hoi-
dossa olevalla tieverkolla, jonka pituus  on 77 000 km.  Kaupungit huolehtivat katu-
jen kunnossapidosta. Katujen kunnossapito  on  riippumatonta tielaitoksen suo-
lauspolitiikasta, minkä vuoksi sitä ei ole otettu mukaan näihin tarkasteluihin. 
Nastarenkaiden käytön muutokset vaikuttavat myös katujen kunnossapitoon, 
mutta vaikutuksen suuruudesta  tai  suunnasta ei ollut riittävästi tietoja. 

Laskettaessa talvihoidon työmääriä  ja  vaikutuksia tienpitäjän menetelmä-  ja  re-
surssivalintaa  rajoitetaan siten, että annettua liukkaudentorjuntasuolan käyttö- 
määrää ei ylitetä. Haluttu laatutaso saavutetaan muilla menetelmillä kuin suola-
uksella, esim. hiekoituksella. Vaihtoehtoisilla menetelmillä tavoitettavaa laatua 
rajoittaa tarve estää kustannusten kohtuuton kohoaminen. Kustannuskynnyksiä 
aiheuttavat myös koneresurssien vähäisyys  tai  tarpeiden kausiluonteisuus. 

Seuraaviin laskelmiin  on  valittu  9  sellaista menetelmä-työmäärä-laatuyhdistel
-mää,  jotka ovat toteutettavissa, realistisia  ja  joista  on  käytännön kokemusta. 

Suolan käytön vähenemisen vaikutukset ovat paremmin ennustettavissa kuin 
nastojen käytön vähenemisen vaikutukset. 

Kaikki laskelmat  on  tehty aikavälille  marras —maaliskuu  koko  maahan. Pieni  osa 
kokonaiskustannuksia  puuttuu esim. ns. mustan jään torjunta lokakuussa. 

Mukana  on vain  muuttuva  osa talvihoitotöistä: 
• lumenpoisto 
• liukkaudentorjunta 
•  tasaus 
• hiekanpoisto  on  otettu huomioon ympäristökustannuksien pölynpoistossa 

Moottoritiet  ja  muut  2-ajorataiset  tiet  (n. 280 km) on  rajattu pois, koska skenaa-
rioissa niiden hoitotapaa ei muuteta. Näihin teihin käytetty suola sisältyy kuiten-
kin suolan kokonaiskäyttöön. Suurimmat muutokset eri skenaarioissa kohdistuvat 
suolatuille teille (ns.  1 -luokan teille), joita  on  noin  7 000 km.  

Nykytilanteessa myös alemmalla tieverkolla (laskennallisen tieverkon  11 -luokka) 
käytetään jonkin verran suolaa.  Sen  vilkkainta osaa voidaan suolata polanteiden 
tasaamiseksi  2-4  kertaa talvessa  ja  joitakin kertoja syksyllä  ja  keväällä esim. 
mustan jään takia. 

Hiekoitushiekkaan  sekoitetaan suolaa tarttuvuuden parantamiseksi  ja  hiekan 
käsiteltävyyden helpottamiseksi. Suolauspolitiikassa  —50 %  joudutaan alemman 
luokan teiden  (11 -luokan teiden) polanteiden poistaminen kokonaan lopettamaan, 
politiikassa  —80 %  pitää vähentää myös suolan osuutta hiekassa.  Em.  vähennys-
ten vaikutusta kompensoidaan lisäämällä tasaushöyläystä  ja tihentämätlä hiekoi-
tusta. 

Talvihoidon  kustannukset lasketaan erokustannusperiaatteella eli merkitystä  on 
vain  niillä muutoksilla, joita eri skenaariot tuovat nykytilan kustannuksiin. Seu- 
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raavissa  kappaleissa  on  esitetty suoritelajeittain kertamäärät  ja  kokonais-
kustannukset mk/km. Tämän jälkeen lasketaan kokonaiskustannukset  ja  niiden 
muutokset  koko  tieverkolle  yhteensä. 

Taulukoiden työmäärät  on  laskettu alueittaisena kunnossapitoluokan pituuden 
mukaan painotettuna keskiarvona. Suurimmat epätarkkuudet tulevat alempiin 
kunnossapitoluokkiin Ilja  Ill,  koska tiepituus niissä  on  suuri  (70 000 km)  ja  lilken-
nemäärät  vaihtelevat huomattavasti  (200-3 000  ajon. / vrk).  

3.2  Käytetyt  yksikkökustannukset  

Laskelmissa  on  pyritty käyttämään aina samoja yksikkökustannuksia. Lähes-
tymistapa vähentää jonkin verran vaihtoehtojen eroja. Suurimmat poikkeukset 
vakioyksikkökustannuksiin ovat: 
• suolauksen  yksikköhinta nousee vaihtoehdoissa ( suolaa  —50 %  ja  —80 %),  

koska suolan kerta-annokset putoavat  ja  on  siirryttävä liuossuolaukseen. 
• aurauksen  hinta  on  vähäinen silloin, kun  se  tehdään suolauksen yhteydessä. 
•  alemman tieverkon linjahiekoitus  on n. 50 %  kalliimpaa kuin päätieverkon 

pistehiekoitus. 
• höyläyksen  hintaa nostetaan  20 %  niissä vaihtoehdoissa, joissa nyt käytet-

tävissä oleva kapasiteetti loppuu. 

Yksikkökustannuksiin  on  laskettu vakio yleiskustannuslisä (tällä hetkellä  40 %). 
 Yleiskustannukset  on kohdennettu  samanlaisina kaikille töille.  

3.3  Lumenpoisto 
Lumenpoistolla  tarkoitetaan sekä irtolumen että sohjon poistoa. Taulukon  1  luvut 
ilmoittavat montako kertaa aurausreitti pitää ajaa  talven  kuluessa. Leveillä teillä 

 on  oletettu aina käytettävän sivuauraa  tai levitettävää auraa,  jos  mandollista.  La-
pin,  Kainuun ym.  Il —Ill  luokan teiden edellyttämä normaalia huomattavasti suu-
rempi lumenpoistotarve ei ole tässä mukana, koska  se  ei vaikuta skenaarioiden 
eroihin. 

Taulukko  1.  Aurauksen  määrät eri skenaariossa. Luku ilmoittaa montako kertaa 
aurausohjelma joudutaan ajamaan läpi talvessa keskimäärin. 

Auraus  Kunnossa- Suolaus Suolaus Suolaus 
_____________________ pitoluokka  120 000  tiv  —50  %  —80  % 

Nastarenkaita  1k 90 108 108 
95  %  autoista Ilja 	III 	1k 35 36 35  

Nastarenkaita  Ilk 90 108 108 
50  %  autoista Ilja 	III 	1k 35 35 35  

Nastarenkaita  Ilk 90 108 108  
alle  20  %  autoista Ilja 	II? 	1k 35 35 35  
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Lumenpoistotyö  ei ole aivan riippumaton liukkaudentorjuntatavasta. Suolauksen 
aikana tehtävä lumenpoisto vähentää erillisten aurausten määrää  20-30  kertaa. 
Toisaalta suolauksen jälkeen tulee  20-30  kertaa poistaa muodostunut sohjo. 
Nettovaikutus  on  oletettu nollaksi. 

Lumenpoiston lähtökynnystä  pitää laskea, jotta vähemmällä suolamäärällä tul-
taisiin toimeen. Tällä perusteella lumenpoiston työmääriä lisätään  20 %.  Tilan-
teessa, jossa suolausta  on  hyvin vähän, pitää ylläpitää suurempi lähtövalmius, 
josta voidaan kohdistaa auraustyölle  10 %:n lisäkustannus.  

Vasta silloin, kun nastoja  on  alle  20 %:ssa  autoista  ja  hiekassa ei voi olla nor-
maalia määrää suolaa (suolaus  —80 %)  oletetaan tarvittavan  Il- ja  111 -luokan teillä 
lisäkarhennusta. Karhennus tehdään aurauksen yhteydessä alusterällä. Karhen

-nus  lisää yksikkökustannusta  20 %.  

Taulukko  2. Lumenpoiston  kustannukset eri  skenaarioissa  [mk/  tiekm /  vuosi].  

Auraus  Kunnossa- Suolaus Suolaus Suolaus 

_________________ pitoluokka l20000tJv  —50% —80%  

Nastarenkaita  95  %  11k 3 780 4 536 4 990  
autoista Ilja 	III 	1k 1 764 1 764 1 764  

Nastarenkaita  I 	1k 3780 4 536 4 990 
50  %  autoista Ilja 	III 	1k 1 764 1 764 1 764  

Nastarenkaita  Ilk 3 780 4 536 4 990  
alle  20%  autoista Ilja 	III 	1k 1 764 1 764 2 117  

Sekä lumenpoistolle, että sohjonpoistolle  on  käytetty aina samaa yksikkökus-
tannusta  30  mk /tiekm ilman yleiskustannuksia. Tämä hinta ottaa myös huo-
mioon liittymien puhdistustyöt ym.  

3.4  Tasaus  

Tien  pinnan tasauksella  tarkoitetaan tässä tiehöylällä tehtävää polannepinnan 
työstämistä. Tasausmäärä nykytilassa  on  sovitettu siten, että  se  vastaa kunnos-
sapitotilastoa  ja  tehtyjä poikkileikkausseurantoja  (Lappalainen  1 994b).  

Taulukko  3. Tasauksen  määrä  [kertaa/talvi]  ja  muutokset eri  skenaariossa.  

Tasaus Kunnossa- Suolaus Suolaus Suolaus 
pitoluokka  120 000  tiv  —50% —80%  

Nastarenkaita  1k 4 12 24 
95  %  autoista Ilja 	III 	1k 9 9 9  

Nastarenkaita lIk  4 16 28 
50  %  autoista Ilja 	III 	1k 9 9 9  

Nastarenkaita  11k 6 24 40  
alle  20%  autoista Ilja 	III 	1k 10 10 12  
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Tasausmäärät  on  esitetty taulukossa  3.  Tasausmäärät  nousevat jyrkästi,  jos  po-
lannetta  ei ole mandollista torjua  tai  poistaa suolaamalla. Nastattomien renkaiden 
tien pintaa kiillottavaa vaikutusta ehkäistään poistamalla vähäinenkin polanne. 
Tasattu karhennettu  pinta  säilyttää hiekan paremmin kuin käsittelemätön.  

IL-  ja  111 -luokan teillä höyläysmäärät eivät voi nousta olennaisesti nykytasosta. 
Tarvittavaa konekapasiteettia ei ole saatavissa järkevään hintaan alemmalle  tie- 
verkolle silloin kun  1 -luokan teillä moninkertaistetaan tasaussuorite. 

Suolaa vähennettäessä ei voida enää nollata vilkkaimman  11 -luokan teiden  p0-
lannepintaa suojajaksojen  aikana. Hiekan pysyvyyttä  on  myös voitava parantaa. 
Tämä lisää tasaustarvetta. Toisaalta alemman tieverkon uramuodostus vähenee, 
kun nastojen osuus laskee. Kokonaisvaikutus  II-  ja  111 -luokan teillä  on  lievästi 
nouseva höyläyssuorite, enimmillään  20  %.  

Taulukko  4.  Tasauksen  kustannukset [mk/tiekrrVvuosi] eri skenaariossa. 

Tasaus Kunnossa-  Suolaus Suolaus Suolaus 
pitoluokka  120 000 tiv —50  %  —80% 

Nastarenkaita  95  %  I 	1k 532 1 596 3 192  
autoista Ilja 	1111k 1197 1 197 1197 
Nastarenkaita  I 	1k 532 2 128 3 724 
50%  autoista Ilja 	1111k 1197 1197 1197 

Nastarenkaita  Ilk 798 3 192 5 320  
alle  20%  autoista Ilja 	III 	1k 1 330 1 330 1 915 

Tasauksen  yksikköhinta ilman yleiskustannuksia  on 95  mk/kertaltiekm.  Hinta  on 
 muodostettu eri tiepiirien hintojen keskiarvona,  sillä  toteutuneet kustannukset 

vaihtelevat poikkeuksellisen paljon. 

Koska  II-  ja  111 -luokan teiden yhteispituus  on  suuri, merkitsee vähäiseksi arvioitu 
 20 %:n  lisäys tasaukseen yhdessä rajallisesta kapasiteetista tulevan yksikköhin-

nan nousun takia  580  mk:n kustannuslisää tiekilometrillä eli  40  Mmk/talvi.  

3.5  Suolaus  

Perustilanteessa suolaus oletetaan tehtävän kostutetun suolauksen menetelmäl-
lä  ja  liuossuolana  aina silloin, kun  se on  mandollista. Vaihtoehdossa, jossa suo-
laus  on  vähennetty määrällisesti puoleen, siirrytään enemmän Iluossuolaukseen, 
jolloin suolauskertojen määrä voidaan pitää suurempana. Vaihtoehdossa suolaa 

 —80  %  käytettäisiin  vain  liuossuolausta. 

Suolauskertamäärä nykytilassa  on 75  kertaa talvessa, joka  on  koko  maan vaihte-
lun ylärajalla aikavälillä  marras  -  maaliskuu. 
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Taulukko  5.  Suolauskertojen  määrä  [kertaa/talvi]  eri  skenaariossa. 

Suolaus  Kunnossa- Suolaus Suolaus Suolaus 
_____________________ pitoluokka  120 000  tiv  —50 0/0 —80  % 

Nastarenkaita  I 	1k 75 45 20 
95  %  autoista Ilja 	III 	1k  vähän  0 0  

Nastarenkaita lIk  75 45 20 
50  % autoistsa  Ilja 	III 	1k  vähän  0 0  

Nastarenkaita  I 	1k 75 45 20  
alle  20  %  autoista Ilja 	III 	1k  vähän  0 0  

Perustilanteessa vilkkaimmille  11 -luokan teille  (n. 6000 km)  voidaan tehdä suo-
laus  2-4  kertaa talvessa polanteen poistamiseksi lämpötilan kohotessa yli  nol-
lan.  Tämä suolamäärä, samoin kuin suolahiekan suola, sisältyy käytettävissä 
olevaan kokonaissuolamäärään. 

Yksikköhintana suolaukselle  on 60 mk/kerta/tie-km  ilman yleiskustannuksia. 
Suolamäärän vähetessä yksikköhinta nousee  20 % / 40 %.  

Taulukko  6.  Suolauksen  kustannukset  [mk/tiekm/talvi]  eri  skenaariossa  aika väli!- 
lä  marraskuu—maaliskuu (ei sisällä moottoriteitä).  

Suolaus  Kunnossa- Suolaus Suolaus Suolaus 
pitoluokka  120 000  tiv  —50  %  —80  % 

Nastarenkaita  I 	1k 6 300 3 780 1 764 
95  % autoistsa  Ilja 	III 	1k 0 0 0  

Nastarenkaita  11k 6 300 3 780 1 764 
50  % autoistsa  Ilja 	III 	1k 0 0 0  

Nastarenkaita  Ilk 6 300 3 780 1 764  
alIe2O%autoista lIjallilk  0 0 0 

3.6  Hiekoitus 

Hiekoituksella  pyritään kohtuulliseen kitkatasoon. Olennaisesti suuremmat  hie-
koitusmäärät parantaisivat  vielä jonkin verran laatutasoa, mutta kustannus—hyö-
tysuhde  on  vaatimaton. 

Alemman tieverkon, lähinnä  vain poikkeustilanteissa  tehtävässä linjahiekoi-
tuksessa, hiekankulutus  ja  myös kustannukset ovat  50 %  edellä mainittua suu-
remmat. 

Suoritemäärä  (10  kertaa  I lk:n  tielle) nykyisellä suolauspolitiikalla vastaa tyypil-
listä pakkastalvea, jolloin hiekkaa  on levitettävä  myös suolattavalle tieverkolle. 
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Taulukko  7.  Hiekoituskertojen  määrä [kertaa/talvi] eri skenaariossa  ja  hiekan  ko-
konaiskulutusarvio. 

Hiekoitus Kunnossapitoluokka Suolaus Suolaus Suolaus 
______________ ________________  120 000  tiv  —50%  
Nastarenkaita  Ilk 10 30 70 
95  %  autoista Ilja 	III 	1k 11 11 1 1  
________________ Hiekkamäärä  (1000 t) 995 1140 1 440  

Nastarenkaita  1k 10 30 70 
50  %  autoista Ilja 	III 	1k 11 0 0  
_____________ Hiekkamäärä(l000t)  995 1140 1440  

Nastarenkaita  Ilk 15 40 100  
alle  20%  autoista Ilja 	III 	1k 13 14 17  
________________ Hiekkamäärä  (1000 1) 1 200 1 460 2 150  

Nastarenkaallisten  osuuden pudotessa  alle  20 %:n on  oletettu tarvittavan ti-
heämpää hiekoitusta  0-keleillä  ja  runsaampaa hiekkamäärää risteyksiin  ja  mäkiin 
myös pakkasella. Suolamäärän vähentäminen hiekan seassa vähentää  sen  py-
syvyyttä, myös hiekan laatu voi  tulla  ongelmaksi. Lisäys  Il- ja  111 -luokan teillä  on 

 vaikeasti arvioitavissa,  sillä jo  vähäinenkin muutos nostaa kokonaiskustannuksia. 

Pääteillä useimmat hiekoituskerrat ovat pistehiekoitusta, hiekankulutus keski- 
määrin  1,1  t/km,  jolloin yksikköhinta  on 80  mk/kertaltiekm  ilman yleiskustan-
nuksia. 

Taulukko  8.  Hiekoituksen  kustannukset [mk/tiekm/talvi] eri skenaariossa aika välil-
lä marraskuu - maaliskuu. 

Htekoitus  Kunnossa-  Suolaus Suolaus Suolaus 
pitoluokka  120 000  liv  —50  %  —80  % 

Nastarenkaita  I 	1k 1120 3 360 1 764 
95  %  autoista Ilja 	III 	1k 1 680 1 680 1 680  
Nastarenkaita  I 	1k 1120 3 360 1 764 
50  %  autoista Ilja 	III 	1k 1 680 1 680 1 680  
Nastarenkaita  I 	1k 1 680 4480 11 200  
alle  20%  autoista Ilja 	III 	1k 1 979 2 128 2572 

3.7  Hiekanpoisto  ja  puhtaanapito 

Harjauksena  tehtävän päällystetyn tien hiekanpoiston  on  arvioitu maksavan noin 
 120  mk/km/kerta  ilman yleiskustannuksia. Tämä sisältää jonkin verran ylimää-

räisiä töitä kanavoiduissa liittymissä, saarekkeissa  ja  kaiteiden  kohdalla. 

Pääteillä  on  tällä hetkellä tarpeen noin kaksi puhdistuskertaa  talven  takia vuodes-
sa. Kunnossapitoluokissa  2-3 on  alle  50  % päällystettyä  ja  sille osuudelle  on 

 laskettu yksi puhdistuskerta vuodessa nykytilassa. 

Hiekan runsaampi käyttö nostaa työmäärän  2 -kertaiseksi  eli  4  kertaan pääteillä 
 ja  myös  4-kertaiseksi  vaihtoehdossa, jossa suolankäyttöä  on  vähennetty  80  %  ja  
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nastoja  on  alle  20  %:ssa  autoista. Kaikki hiekanpoiston kustannukset  on  käsitelty 
ympäristövaikutusten osassa.  

3.8  Yhteenveto talvihoidon kustannusmuutoksista 

Edellisten perusteella eri suolaus-  ja nastarengasvaihtoehdoissa talvihoidon 
 muuttuvien erien kokonaiskustannukset  ja  edelleen lasketut muutokset nykytilaan 

verrattuna ovat taulukoiden  9  ja  lo  mukaiset. 

Taulukko  9.  Talvihoidon (liukkaudentorjunta, lumenpoisto  ja  tasaus) koko-
naiskustannukset [Mmk/v] eri skenaarioissa. 

Talvihoidon kokonais-  Kunnossa- Suolaus Suolaus Suolaus  

kustannukset (Mmk/v) pitoluokka  120 000 tiv —50  %  —80  % 

Nastarenkaita lIk  79 89 119 

95  % autoistsa  Ilja 	III 	1k 324 324 324 
Yht.  403 413 443 

Nastarenkaita  11k 79 93 123 
50  %  autoista Ilja 	III 	1k 324 324 324 

Yht.  403 417 447 

Nastarenkaita  I 	1k 85 107 156  

alle  20  %  autoista Ilja 	III 	1k 354 365 461 
Yht.  439 472 617  

Taulukko  10.  Talvihoidon (ilukkaudentorjunta, lumenpoisto  ja  tasaus)  ske-
naarioiden  muutos nykytilaan [Mmk/v] eri skenaarioissa. 

Muutokset nykytilaan Kunnossa- Suolaus Suolaus Suolaus 
Mmklv pitoluokka  120 000 tiv —50  %  —80  % 

Nastarenkaita  Ilk -  10 40 
95  %  autoista Ilja 	III 	1k -  0 0 

Yht. -  10 40 

Nastarenkaita  I 	1k 0 14 44 
50  %  autoista Ilja 	III 	1k 0 0 0 

Yht.  0 14 44 

Nastarenkaita  Ilk 6 28 77  
alle  20%  autoista Ilja 	III 	1k 30 41 137 

Yht.  36 69 214 
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4 	LIIKENNETURVALLISUUS  

41  Yleistä 

Talvi  ja  tielilkenne  -projektissa oli tavoitteena selvittää, miten talvililkenne voi-
taisiin hoitaa mandollisimman hyvin siten, että liikenteen sujuvuus  ja  turvallisuus 
taattaisiin aiheuttamatta kohtuuttomia haittoja  ja  pitämällä talvihoidon kustannuk-
set kohtuullisina. Keskeisiksi ongelmiksi todettiin liikenteen turvallisuuskysymyk

-set  ja  ympäristökysymykset. 

Aiempien tutkimusten mukaan nastojen käytön  on mm.  Ruotsissa, Suomessa  ja 
 Norjassa todettu parantavan liikenneturvallisuutta  (Valtonen  1986).  Toisaalta 

nastarenkaiden käytön kieltämisen  mm.  Pohjois-Amerikassa  ja  Saksassa ei ole 
todettu lisänneen onnettomuuksia  (Valtonen  1986).  Erilaiset tulokset ilmeisesti 
selittyvät erilaisilla talviolosuhteilla, eroista teiden talvikunnossapidossa, nasta-
renkaiden erilaisesta käyttötavasta (Pohjois-Amerikassa niitä käytettiin pääsään-
töisesti  vain  takapyörissä)  ja  mandollisesti myös erilaisista liikenneolosuhteista  ja 

 ajokulttuurista.  Silloinkin, kun nastarenkaiden  on  todettu parantavan turvallisuut-
ta,  on  huomattu nastojen vaikuttavan ajotapaan siten, että  osa  nastojen  tuomasta 
potentiaalisesta turvallisuuden paranemisesta menetetään varovaisuuden vähe-
nemisen  ja  ajonopeuksien  kasvun seurauksena. 

Lumisen  ja  jäisen  kelin  tiedetään yleisesti lisäävän onnettomuusriskiä. Aiempien 
tutkimusten mukaan liukas keli kasvattaa  riskin  2-5-kertaiseksi,  joissakin olosuh-
teissa vieläkin suuremmaksi  (Tie-  ja  vesirakennushallitus  1985;  Öberg  et al. 
1985). Riskin  kasvun määrää koskevat erot ilmeisesti johtuvat paljolti samankal-
taisista tekijöistä kuin nastarenkaiden vaikutuksia koskevien tutkimusten tulosten 
erot: erilaisista talviolosuhteista  ja  talvikunnossapidosta,  tie-  ja  liikenneolosuhteis

-ta  sekä ajokulttuurista. Liukkaiden kelien  on  myös todettu lisäävän onnettomuus- 
riskiä sitä enemmän mitä harvinaisempia ne ovat  (Öberg  et al. 1991)  

Seuraavassa esitellään  ensin  teoreettinen tarkastelukehikko, johon Talvi  ja  tielii-
kenne  -projektissa tehdyt keli-  ja  rengastutkimukset  tukeutuvat. Toiseksi esite-
tään lyhyesti tehdyt tutkimukset  ja  niiden kytkeytyminen teoriaan. Sitten kuvataan 
menetelmä,  jota  käytettiin laskettaessa nastarenkaiden käytön  ja  teiden talvisuo-
lauksen muutosten vaikutuksia talviajan liikenneturvallisuuteen. Lopuksi esite-
tään näiden laskelmien tulokset eli  se,  miten liikenneonnettomuuksien lukumää-
rän ennakoidaan muuttuvat,  jos  nastarenkaiden  käyttöä  tai  teiden talvisuolausta 
nykyisestä merkittävästi vähennetään. 

Ongelman monitahoisuudesta  ja  vaikuttavien tekijöiden runsaudesta johtuen ei 
ole ollut mandollista kehittää yhtenäistä  ja  aukotonta selitysmekanismia toisaalta 
nastarenkaiden käytön  ja  suolauksen  tai  talvikelien  yleisyyden  ja  toisaalta liiken-
neturvallisuuden välille. Ratkaisuun  on  pyritty tekemällä itsenäisiä osatutkimuk

-sia,  jotka kukin valottavat jotain keskeistä aluetta. Näiden yhdistelmänä  on  voitu 
hahmottaa kokonaisuus. Lopputulosta voi luonnehtia osittain kootuksi palapeliksi, 
jonka valmiita osia  on  käytetty puuttuvien palojen sisällön arvaamiseksi. Näitä 
arvauksia vastaavat luvun loppupuolella esiteltävää laskentamenetelmää laadit-
taessa käytetyt oletukset. 
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4.2  Talvi-  ja tieliikenne  -projektiin liittyvien tutkimusten 
tuloksia 

LiikenneturvaHisuusvaikutusten  selvittämiseksi Talvi  ja tieliikenne  -projektissa 
tehtiin 

•  kuljettajien käyttäytymistutkimuksia (Mäkinen  et al. 1994;  Mäkinen  1994; 
 Saastamoinen  1993) 

•  kuljettajien talviajan onnettomuusriskiin vaikuttavia tekijöitä selvittävä tutkimus 
(Roine  1993;  Roine  1994) 

• suolauksen vähentämiskokeilu  Savo-Karjalan tiepiirissä  ja  siihen liittyvät 
tutkimukset  (Kallberg  1993,1995) 

• kuijettajien  tietoisuutta vallitsevan  kelin  ominaisuuksista  ja renkaidensa  kun- 
nosta koskevia tutkimuksia (Heinijoki  1993;  Saastamoinen  1993)  sekä 

•  renkaiden kitkaominaisuuksia selvittäviä tutkimuksia (Alppivuori & Anila  
1 994a; Antila et al. 1994; Heinijoki et al. 1995)  

Joidenkin tutkimusten kohteena olivat nastattomat talvirenkaat  ja  niiden käyttäjät. 
Nastattomia talvirenkaita ovat nastoitettaviksi tarkoitetut talvirenkaat, joita ei ole 
nastoitettu, nastarenkaat, joista nastat  on  poistettu sekä kitkarenkaat. Näillä  ren-
gastyypeillä  on  eri ominaisuuksia  ja  siksi nastattomia talvirenkaita koskevien tu-
losten soveltamisessa sellaisenaan kitkarenkaisiin  on  oltava varovainen.  

Kelin  vaikutusta ajokäyttäytymiseen koskevissa tutkimuksissa todettiin, että ajo- 
nopeudet laskivat tiesääjärjestelmän tietojen mukaan lumisilla keleillä noin 

 4 km/h  hyvään talvikeliin verrattuna. Ajokäyttäytymisessä ei todettu alueellisia 
eroja. Huonoilla talvikeleillä jonossa olleista kuljettajista joka neljäs ajoi  alle  1,5 

 sekunnin aikavälillä (Heinijoki  1994).  Talvi  ja tieliikenne  -projektissa tutkittiin 
myös kuljettajien kaarre-  ja jonoajoa turvamarginaalien  perusteella. Tutkimus 
osoitti, vaikka aineisto oli pieni, että nastarenkaita käyttäneillä kuljettajilla oli hie-
man suurempia turvamarginaaleja kuin nastattomia talvirenkaita käyttäneillä 
kuljettajilla. Nastattomien talvirenkaita koskevien havaintojen pienestä määrästä 
johtuen todetut erot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä (Roine 

 1993). 

Kitkarenkaiden  vaikutusta matkakäyttäytymiseen  ja ajotapaan selvitetti  in  tutki-
muksessa, jossa kandesta aiemmin nastarenkaita käyttäneestä, keskenään ver-
tailukelpoisesta kuljettajaryhmästä toiselle annettiin käyttöön uudet kitkarenkaat 

 ja  toiselle vastaavasti nastarenkaat. Kitkarenkaiden käyttöön siirtyminen ei vai-
kuttanut  matkojen  lukumäärään, ajankohtaan  tai  reittiin. Kitkarenkaisiin siirtymi-
nen kuitenkin muutti ajokäyttäytymistä siten, että ajaminen muuttui varovaisem-
maksi heikoiksi koetuissa olosuhteissa. Nopeudet alenivat polanteisissa  ja liuk-
kaissa jyrkissä  kaarteissa  ja  taajamissa talviolosuhteissa  2-4 km/h.  Samoin jar-
ruja käytettiin liukkailla pinnoilla tavanomaista pehmeämmin, ei kuitenkaan nas-
tallisia useammin. Edelleen kitkarenkaita käyttäneillä kuijettajilla etäisyydet 
edellä ajaviin pitenivät,  60-70 km/h ajettaessa  noin  11  metriä. Hyvissä olosuh-
teissa, sulalla märällä  tai  kuivalla tienpinnalla liikuttaessa nopeudet  sen  sijaan 
kohosivat kitkarenkaita käyttäneillä kuljettajilla selvästi. Moottoriteillä keskinope-
udet kohosivat  4-5 km/h  (Mäkinen  et al. 1994). 
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Kuopion tiepiirissä kokeiltiin talvikausina  1992-1993  ja  1993-1994  suolan käy-
tön radikaalia vähentämistä, joka vastaa skenaarioiden äärivaihtoehtoa. Suolan 
käyttö sellaisenaan (rakeisena  tai  liuoksena) rajoitettiin  vain  mustan jään aikaan 
syksyllä  ja  keväällä sekä poikkeuksellisen liukkaille keleille muulloin. Suolauksen 
vähentämisen arvioitiin lisänneen henkilövahinkoihin johtaneita onnettomuuksia 
noin  5 %  koko  kokeilun alaisella tieverkolla. Kunnossapitoluokkaan  I  kuuluvilla 
teillä lisäys oli noin  20 %  (Kallberg  1995).  

Japanissa kiellettiin nastarenkaiden käyttö henkilö-  ja pakettiautoissa  v. 1991 
 Henkilövahinkoihin johtaneiden onnettomuuksien lukumäärässä ei ole tapahtunut 

 sen  jälkeen merkittävää muutosta. Onnettomuudet, joissa joku osallisista ajo-
neuvoista oli luistossa (engl.  skidding accidents),  lisääntyivät ensimmäisenä 
nastakieltotalvena. Niiden osuus  on  kuitenkin myöhemmin pienentynyt. Käänteen 
parempaan  on  katsottu aiheutuneen tienpitäjän tehostuneista toimenpiteistä liuk-
kaissa liittymissä  ja mäkisillä  alueilla sekä kuljettajien ajotavan muuttumisesta 
entistä varovaisemmaksi talvella  1993-1994 (CERI 1994). 

Talvirenkaiden kulumis-  ja kitkaominaisuuksia selvittävässä  tutkimuksessa to-
dettiin kitkarenkaiden jarrutusmatkojen olevan sileällä jäällä nastarenkaiden jarru-
tusmatkoja pitemmät. Ero oli suurimmillaan  60 %  silloin, kun renkailla oli ajettu 

 15 000-25 000  ja  pienimmillään  20 %. Polannetulla  lumella ei havaittu eri  ren-
gastyyppien  pito-orninaisuuksissa merkittäviä eroja (Alppivuori & Anila  1994a; 

 Kallberg  1995; Heinijoki et al. 1995).  

Kelin  kokemista, rengaskuntoa  ja rengastyypin  vaikutusta koskeneessa tutkimuk-
sessa ei nastarenkaita  ja nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien ajo-
nopeuksissa todettu tilastollisia eroja eri keleillä  ja nopeusrajoitusalueilla.  Tässä 
aineistossa nastattomilla renkailla ajaneista  vain  pieni  osa  käytti kitkarenkaita. 

 Vain  kolmasosa kuljettajista kykeni kysyttäessä arvioimaan oikein  kelin  liukkau-
den. Nastarenkaiden todettiin olevan yleensä paremmassa kunnossa kuin nastat

-tomat talvirenkaat,  joista  2/3  oli ollut aikaisemmin nastoitettuja renkaita (Heinijoki 
 1994;  Saastamoinen & Heinijoki  1993). 

Nastattomia talvirenkaita  käyttäneet kuljettajat, joista  vain  muutama käytti kitka- 
renkaita, ovat joutuneet onnettomuuksiin suhteellisesti useammin kuin nastaren-
kaita käyttäneet kuljettajat. Nastattomia talvirenkaita käyttäneiden kuljettajien on-
nettomuusriski oli noin kolmanneksen suurempi kuin nastarenkaita käyttäneiden 
kuijettajien. Erosta noin puolen arvioitiin johtuvan erilaisesta rengaskunnosta. 
Aineiston perusteella ei ollut mandollista selvittää, poikkesiko kitkarenkaita käyt-
täneiden onnettomuusriski nastattomia talvirenkaita käyttäneiden riskistä (Roine 

 1994). 
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4.3  Kelin ja  renkaiden turvallisuusvaikutusten 
tarkastelukehikko  

4.3.1  Onnettomuuksien,  kelin ja  renkaiden välinen riippuvuus 

Liikenneonnettomuuksien lukumäärä riippuu onnettomuusriskistä  ja liikennesuo-
ritteista.  Onnettomuusriski riippuu renkaista  ja kelistä. Keliolosuhteet  taas riippu-
vat  talven  olosuhteista  ja suolauspolitiikasta. Talven  onnettomuuksien kokonais-
määrä saadaan kaavasta  1.  

OT=(RlXS) 	 (1) 

Or on  talviajan  onnettomuuksien lukumäärä  
R 	on  onnettomuusriski (onnJlOO milj.ajon.km )  
S 	on  liikennesuorite  (100  milj. ajoneuvokm)  
I 	=  1  pitävällä kelillä 

=  2  liukkaalla keliflä  
j 	=  1  nastarenkailla 

=  2  kitkarenkailla  

4.3.2  Kelin ja  renkaiden  luokittetun  perusteet 

Pitävän  ja  hukkaan  kelin  määritelmä  on  todellisuudessa hiukuva. Keli ei hyppäyk-
senomaisesti muutu pitävästä liukkaaksi  ja  erilaisia kehejä  on  lukematon määrä. 
Erilaisten kelien yleisyydestä ei kuitenkaan ole niin hyviä tietoja, että olisi voitu 
käyttää useampiluokkaista kelijakaumaa, eikä niitä ollut tätä tutkimusohjelman 
puitteissa mandollista hankkia. Jotta tarkemmasta kelijakaumasta olisi turvalhi-
suustarkasteluissa hyötyä, myös onnettomuudet pitäisi pystyä jaottelemaan 
vastaavalla tarkkuudella. Siksi  on  jouduttu tyytymään kaksiluokkaiseen kelija-
kaumaan. Sitä vastaavat liikennesuoritteen  ja  onnettomuuksien jakaumat voitiin 
tielaitoksen keli-inventointien  ja  poliisin onnettomuusraporttien perusteella liki-
määräisellä tarkkuudella selvittää. 

Myös renkaiden ominaisuudet vaihtelevat niin, että  jako nasta- ja kitkarenkaisiin 
(nastoittamattomina  käytettäviksi tarkoitettuihin, erityisesti talvikeleille suunnitel-
tuihin renkaisiin)  on  myös yksinkertaistus. Renkaiden kuluminen aiheuttaa pito- 
ominaisuuksien huononemista, jonka kuitenkin oletetaan koskevan yhtälailla 
molempia rengastyyppejä, joten  sen  ei oleteta aiheuttavan merkittäviä epätark-
kuuksia vertailuun (Antila  et al. 1994;  Heinijoki  et al. 1995)).  Kitkarenkaiden  li-
säksi liikenteessä  on  muitakin nastattomia renkaita, etenkin nastoitetuiksi tarkoi-
tettuja talvirenkaita, joita ei ole nastoitettu  tai,  joista nastat  on  poistettu 
(Saastamoinen & Heinijoki  1993).  Tilanteessa, jossa nastoja käyttää  vain 50  % 

 tai  alle  20  %  autoista,  on  oletettu, että nastattomat renkaat ovat  vain  harvoja 
poikkeuksia lukuun ottamatta kitkarenkaita. 

Suolauspohitiikan  ja hiukkaiden kehien  yleisyyden välinen yhteys selvitettiin tielai
-toksen  keli-inventointien, Kuopion suolauksen vähentämiskokeilun  ja tielaitoksen 

ns.  lb  talvihoitokokeilujen  perusteella  (Lappalainen  1 994b).  
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Renkaat myös vaikuttavat keliin.  Nastarenkaat karheuttavat  ja  kuluttavat lumi-  ja 
jääpolannetta  enemmän kuin  kitkarenkaat  (Anita & Kaitberg 1994a).  Tämä  on 

 otettu  kelijakaumassa  huomioon  skenaarloissa,  joissa  nastarenkaiden  käyttäjien 
osuus  on  alle  20 %. 

4.3.3  Onnettomuusriskin  ja kelin  välinen riippuvuus 

Aiemmissa ruotsalaisissa  ja  suomalaisissa tutkimuksissa  on  todettu tiukkaan  ke
-tin onnettomuusriskin  riippuvan tiukkaan  ketin  yleisyydestä  (Tie-  ja  vesirakennus-

hallitus  1985; BrUde &  Larsson  1980).  Tuloksissa  on  kuitenkin niin paljon hajon-
taa, ettei tämän riippuvuuden muoto  tai  suuruus ote tarkasti tiedossa. Vastaavasti 
voidaan olettaa, että myös pitävän  kelin  riski riippuu  ketin  yleisyydestä, vaikka-
kaan ei niin voimakkaasti kuin tiukkaan  ketin  osalta: Liukkaan  kelin  kohtaamisen 
todennäköisyyden kasvu muuttaa  ajotapoja varovaisemmiksi  pitävillä  keteiltä. 

 Periaatteessa  riippuvuudet  ovat kuvassa  2  esitetyn kaltaiset.  

ONNETOMUUSRISKI  

LIUKKAAN  KELIN  OSUUS  

Kuva  2.  Liukkaan  ja  pitävän  kelin  onneltomuusriskien periaatteel/iset riippuvuudet 
 hukkaan  kelin  yleisyydestä.  

Tarkempien  tietojen puuttuessa tässä tutkimuksessa oletetaan, ettei pitävän  kelin 
 riski riipu tiukkaan  kelin  osuudesta. Liukkaan  ketin  riskin  alenemiseen tiukkaan 

 kelin  osuuden kasvaessa vaikuttaa  se,  että kun  tiukkaat kelit  ovat yleisiä, kuljetta-
jat oppivat välttämään  liukkaatta kelittä itmeneviä  riskejä  ja  myös hallitsemaan 
ajoneuvoaan paremmin vaikeissa olosuhteissa. Voidaan myös olettaa, että har-
voin esiintyvät  liukkaat  tulevat usein  kuljettajitte  yllätyksenä. 

Kun kuvan  2  tiukasta  keliä  koskeva riippuvuus muunnetaan kohdan  4.4.2  mukais-
ta  kaksituokkaista ketijakaumaa  vastaavaksi,  titanne  muodostuu kuvan  3.  kaltai-
seksi. Siinä  on  otettu huomioon myös renkaiden vaikutus  riskiin. Nastarenkaitta 

 ajavien riski muodostaa perustason, josta  kitkarenkaitla  ajavien riski poikkeaa. 
Poikkeama  on  kuvassa merkitty positiiviseksi, mutta  se  voi periaatteessa olla 
myös negatiivinen.  Poikkeaman  suuruutta  on  Talvi-  ja tieliikenne  -projektissa 
selvitetty  erillisittä  tutkimuksilla.  
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kTkA- 
RENKAAN 
LISÄ  

NASTA- 
RENGAS  

PITÄVÄ LIUKAS  

Kuva  3.  Periaatteellinen  kuva  pitävän  ja  hukkaan kelm onnettomuusriskeistä, 
erikseen nastarenkailla  ja kitkarenkailla  aja vi/le. 

Tässä tutkimuksessa  on  teiden  talvisuolauspolitiikan  muutosten  turvallisuusvai-
kutuksia  laskettaessa  ensivaiheessa  oletettu, ettei hukkaan  kelin  riski riipu liuk-
kaan  kelin  osuudesta, toisin kuin kuvassa  2 on  esitetty. Tulosten  herkkyysana-
lyysilla  kuitenkin selvitetään, miten  turvallisuusvaikutukset  muuttuisivat tietyillä 

 oletuksilla  hukkaan  kelin  yleisyyden  ja  onnettomuusriskin  välisestä riippuvuudes-
ta.  

4.3.4  Kelin ja  renkaiden vaikutus  onnettomuusriskiin ajokäyttäy-
tymisen  kautta  

Nastarenkaiden turvalhisuusvaikutuksen  selvittämistä hankaloittaa erityisesti  se, 
 että renkaat vaikuttavat  ajotapaan.  Jos  näin ei olisi,  turvallisuusvaikutukset  voi-

taisiin periaatteessa selvittää renkaiden pito-  ja  muita ominaisuuksia koskevilla 
 mittauksilla.  Renkaiden vaikutusta  kuijettajien  käyttäytymiseen  ja  turvalhisuuteen 

 havainnollistaa  kuva  4.  

NOPEUS  
KITKARENGAS 

ASTARENGAS 

UUKKAUS  

TUR VAMARGINAALI 

Kuva  4.  Renkaiden vaikutus ajokäyttäytymiseen  ja  turvallisuuteen. 

Ajonopeus  on  ajokäyttäytymisen  keskeinen mittari, josta  on  myös suhteellisen 
helppo tehdä havaintoja. Muita mittareita voisivat olla  mm.  seuraamisaikaväli  jo- 
nossa  ajettaessa  ja  kuhjettajien  yleinen  tarkkaavaisuus  tai  valmistautuneisuus 



TALVI  JA  TIELIIKENNE 
	

33  
LIIKENNETURVALLISUUS  

vaaratilanteisiin,  joiden havainnointi kuitenkin  on  käytännössä erittäin hankalaa. 
Ajonopeuden  ja  muiden turvallisuuteen vaikuttavien ajokäyttäytymisen kompo-
nenttien välillä oletetaan tässä olevan niin vahva riippuvuus, että ajonopeus ku-
vaa ajokäyttäytymisen turvallisuutta yleisellä tasolla. 

Talvi  ja tieliikenne -projektin  yhteydessä tehdyissä tutkimuksissa  on  todettu, että 
tien  pinnan  liukkauden lisääntyessä ajonopeudet alenevat renkaista riippumatta. 
Edelleen  on  todettu, että pitävillä keleillä kitkarenkailla ajetaan kovempaa kuin 
nastarenkailla. Liukkailla keleillä tilanne  on  päinvastainen. Tätä havainnollistaa 
kuvan yläosa. Kuvan alaosa kuvaa nopeuden vaikutusta onnettomuusriskiin. 
Liukkailla keleillä kitkarenkaallisten nopeuden alentaminen ei ole riittävän suuri 
kompensoimaan huonommasta pidosta aiheutuvaa  riskin  kasvua  ja turvamargi

-naali  on  pienempi kuin nastarenkaallisilta. Pitävällä kelillä kitkarenkaalliset ajavat 
nastarenkaallisia kovempaa, mikä johtaa  riskin  kasvuun  ja nastarenkaallisia  pie-
nempään turvamarginaallin, koska pitävällä kelillä erot rengastyyppien pitoky-
vyssä ovat suhteellisen vähämerkityksellisiä.  

4.4  Suolauksen  vähentämisen vaikutukset  

4.4.1 Las  kentamenetelmä 

Suolauksen  vähentämisen vaikutusten arviointi perustui siihen oletukseen, että 
talviaikana  (1.11 .-31 .3.)  tarkasteltavilla  teillä oli kaksi eri riskitasoa, hukkaan ke -
lm  riski  ja  pitävän  kelin  riski. Suolauksehla vaikutetaan hukkaan  kelin ja  pitävän 

 kelin vallitsemisaikaan ja  sitä kautta eri keleillä syntyneen suoritteen suuruuteen. 
Eri kelien  riskin ja suoritteen  avulla laskettiin talviajan henkilövahinko-
onnettomuuksien lukumäärä  ja onnettomuuskustannukset  eri skenaarioissa. 

Moottoritiet  ja  muut kaksi ajorataiset tiet (kunnossapitoluokan Isk tiet) ramppei-
neen jätettiin tarkastelun ulkopuolelle, koska katsottiin, ettei niiden hoidossa ta-
pandu muutoksia. Suolauksen vähentäminen kohdistui pääasiassa kunnossapito- 
luokan  I  teihin. Suolan käytön vähentäminen  50  %  1 -luokan teillä siirsi ne  Ib- 
luokkaan. Suolan käytön vähentäminen  80  %  1 -luokan teillä siirsi ne lI-luokkaan. 
Talviajan suoritteeksi arvioitiin  35  %  koko  vuoden suoritteesta (Tielaitos  1990). 

 Liukkaan kehin suoriteosuus talviajan suoritteesta oli yhtä suuri kuin hukkaan ke-
lm  ajan osuus talviajasta. Eri skenaarioiden henkilövahinko-onnettomuuksien lu-
kumääriä arvioitaessa käytettiin vuosien  1990-92  henkilövahinko-onnettomuuk-
sien lukumäärän keskiarvoa  ja onnettomuusastetta  sekä vuoden  1993  keskimää-
räistä vuorokausihiikennettä. Henkilövahinko-onnettomuuden hintana käytettiin 

 952 000  markkaa (Tielaitos  1994c).  Omaisuusvahinko-onnettomuudet lisättiin 
tarkastehuun käyttämällä kerrointa  1,1  (Tielaitos  1994c). 

4.4.2  Lähtäaineisto 

Kelitiedot 

Tielaitoksen  Tampereen kehitysyksikkö  arvioi tiepiirien kehi-inventoinnin perus- 
teella talvien  1992-93  ja  1993-94  hukkaan kehin osuuden kolmella eri alueella. 
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Alueet olivat Etelä-Suomi  (Uudenmaan, Turun  ja  Porin sekä Vaasan tiepilrit), 
Keski -Suomi  (Hämeen, Kaakkois-Suomen,  Savo-Karjalan sekä Keski-Suomen 
tiepiirit) Pohjois-Suomi  (Oulun  ja  Lapin tieplirit).  Taulukossa  11 on  esitetty liuk-
kaan kuhn osuus nykytilanteessa "normaalitalvena" eri kunnossapitoluokissa. 

Taulukko  11.  Liukkaan ku/in osuus talviajasta ns. poliisin luokituksen mukaan 
alueittain eri kunnossapitoluokissa nykyisellä suolauspolitiikalla. 

Alue  

Liukkaan  kelin  osuus  (%) 	_______________  

Tieluokka  I  Tieluokka  lb  Tieluokka  Il  Tieluokka  Ill  

Etelä-Suomi 25 50 70 85  

Keski -Suomi 50 70 90 90  

Pohjois -Suomi 70 70 90 100  

Tielaitoksen keliluokitus  ja  poliisin onnettomuusilmoituksissa käyttämä kelil uoki
-tus  poikkeavat toisistaan. Poliisin onnettomuusilmoituksissa keli tavallisesti 

määritellään jäiseksi, lumiseksi  tai sohjoiseksi,  mikäli tienpinta vaikuttaa edes 
jossain määrin talviselta. Tielaitoksen keliseurannassa tien  pinta  tulkittiin aikai-
semmin paljaaksi, ios ajourat olivat paljaat vähintään  60 cm:n  leveydeltä (nyt 
puolet ajoradasta). Jotta onnettomuuksien  ja liikennesuoritteen kelijakaumat 

 vastaisivat toisiaan, korjattiin tielaitoksen keliseurannan tuloksena saatua kehija-
kaumaa vastaamaan poliisin onnettomuusilmoituksissa käyttämää kehimääritte-
lyä.  

Tie-  ja  liikennetiedot 

Tielaitoksen tierekisteriln  avulla yleiset tiet luokiteltiin kunnossapitoluokan  ja  yo. 
aluejaon  perusteella luokkiin. Tiedot kuvasivat tilannetta  1.1.1994, liikennemäärä 

 oli vuoden  1993  keskimääräinen vuorokausiliikenne (KyL). Tässä tarkastelussa 
nykyisiä  lb-teitä ei käsitelty omana ryhmänään, koska  ko. tieluokka  on  tullut 

 käyttöön vasta tutkimusaikana. Tässä luokituksessa vilkkaimmat  Ib-tiet laskettiin 
 l-luokkaan  ja vähählikenteisimmät Il -luokkaan. (Taulukko  12).  

Taulukko  12.  Tutkimuksessa käytetty teiden  jako  kunnossapitoluokkiin  alueittain. 

Alue  

Tiepituus  (km) 	________________  ______________ 

Tieluokka  sk  Tieluokat  I  &  Is  Tieluokka  Il  Tieluokka  Ill  

Etelä-Suomi 282 3 435 10 249 8 098  

Keski -Suomi 182 3 245 12 372 17 744  

Pohjois -Suomi 31 0 10108 11 611  

Yhteensä  495 6 670 32 729 37 453  

Kehitiedot  sekä tierekisterin mukaiset  tie-  ja hiikennetiedot  yhdistämällä laskettiin 
eri suolauspolitiikkojen mukaiset vuotuiset talviajan  (1 .11.-31 .3.)  pitävän  ja  liuk-
kaan kehin hiikennesuoritteet alueittain  ja tieluokittain  (taulukko  13). Lasketut  lii-
kenneonnettomuuksien lukumäärän sekä aika-  ja ajoneuvokustannusten  muu-
tokset perustuivat näihin suoritteisiin. 
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Taulukko  13.  Talviajan liikennesuoritteet  (milj. ajon.km)  eri keleillä, eri suolaus-
politiikoilla, eri osissa maata  ja  eri kunnossapitoluokkien teillä. 

Kunnossapito- 
luokka  

Alue 
___________ 

Keli  
______ 

Perustilanne 

l20000tIv  
Suolaus 

—50% 
Suolaus  
-80%  

Etelä-Suomi  

____________  
Pitävä  670 670 670  
Liukas  170 170 170  

Isk  Keski -Suomi  
____________  

Pitävä  200 200 200  
Liukas  130 130 130  

Pohjois -Suomi  
_____________  

Pitävä  20 20 20  
Liukas  40 40 40 

____________ 

Koko Suomi  
______________  

Pitävä  880 880 880  
Liukas  340 340 340  

Etelä -Suomi  
_____________  

Pitävä  1500 1000 600  
Liukas  500 1000 1400 

I & Is  Keski-Suomi  

____________  
Pitävä  970 580 190  
Liukas  970 1350 1740  

Pohjois -Suomi  

______________  
Pitävä  0 0 0  
Liukas  0 0 0 

___________ 

Koko Suomi  
____________  

Pitävä  2460 1580 790  
Liukas  1460 2350 3130  

Etelä -Suomi  

____________  

Pitävä  310 310 310  
Liukas  810 810 810  

Il 	& 	III  Keski -Suomi  
_____________  

Pitävä  160 160 160  
Liukas  1460 1460 1460  

Pohjois -Suomi  
____________  

Pitävä  140 140 140  
Liukas  1440 1440 1440 

___________ 

Koko Suomi  
____________  

Pitävä  610 610 610  
Liukas  3710 3710 3710  

Etelä-Suomi  

____________  

Pitävä  2480 1980 2380  
Liukas  1480 1980 2380  

Yleisettiet 

 yhteensä  

Keski -Suomi  
______________  

Pitävä  1330 940 550  
Liukas  2560 2950 3330  

Pohjois -Suomi  

_____________  

Pitävä  160 160 160  
Liukas  1480 1480 1480 

___________ 

Koko Suomi  
____________  

Pitävä  3960 3070 2290  
Liukas  5520 6400 7190  

Liikenneonnettomuustiedot 

Tietaitoksen onnettomuusrekisteristä  poimittiin vuosien  1990, 1991  ja  1992 p0-
liisille ilmoitetut  henkilövahinkoihin johtaneet onnettomuudet. Nämä sijoitettiin 
tarkastelun kohteena olevalle  tieverkolle  ja  laskettiin  onnettomuusasteet.  Onnet-
tomuus tulkittiin  talviajan  hukkaan  kehin  onnettomuudeksi, mikäli onnettomuus oli 
tapahtunut  1.11.-31.3.  välisenä aikana  ja kehi  oli  koodattu lumiseksi, sohjoiseksi 

 tai jäiseksi (taulukot 14  ja  15).  Talviajan henkilövahinko -onnettomuuksien osuus 
 koko  vuoden  henkilövahinko -onnettomuuksista oli  38  %. Talviajan hiikennesuorite 
 oli  35  %  koko  vuoden  liikennesuoritteesta (Tielaitos  1990). 
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Taulukko  14.  Talviajan henkiövahinko-onnettomuuksien keskimääräinen vuotui-
nen lukumäärä eri  kunnossapitoluokissa  ja  eri alueilla vuosina  1990-92.  

Henkilövahinko -onnettomuuksien lukumäärä  (kpl)  

Tieluokka  sk  Tieluokat  I  &  Is  Tieluokka  Il  Tieluokka  Ill  Alue 	 Keli  

Etelä-Suomi  Pitävä  41 137 58 5  
Liukas  42 194 143 19  
Yhteensä  83 331 201 24  

Keski -Suomi  Pitävä  9 90 48 7  
Liukas  21 192 213 42  
Yhteensä  30 282 261 49  

Pohjois -Suomi  Pitävä  1 0 33 1  
Liukas  7 0 175 13  
Yhteensä  8 0 208 14 

Koko Suomi  Pitävä  51 227 139 13  
Liukas  70 386 531 74  

Yhteensä  121 613 670 87  

Taulukko  15.  Talviajan  henkilö vahinko-onnettomuuksien  onnettomuusaste  liuk-
kaalla  ja  pitä  väliä  kelilä  eri  kunnossapitoluokissa  ja  eri alueilla vuosina  1990-92.  

Henkilövahinko-onnettomuuksien  onnettomuusaste 
(onn./1  0  ajon.km) 	_____________  _____________ 

Tieluokka  tsk  Tieluokat  I  &  Is  Tieluokka  II  Tieluokka  Ill  Alue  __________ 

Etelä-Suomi  Liukas keli  25,4 38,9 21,3 13,6  
Pitävä keli  6,1 9,2 20,0 21,7  

Keski -Suomi  Liukas keli  15,4 19,9 21,3 15,2  
Pitävä keli  4,7 9,4 36,7 23,0  

Pohjois -Suomi  Liukas keli  16,2 0 14,2 6,7  
Pitävä keli  5,4 0 23,8 0  

Taulukossa  15 talviajan onnettomuusasteet  pitävällä kelillä ovat huomiota herät-
tävän pieniä. Paikoitellen ne ovat jopa kesäajan onnettomuusasteita alempia. 
Mandollisia syitä tähän ovat  mm. 
- Talviajan nopeusrajoitukset  pienentävät henkilövahinko-onnettomuuksien ris-

kiä vaikutusaikanaan  20-25 %. 

- Epätarkkuudet  liikenneonnettomuuksien tapahtumapaikan  kelin  määrittelyssä 
 ja  teiden keliolosuhteiden määrittelyssä. Epätarkkuudet, joita  on  aiheutunut 

muunnettaessa tielaitoksen käyttämää keliluokitusta vastaamaan poliisin 
luokitusta. 

-  Kesäaikana  on  enemmän korkean onnettomuusriskin vapaa-ajan liikennettä, 
 jolle  ovat tyypillistä  mm. rattijuopumustapausten  runsaus  ja yöaikana  tehtävät 

matkat. 

Taulukosta  15 on  myös nähtävissä, että Hukkaan  kelin  onnettomuusriski  on  pää-
sääntöisesti etelässä suurempi kuin pohjoisessa  ja  riski pienenee hukkaan kehin 
yeistyessä (vrt, taulukko  11).  Tämä tukee kuvan  2  mukaista oletusta hukkaan 
kehin  riskin ja  hukkaan  kelin  osuuden välisestä riippuvuudesta. Taulukon  15 on-
nettomuusasteita  käytettiin laskettaessa suolauspolitiikan muutosten vaikutuksia 
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henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärään. Liukkaan  ja  pitävän  kelin  riskien 
suhteet taulukossa  15  ovat kuitenkin pienempiä kuin aiemmissa selvityksissä 

 (kuva  5).  

Kuvan  4  pisteet edustavat maan eri alueita. Riskisuhteiden eroihin ovat silloin 
voineet vaikuttaa muutkin tekijät kuin hukkaan  kelin  osuus. Kuvan perusteella 
voisi esimerkiksi arvioida, että hukkaan kehin osuuden kasvu noin  20  %:sta  yli 

 50  %:iin  pienentäisi riskisuhteen noin puoleen. Tämä  on  niin suuri muutos, ettei 
 sen  voi odottaa johtuvan pelkästään hukkaan  kelin  osuuden muutoksesta, vaan 

taustalla  on  ilmeisesti alueellisia  ja kelin määritykseen  liittyviä tekijöitä.  

0 	10 	20 	30 	40 	50 	60 	70 	80  

Liukkaan  kelin  osuus  [%J 

Kuva  5.  Liukkaan ke/in  ja  pitävän  kelin  onnettomuusriskien  suhdeluku hukkaan 
 kelin  osuuden mukaan.  Polvisen  tutkimuksessa  (Tie-  ja  vesirakennushallitus 

 1985)  onnettomuusriskinä  on  kaikkien onnettomuuksien onnettomuusaste  ja 
 Talvi  ja  tieliikenne  -projektin  riskinä  on  henkilövahinko  -onnettomuuksien onnet-

tomuusaste.  

4.4.3  Tulokset  

Suolauspohitiikan  muutoksen vaikutukset eri kunnossapitoluokkiin kuuluvien tei-
den vuotuisiin talviajan henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärään  ja  talvi- 
ajan onnettomuuskustannuksiin muutoksen kohteena olevilla teillä  on  esitetty 
taulukossa  16.  Suolauksen  vähentäminen  50  %  lisäisi henkilövahinko-onnetto-
muuksia 189:llä eli  31  %.  Tämä vastaa onnettomuuskustannusten kasvua  198 

 Mmk:lla. Suolauksen vähentäminen  80  %  lisäisi henkilövahinko-onnettomuuksia 
348:llä eli  57  %. Onnettomuuskustannuksiin  tämä merkitsisi  365  Mmk:n kasvua. 

Taulukko  16.  Suolauspolitiikan  muutoksen vaikutus talviajan  (1.11. —31.3.)  henki-
lövahinko-onnettomuuksien lukumäärään  ja  onnettomuuskustannuksiin. 

Heva -onnettomuuksien  On nett.  kustann ukset  
lukumäärä Mmk 

Ennen 	Muutos Ennen 	Muutos  
Suolaus -50% 613 	+189(31%) 642 	+198  
Suolaus  —80  %  613 	+348 (57%) 642 	+365  

Vaikutukset olivat suuremmat kuin  Savo-Karjalan suolauksen vähentämiskokei - 
lussa,  missä henkilövahinko-onnettomuudet lisääntyivät kunnossapitoluokkaan  I  
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kuuluvilla teillä noin  20 %.  Kokeilussa suolausta vähennettiin likimain  85 %  kun 
otetaan huomioon myös hiekoitushiekan joukossa levitetty suola.  Savo-Karjalan 
kokeilussa osalla teistä oli  lb-luokan mukainen hukkaan  kelin  osuus  ja  osalla 
teistä  11 -luokan mukainen hukkaan kehin osuus. Ero vaikutuksissa saattaa johtua 
hukkaan  kelin riskin pienentymisestä  Hukkaan  kelin  yleistyessä, mitä ei ole taulu-
kon  16  vaikutuksia laskettaessa otettu huomioon. 

Laskentamenetelmä  oli yksinkertainen  ja  suuresti riippuvainen kehijakauman 
määrittelystä. Tielaitoksen määritelmien mukaisen kehijakauman muuntaminen 
vastaamaan poliisin onnettomuusilmoitusten kehimäärittelyä  on  ilmeisesti aiheut-
tanut laskelmiin virhettä, jonka suuruutta  on  vaikea arvioida. 

Suolauksen  vähentämisen onnettomuusvaikutusten laskennassa eniten epävar-
muutta liittyy pitävän  ja  hukkaan  kelin onnettomuusriskien  arviointiin. Epävar-
muuden lähteinä ovat liikennesuoritteen kehijakauman  ja  etenkin onnettomuuksi-
en tapahtumapaikkojen kehijakauman määrittämiseen sekä näiden kanden ja-
kauman yhdenmukaistamiseen liittyvät vaikeudet.  Jos kehijakaumissa on virheita 

 ne heijastuvat pitävän  ja  hukkaan  kelin onnettomuusasteisiin ja  sitä kautta onnet-
tomuusmääriin  ja  -kustannuksiin. Seuraavassa tarkastellaan, miten kehijakau

-mien määrittämisessä  ja yhdistämisessä  mandollisesti tapahtuneet virheet ovat 
voineet vaikuttaa onnettomuusvaikutusten määrittämiseen. 

Kelijakaumlin  liittyvä virhe  on  oletettavasti  sen suuntainen,  että onnettomuuksien 
tapahtumapaikkojen keli  on  merkitty liukkaaksi herkemmin kuin tielaitoksen keli- 
seurannassa. Tähän vaikuttaa  mm. se,  että onnettomuuspaikan kelitiedon koo-
daava poliisi tulee usein tapahtumapaikalle jälkikäteen  ja keliarvio  on  joskus 
tehtävä toisen käden tietojen perusteella. Kuvassa  6  esitetään, miten taulukossa 

 16  esitetyt onnettomuusvaikutukset muuttuisivat,  jos  hukkaan  kelin  osuus onnet-
tomuuksien tapahtumapaikkojen kehijakaumassa olisi ollut  10, 20 tai 30 %  pie-
nempi kuin mitä  se  oli taulukossa  15. 

ONNETTOMUUKSIEN LISÄYS  [%] 

60 

45 

30 

15 

0  
SUOLAUS  -50  % 	 SUOLAUS  -80  %  

Kuva  6.  Suolauksen  vähentämisen onnettomuusvaikutuksen riippuvuus onnet-
tomuuksien kelijakauman määrittelyn epä tarkkuuksista. 

Kuvan  6  mukaan suohauksen vähentäminen  50 %  lisäisi onnettomuuksia  31 %, 
 kun askelmissa käytetään ahkuperäisiä kehijakaumia.  Jos  oletetaan, että  10 % 

hiukkaalla  kelillä tapahtuneiksi merkityistä onnettomuuksista  olikin  tapahtunut pi-
tävällä kehillä (tielaitoksen kelimäärittelyn mukaisesti), suolauksen vähentäminen 
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50 %  lisäisi onnettomuuksia  24 %  jne.  Jos  liukkaalla kelillä tapahtuneiksi merki-
tyistä onnettomuuksista  20 % on todlelisuudessa  tapahtunut pitävällä keliuä, 
suolauksen vähentämisen onnettomuuksia lisäävä vaikutus pienenee noin puo-
leen  alun  perin arvioidusta molemmilla suolauksenvähentämispolitiikoilla  (-50 % 

 ja  —80 %).  

Muita potentiaalisia virhelähteitä ovat hukkaan  kelin riskin  mandollinen pienene
-minen  hukkaan  kelin  yleistyessä sekä laskelmissa käytetty hukkaan  ja  pitävän 

 kelin riskin  suhde. Taulukon  16  laskelmissa  on  oletettu, ettei riski ei pienene hiuk-
kaan  kelin  yleistyessä  ja,  että hukkaan  ja  pitävän  kelin  riskit ovat taulukon  15  mu-
kaiset. Tämä  on  ilmeisesti johtanut siihen, että suolauksen vähentämisen onnet-
tomuusvaikutukset ovat taulukossa  16  tulleet ennemminkin yli- kuin aliarvioi-
duiksi. Kuvassa  7 on  esitetty miten suolauksen vaikutus onnettomuuksiin muut-
tuisi,  jos  laskelmissa käytetty hukkaan  ja  pitävän  kelin  riskien suhde olisi  4:n  si-
jasta olisi  25 %  pienempi  (3) tai 25 %  suurempi  (5).  Siitä näkyy myös, miten  on-
nettomuusmäärä  muuttuisi,  jos  hukkaan  kelin  riski pienenisi  10 % tai 20 % hiuk-
kaan kehin  osuuden kasvaessa  25  %:sta  50 %:iin  (hukkaan  kelin  osuuden kasvun 

 50  %:sta  ylöspäin ei enää oleteta pienentävän hukkaan  kelin  riskiä).  
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Kuva  7.  Suolauksen  vähentämisen onnettomuusvaikutuksen rIIppuvuus  a)  I/uk-
kaanja  pitävän ko/in onnettomuusriskien suhteesta  ja  b)  hukkaan  kelin riskin  pie

-nenemisestä  hukkaan  kelin  osuuden kasvaessa  25  %:sta  50  %:iin.  Henkilö vahin-
ko-onnettomuuksien lukumäärä suolauksen pysyessä ennallaan  on 613.  

Kuvassa  6 onnettomuusmäärän  muutokset koskevat  vain  Etelä-Suomea, koska 
hukkaan kehin osuus tarkasteltavilla teillä  on  muualla maassa  jo  lähtötihanteessa 
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ainakin  50  % (vrt,  taulukko  13).  Esitetyt onnettomuusmäärät ovat kuitenkin  koko 
 maan henkilövahinko-onnettomuuksia. Perustilanteen riskisuhde  4 on  hukkaan  ja 

 pitävän  kelin  riskien suhde Etelä-Suomen kunnossapitoluokkien  I  ja  Is  teiden  ris-
kisuhde  taulukosta  15 (38, 9/9, 2).  

Taulukon  16  mukaan suolauksen vähentäminen lisäisi henkilövahinko-onnetto-
muuksien lukumäärää 189:llä eli 613:sta 802:een. Kuvasta  6  nähdään  mm. se, 

 että  jos riskisuhteena  olisi alkuperäisen  4:n  sijasta käytetty  3:a,  onnettomuuksien 
lukumäärä olisi ollut  802:n  sijasta  772  ja  se,  että alkuperäistä riskisuhdetta käyt-
täen hukkaan  kelin riskin pieneneminen  10  %:lla  hukkaan kehin osuuden kasva-
essa  25  %:sta  50  %:iin  olisi vähentänyt onnettomuuksia  802  :sta 765:een.  

Katujen onnettomuustilanteeseen ei yleisten teiden suolauksen vähentämisellä 
katsottu olevan vaikutuksia.  On  ilmeistä, että suola kulkeutuu myös kaduille, jol-
loin suolauksen vähentämisellä saattaisi olla vähäinen merkitys. Mikäli kaupungit 

 ja kunnat  vähentäisivät suolaa kuten tielaitoksen eri skenaarloissa, vaikutukset 
voisivat olla  sen  sijaan suuret. Aiempien tutkimusten perusteella ainakin kevytlii-
kenteen onnettomuudet  ja omaisuusvahinko -onnettomuudet lisääntyisivät.  

4.5  Nastarenkaiden  käytän vähenemisen vaikutukset  

4.5.1 Laskentamenetelmä  

Talvi  ja tiehiikenne-projektissa tehtiin erillisiä nasta-  ja kitkarenkaiden  ominai-
suuksia  ja  käyttöä käsitteleviä selvityksiä. Näissä tutkimuksissa selviteltiin moni-
puolisesti nasta-  ja kitkarenkaiden  käytön vaikutuksia erilaisissa olosuhteissa. 
Tässä työssä yhdisteltiin  ja yksinkertaistettiln  näiden tutkimusten tuloksia. 

Tärkein käytetty tutkimus perustui hiikennevahinkojen tutkijalautakuntien onnet-
tomuusaineistoihin  ja  erilaisia talvirenkaita käyttäneille kuljettajille osoitettuun 
postikyselyyn ajosuoritteista  ja  onnettomuuksista talviajan liikenteessä (Roine 

 1994).  Tutkimusten mukaan nastattomia talvirenkaita käyttäneillä kuljettajilla oli 
 1 ,3-kertainen  riski nastalhisia talvirenkaita käyttäneisiin verrattuna. Vajaa puolet 

tästä riskierosta johtui rengaskunnosta. Tässä tarkastelussa nastattomat talvi- 
renkaat eivät olleet kuin pieneltä osalta ns. kitkarenkaita. Suurin  osa talvirenkais-
ta  oli ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettuja renkaita  tai  nastoitettaviksi  tarkoitet-
tuja renkaita, joita ei oltu nastoitettu  tai  nastat  oli poistettu. 

Laskettaessa sitä vaikutusta, joka siirtymisellä nastarenkaiden käytöstä ns. kitka- 
renkaiden käyttöön olisi talviajan henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärään, 
oletettiin talviajan onnettomuusriskin  em.  tutkimuksen perusteella kasvavan  9  %, 

 jos nastarenkaita  käytettäisiin  vain 50  %:ssa henkilöautoista  ja  18  %,  jos  käyttö- 
aste pienenisi  alle  20 %:n.  Laskelmissa siis käsiteltiin  koko talviaikaa  yhtenä ko-
konaisuutena, eikä eroteltu vaikutuksia pitävällä  ja  liukkaalla kelillä. 

Toisessa tutkimuksessa selvitettiin nastarenkaista kitkarenkaislin siirtymisen vai-
kutusta matkoihin  ja  kuljettajien riskinottoon (Mäkinen  et al. 1994;  Mäkinen 

 1994).  Sen  mukaan kitkarenkaisiin siirtyminen aiheutti eräitä muutoksia ajotottu-
muksissa. Niitä ei suoranaisesti käytetty laskettaessa miten onnettomuusmäärät 
muuttuisivat,  jos nastarenkaiden  sijasta alettaisiin käyttää kitkarenkaita. Tulokset 
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kuitenkin olivat yhdensuuntaisia laskelmissa käytetyn riskimuutoksen kanssa  ja 
 ne selittävät riskimuutoksen takana olevia tekijöitä yhdessä renkaiden pito- 

ominaisuuksista tehtyjen tutkimusten kanssa. 

Onnettomuuskustannuksia  laskettaessa käytettiin Tilastokeskuksen tilastojen 
mukaisia (= poliisin ilmoittamien) henkilövahinko-onnettomuuksien lukumääriä 
vuosilta  1990-92.  

Henkilövahinko -onnettomuuden hinta oli  952 000  mk. Omaisuusvahinko-onnetto-
muudet sisällytettiin tarkasteluun käyttämällä kerrointa  1,1. 

4.5.2  Tulokset 

Yhteenveto vaikutuksista, jotka nastarenkaiden korvaamisella kitkarenkailla olisi 
talviajan henkilövahinko-onnettomuuksien lukumäärään,  on  esitetty taulukossa 

 17.  

Taulukko  17.  Nastarenkaiden  käytön vähenemisen vaikutus talviajan  (1.11.-
31.3.)  henkilö vahinko-onnettomuuksijn. 

Muutos  

Riski  [%] Heva-orin.  On  n.kustan nukset Heva-onn.  
____________ _______ [1km] _______ [1km]  [Mmk]  
Nastarenkaita  I, Is & 	sk  734 0 0 0  
95%:Ila II&III  757 0 0 0  
henkilöautoista  Kadut  1657 0 0 0  
_________________  Kaikki tiet  3148 0 0 0  
Nastarenkaita  I, Is & Isk  734 9 66 69 
50  %:Ila Il 	& 	II 757 9 68 71  
henkilöautoista  Kadut  1657 9 149 156  
______________  Kaikki tiet  3148 9 283 297  
Nastarenkaita  I, Is & 	sk  734 17 125 131  
alle  20% ha II 	& 	III 757 17 129 135  
henkilöautoista  Kadut  1657 17 282 295  

Kaikkitiet  3148 17 535 560  

Hieman yli puolet virallisen, poliisin raportoimiin onnettomuuksiin perustuvien 
tilastojen henkilövahinko-onnettomuuksista tapahtuu muilla kuin tielaitoksen yllä-
pitämillä yleisillä teillä eli kaduilla, rakennuskaavateillä sekä yksityisteillä. 

Nastarenkaita  käyttävien osuuden pieneneminen nykyisestä yli  90  %:sta  50  %:iin 
 aiheuttaisi talviajan henkilövahinko-onnettomuuksien lisääntymisen 283:lla eli 
 9  % :lla.  Se  vastaa onnettomuuskustannusten kasvua  297  Mmk:lla. Mikäli  vain 
 alle  20  %  autoilijoista käyttäisi nastarenkaita, henkilövahinko-onnettomuudet  Ii

-sääntyisivät 535:llä  eli  17  %. Onnettomuuskustannuksiin  tämä tietäisi  ja  560  mil-
joonan mk:n kasvua. 

Taulukon  17  onnettomuusmäärän  muutokset riippuvat suoraviivaisesti luvuista, 
joita käytettiin arvioitaessa kitkarenkaisiin siirtymisen vaikutusta onnettomuuksi-
en kokonaismääriin  (+9  % ios  50  %  käyttää  ja  +17  %, ios  alle  20  %  käyttää).  Jos 

 oletetaan, että käytetyissä vaikutuksissa  (+9  %  ja  +  17  %)  on  enintäin  25 %:n  
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virhe, saadaan vaikutusten varmuusväleiksi  50 %:n nastarengaskäytöllä 283 
henkilövahinko-onnettomuuden lisäys  ±70  onnettomuutta.  Alle  20 %:n nastaren-
gaskäytön vaikutukseksi  saadaan vastaavasti  +535 ±134  onnettomuutta.  

4.6  Yhteenveto  

Suolauksen  vähentämisen  ja nastarenkaiden  käytön vähenemisen yhdistetyt  Iii-
kenneturvallisuusvaikutukset on  esitetty taulukossa  18.  Vaikutukset  on  yhdistetty 
siten, että  ensin  on  laskettu suolauksen vähentämisen vaikutus onnettomuuksien 
lukumäärään  ja  käytetty näin saatuja muuttuneita onnettomuusmääriä nastaren-
kaiden käytön vähenemisen vaikutuksen arvioimisessa. Mikäli eri rengastyyppien 
riskierot eri keleillä olisivat olleet tiedossa, nastarenkaiden vähentämisen vaiku-
tus olisi voitu laskea keleittäln. Tässä tarkastelussa nastarenkaiden vähentämi-
sen vaikutus kohdistettiin  koko talvialkaan,  mikä  on  saattanut johtaa kokonaisvai-
kutuksien yliarviointiin. 

Taulukko  18.  Yhteenveto  suolauksen vähentämisenja nastarenkaiden  käytön 
vähenemisen vaikutuksista henkilö vahinko-onnettomuuksien lukumäärään  ja  on

-nettomuuskustannuksiin. Rasteroiduissa ruuduissa  ovat nykytilanteen onnetto-
muuksien lukumäärät  ja  kustannukset, muissa  ruuduissa  niiden muutokset  ny-
kytilanteeseen  verrattuna.  

Perustilanne Suolaus  —50  % Suolaus  —80 0/  

Heva- Onn.kust. Heva- Onn.kust. Heva- Onn.kust.  Nastarenkaiden tieluokka 
käyttö __________ onn. [kpl]  [Mmk] - onn. [kpl]  [Mmk] onn. [kpl]  [Mmk] 

Nastarenkaita  I, Is  & Isk  734 769 +189 +198 +348 +365 
95% ha II 	& 	Ill 757 793 0 0 0 0  
henkiloautoista  Kadut  1b37 175 0 0 0 0  
___________  Kaikki tiet  34 3297 +189 +198 +348 +365  

Nastarenkaita  I, Is  & 	sk  +66 +69 +272 +285  ^445  +466 
50  %:lla  hl 	& 	Ill +68 +71 +68 +71 +68 +71  
henkilöautoista  Kadut  +149 +156 +149 +156 +149 +156  
___________  Kaikki tiet  +283 +297 +489 +512 +663 +694  

Nastarenkaita  I, Is  & 	sk  +125 +131 +346 +362 +532 +557  
alle  20  %:hha  hl 	& 	III +129 +135 +129 +135 +129 +135  
henkihöautoista  Kadut  +282 +295 +282 +295 +282 +295  

Kaikki tiet  +535 +560 +756 +792 +942 +986  

Taulukosta  18  voidaan poimia  mm.  seuraavat tulokset: 
•  Kaikki suolauksen vähentämiseen  tai nastarenkaiden  käytön vähenemiseen 

liittyvät vaihtoehdot lisälsivät onnettomuuksia. 
•  Pelkkä suolauksen vähentäminen  50 %  lisäisi henkilövahinko-onnettomuuksia 

189:llä, mikä vastaa  31 % suolauksen  vähentämisen kohteena olevien teiden 
henkilövahinko-onnettomuuksista  ja  6 %  kaikista talviajan henkilövahinko-
onnettomuuksista. 

•  Pelkkä nastarenkaiden käyttöasteen aleneminen  50 %:iin  lisäisi henkilövahin
-ko-onnettomuuksia 283:lla, mikä vastaa  9 %  kaikista talviajan henkilövahinko-

onnettomuuksista. 
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•  Suurin vaikutus, henkilövahinko-onnettomuuksien määrän kasvu 942:llä olisi 
skenaariolla, jossa sekä suolaus että nastarenkaiden käyttö vähenisi noin 

 80  %  vuoden  1991  tasosta.  Se  vastaa onnettomuuksien lisääntymistä noin 
 30  %:lla.  

Kustannuksiksi muutettuina taulukon  18  eri skenaarioiden onnettomuusvaikutuk
-set  vastaisivat  198-986  Mmk. 
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5  AIKA-  JA AJONEUVOKUSTANNUKSET 

Ajonopeudet  olivat talvella liukkaalla kelillä tyypillisesti  4-7 km/h alhaisempia 
 kuin paljaalla kelillä. Liukkaiksi luokitelluilla keleillä nopeudet olivat talvella Etelä- 

Suomessa  ja rannikkoseuduilla  keskimäärin  4,7 km/h  alhaisemmat kuin pitävällä 
talvikelillä, Keski-  ja  Pohjois-Suomessa vastaava ero oli  3,9 km/h  (Saastamoinen 

 1 993a). 

Kitkarenkaisiin  siirtymisen  on  todettu lisäävän nopeuksia pitävällä kelillä  ja  alen-
tavan niitä liukkailla keleillä. Enimmillään kitkarenkaalliset ajavat hyvissä olosuh-
teissa moottoriteillä  4-5 km/h  kovempaa kuin nastarenkaalliset  ja  liukkailla ke-
leillä jyrkissä kaarteissa  2-4 km/h hiljempaa  (Mäkinen  et al. 1994).  Keskimää-
räiset vaikutukset ovat ilmeisesti pienemmät. Tässä oletetaan, että kitkarenkaal-
liset ajavat pitävällä kelillä keskimäärin  2 km/h  kovempaa kuin nastarenkaalliset 

 ja  liukkaalla kelillä  1 km/h hiljempaa.  

Yhdistämällä edellä mainitut  kelin ja  renkaiden vaikutukset  ja olettamalla,  että 
nastarenkaallisten nopeus pitävällä kelillä  on  nykytilanteessa  80 km/h,  voidaan 
laskea liikenteen keskinopeuksien eri keleillä  ja nastarenkaiden käyttöasteilla 

 olevan taulukon  19  mukaiset. Nastarenkaallisten nopeus nykytilanteessa pitäväl-
lä kelillä ilmeisesti poikkeaa jonkun verran  80 km/h:sta,  mutta  sillä  ei ole olen-
naista merkitystä laskettaessa aikakustannusten eroja (laskettavat ai kakustan-
nukset eri skenaarioissa voivat jonkin verran poiketa todellisista, niiden välisiin 
eroihin vaikutus  on  kuitenkin vähäinen). 

Taulukko  19.  Aika -ja ajoneuvokustannuslaskelmissa  käytetyt liikenteen keskino-
peudet eri keleillä  (km/h).  

Alue Nastarenkaallisia 
95% 

Nastarenkaallisia 
50%  

Nastarenkaallisia  
alle2O%  

Pitävä Liukas Pitävä Liukas Pitävä Liukas 

Etelä-Suomi 80,0 75,3 81,0 74,8 82,0 74,3  

Keski-Suomi 80,0 76,1 81,0 75,6 82,0 75,1  

Pohjois -Suomi 80,0 76,1 81,0 75,6 82,0 75,1  

Taulukon  19  mukaisia liikenteen keskinopeuksia  ja  taulukon  13  liikennesuoritteita 
käyttäen laskettiin suolauspolitilkan  ja nastarenkaiden  käytön muutosten vaiku-
tukset liikenteessä kulutettuun aikaan. Käyttämällä ajan arvona kevyille autoille 

 46 mk/h  ja raskaille  autoille  155 mk/h  vaikutukset ajoaikoihin muunnettiin kustan-
nuksiksi (Tielaitos  1994c). 

Aikakustannukset  lisääntyvät molemmissa suolauksen vähentämisskeenaariois
-sa.  Jos nastarenkaiden  käyttö pysyy nykyisellä tasolla  ja suolausta  vähennetään 

 50 %,  lisäys  on 37  Mmk vuodessa.  Jos suolausta  vähennetään  80 %, aikakus-
tannukset  kasvavat  69  Mmk vuodessa.  Jos suolaus  sen  sijaan pysyy nykyisellä 
tasolla, kitkarenkaisiin siirtyminen alentaa alkakustannuksia  14  Mmk vuodessa 
molemmissa nastojen käytön vähenemisskenaarioissa. Vaikutukset ovat kuiten-
kin erilaiset maan eri osissa: Etelässä, missä tiet ovat usein paljaina, kitkaren-
kaisiin siirtyminen alentaa aikakustannuksia. Pohjoisessa, missä  on  paljon liuk-
kaita kelejä, kitkarenkaiden käyttö lisää aikakustannuksia. Enimmillään ajokus- 
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tannukset  koko  maassa lisääntyisivät  101  Mmk vuodessa skenaariossa, jossa 
sekä suolaus että nastarenkaiden käyttö vähenevät  minimiin.  Tällöin kasvu  vas-
taisi  1,5 %:a  liikenteen talviajan kaikista aikakustannuksista (taulukko  20).  

Taulukko  20.  Nastarenkaiden  kä  ytön ja  teiden talvisuolauspolitllkan muutosten 
vaikutukset lIIkenteen aikakustannuksiin (MmWv,). Rasteroiduissa ruuduissa ovat 
perustilanteen aika kustannukset, muissa ruuduissa aikakustannusten muutokset. 

Nastarenkaiden  
käyttäaste  

Alue  Perustilanne 
1200001/v  

Suolaus  —50  
% 

Suolaus  —80  
%  

95  %  

____________  

Etelä -Suomi +22 +40  
Keski -Suomi 

. !t!ulluII.I,  

2 +14 +28  
Pohjois -Suomi 195 	.  0 0  
Koko  maa  .... 	6.902 +37 +69  

50  %  

________________  

Etelä-Suomi -14 +15 +39 
Keski -Suomi +1 +20 +40  
Pohjois -Suomi +6 +6 +6  
Koko  maa  -8 +41 +85  

Alle  20  %  

Etelä-Suomi -28 +8 +38  

Keski -Suomi +2 +27 +52  
Pohjois -Suomi +12 +12 +12 
Koko  maa  -14 +47 +101  

Nastarenkaiden  käytön  ja suolauksen  vaikutukset ajoneuvokustannuksiin  on 
 esitetty taulukossa  21. Ajoneuvokustannusten  laskenta perustui taulukon  13 lii-

kennesuoritteisiin  ja  taulukon  19 keskinopeuksiin  sekä tielaitoksen julkaisemiin 
taulukoihin ajoneuvokustannusten  ja  nopeuden välisestä riippuvuudesta. Nopeu-
den vaikutus ajokustannuksiin laskettiin tielaitoksen ohjeiden mukaisesti. Keski-
määräisinä verottomina ajokustannuksina käytettiin kevyille autoille  82,9 p/km  ja 
raskailfe  autoille  379,5 p/km.  Nopeuden mukaan muuttuva osuus ajokustannuk

-sista  oli kevyillä autoilla  41,5 p/km  ja raskailla  167,7 p/km.  Raskaiden autojen 
osuutena käytettiin alueesta  ja tieluokasta  riippuen  8— 11 %. Verolliset  hinnat 
saatiin lisäämäfiä kevyiden autojen ajokustannuksiin  90 %  ja  raskaiden autojen 
ajokustannuksiin  13 % (Tielaitos 1994c).  

Sekä suolauksen että nastarenkaiden käytön vähentäminen nykyisestä lisäisivät 
ajokustannuksia.  Jos suolaus  pysyisi nykyisellä tasolla, mutta nastarenkaiden 
käyttö vähenisi, ajokustannukset kasvaisivat lähinnä  vain  Keski-  ja  Pohjois- 
Suomessa, missä liukkaita kelejä  on  eniten.  Jos  sen  sijaan nastarenkaiden 
käyttö pysyisi nykyisellä tasolla, mutta suolausta vähennettäisiin, ajokustannuk

-set  kasvaisivat eniten Etelä-Suomessa. Enimmillään ajokustannukset kasvaisivat 
 37  Mmk vuodessa skenaariossa, jossa sekä nastarenkaiden käyttö että suolaus 

vähenisivät  minimiin.  

Esitetyt aika-  tai ajoneuvokustannustarkastelut  koskevat  vain  yleisiä teitä. Kaduil-
la  ja  muilla taajamateillä vaikutusten oletetaan näiden rinnalla jäävän merkityk-
settömän pieniksi. Tätä perustellaan  sillä,  että renkaiden vaikutus ajo-  tai  matka-
nopeuksiin taajamaliikenteessä jäävät vähäisiksi, koska taajamissa liikenne  ta- 
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vallisesti pysähtelee,  ja  kuljettajien mandollisuudet valita oma nopeutensa ovat 
muutenkin rajoitetumpia kuin maanteillä. Toinen peruste  on se,  ettei maanteiden 
suolauspolitiikan muutosten oleteta vaikuttavan katujen kelijakaumiin. 

Taulukko  21.  Nastarenkaiden  käytön  ja  teiden talvisuolauspolitllkan muutosten 
vaikutukset (verollislin) ajokustannuksiin (Mmk/v). Rasteroiduissa ruuduissa ovat 
perustilanteen ajokustannukset, muissa ruuduissa ajokustannusten muutokset. 

Nastarenkaiden  Alue  Perustilanne Suolaus Suolaus 

käyttöaste ______________  120 000  f/v  —50  %  —80  % 

Etela  Suomi 6754 +7 +12 

95  %  Keski  Suomi 6 64 +4 +8  
Pohjois  Suomi 2 775 0 0 
Koko  maa  16178 +11 +20  

Etelä-Suomi 0 +8 +14 

50  %  Keski-Suomi  ^3  +8 +14  
Pohjois -Suomi  ^3  +3 +3 
Koko  maa  +6 +19 +31  

Alle  20%  Etelä-Suomi -1 +8 +16  
Keski -Suomj ^4  +11 +17  
Pohjois -Suomi  ^4  +4 +4 
Koko  maa  +7 +23 +37  

Suolan käytön  ja nastarenkaiden  määrän vähenemisen vaikutuksia kuljetusai-
koihin tutkittiin neljän kuijetusreittitarkastelun avulla. Laskentatulokset osoittavat, 
että suolan käytön vähentäminen pidentäisi matka-aikoja  1 —5 %  ja nastojen 

 määrän väheneminen  2 %.  Toimenpiteiden yhteisvaikutusta ei voi arvioida sum-
maamalla yksittäisten toimenpiteiden vaikutuksia. Suolan käytön vähentämisen 

 on  vuositasolla arvioitu lisäävän kuljetuskustannuksia  0,05-0,5 %. Nastarenkai-
den  käytön väheneminen lisäisi vuosittaisia kuljetuskustannuksia  0,1-0,3 %. 
Koko  valtakunnan tasolla suolan käytön vähentämisestä aiheutuisi keskimäärin 

 10-120  milj,  mk:n  ja nastojen  käytön vähenemisestä  25-75  milj,  mk:n kuljetus-
kustannusten kasvu. Vaikutus logistiikkakustan nuksi  in  olisi tarkastelun mukaan 

 0,05-0,2 %. Talvikunnossapitostrategian  muutokset vaikuttavat kuijetusajan pi-
tuuden lisäksi kuljetusnopeuksien hajontaan. Tiesuolaluksen vähentäminen lisää 
nopeuksien hajontaa kasvattaen talvikeleistä johtuvaa myöhästymisriskiä  5-
10 %  ja kokonaismyöhästymisriskiä  arviolta  0,5-1 %.  Matka-aikojen pitenemisel

-lä on merkistystä  käytännössä vasta logistiikan tason kehittyessä siten, ettei  lo-
gistisessa  ketjussa ole pieniä myöhästymisiä peittävää joustovaraa (Kalenoja 

 1993).  

Suoritetun kuljetusominaisuuskyselyn mukaan kuljetustäsmällisyyden arvostus 
eri alan yrityksissä vaihtelee huomattavasti. Kuljetustäsmällisyyden suhteen her-
kimpiä aloja ovat elintarvike-  ja  rakennusteollisuus. Noin puolet yrityksistä arvioi 
yli kolmen  tunnin myöhästymisajan  aiheuttavan huomattavia seurauksia tuotan-
nossa. Myöhästymisten määrää  ja toistuvuutta  pidettiin tärkeämpänä tekijänä 
kuin yksittäisen toimituksen myöhästymispituutta (Kalenoja  1993). Logistisia  vai-
kutuksia ei ole otettu huomioon kustannustarkasteluissa. 
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6.1  Tieverkon optimikunto  ja ylläpitokustannukset  
Talvi  ja tieliikenne-projektin  yhteydessä laskettiin nastarenkaallisten autojen vä-
hentämisen vaikutusta päällysteiden kunnossapitokustannuksiin (Virtala  1994). 

Päällysteiden  taloudellinen optimikunto kuvaa sellaista tieverkon kuntotilaa, jossa 
yhteenlasketut ylläpito-  ja  liikenteen ajokustannukset ovat minimissä. Optimikun

-to  riippuu paitsi toimenpiteiden yksikkökustannuksista  ja  liikenteen ajokustan-
nuksista myös tieverkon rappeutumisesta, jossa urautuminen  on  yksi tekijä. Pit-
kän aikavälin optimoinnin tuloksena saadaan  koko kestopäällysteverkolle  liiken-
teen ajokustannusten sekä ylläpitokustannusten välinen riippuvuus  (kuva  8) 

Kokonaiskustannusten  (ajo-  ja  ylläpito-) riippuvuus 
pitkän aikavälin ylläpitobudjetista eri uramalleilla 

Kestopäällysteverkko  (16 904 km)  
Kustannukset  (Mmklv)  
43800 

43600 I 
43400 

43200 I 

43000 

—a--- Uramallit -92 
---  Kevyt nastat  
—0—  Nastakielto 

42 800  
300 	 400 	 500 	 600 	 700  

Tavoltetilan ylläpltobudjettl (Mmk/v)  

Kuva  8.  Kustannusoptimien  riippuvuus ura utumismalleista  ja budjettirahoitusta-
sosta (Virtala  1994).  

Kun tieverkon ylläpidon vuosittainen budjettitaso nousee, laskevat liikenteen ajo- 
kustannukset sekä myös niiden  ja ylläpitokustannusten  summa päällysteiden 

 kunnon parantuessa. Ylläpitoon uhrattavien määrärahojen edelleen kasvaessa 
liikenteen ajokustannukset pienenevät, mutta liikenteen  ja  ylläpidon kustannusten 
kokonaissumma kasvaa. 

Kokonaiskustannuskäyrän minimikohta  antaa  sen budjettitason,  jolla tieverkkoa 
tulevaisuudessa kannattaisi ylläpitää. Edelleen kokonaiskustannusten minimikoh

-ta ja  sitä vastaava budjettitaso määrittävät  sen kuntotilan,  jossa tieverkkoa kan-
nattaa ylläpitää. 

Tieverkkotason pms -järjestelmässä oleva budjettitaso sekä sitä vastaava kuntoti
-la  otetaan pitkän aikavälin tavoitteeksi, joihin sitten myöhemmin esitettävillä toi-

menpiteillä pyritään.  

Nykyisillä uramalleilla laskettu kustannusoptimi asettuu  460  Mmk:n vuotuiselle 
tasolle, joka siis vastaa sitä minimitasoa, jolla kestopäällysteverkon ylläpito voi-
taisiin hoitaa, kun tieverkon kunto  ensin  olisi saatettu optimia vastaavalle tasolle. 
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Urautumisen  hidastuminen  kevytnastojen (nykymääräysten  mukaiset  nastat) 
 käyttöönoton myötä hidastaa  kokonaisrappeutumista  ja  vaikuttaa laskennalliseen 
 ylläpitokustannusten optimiin  sitä  alentavasti.  Kun muutetaan  urautu-

misnopeuksia  siten, että ne vastaavat tilannetta vuonna  1998,  jossa  kevytnasto-
jen  käyttöönotto  on  yleistynyt  henkilöautoissa  noin  75 %:in  ja  kitkarenkaiden 

 osuus noin  15 %:in  saadaan  kokonaiskustannusten optimi  kohdalle, jossa vuo-
tuiset  ylläpitokustannukset  ovat  75  Mmk  nykytilannetta  pienemmät eli  385 
Mmklv. Kevytnastojen  käyttöönotto olisi siten aiheuttanut noin  75  Mmk:n  (16 %) 

 vuotuiset säästöt  päällysteiden ylläpitokustannuksissa.  

Kun  urautumismalleja  korjataan edelleen  nastakieltoa  vastaavalle tasolle eli si-
ten, että kulumisen osuus  urautumisesta  on  nolla,  pienenee  kustannusoptimia 

 vastaava  ylläpitokustannusten  taso  35  Mmk edelliseen verrattuna eli  350 
Mmk:an  vuodessa.  Nastakieltoa  vastaavilla  uramalleilla  olisi tieverkon vuotuinen 
ylläpito siten  110  Mmk  (24%)  halvempaa nykyisillä  urautumismalleilla  saatuihin 
tuloksiin verrattuna. 

Valtaosa  nastakulutuksen  aiheuttamista säästöistä saataisiin Etelä-Suomessa 
(taulukko  22).  

Taulukko  22.  Kestopäällyste  verkon yllä pitokustannukset optimiti/assa eri nasta-
vaihtoehdoissa (Mmk/v). 

Vaihtoehto Etelä -Suomi  Muu  Suomi  Yhteensä  

Nykymallit  356 104 460 
Kevytnastat  296 89 385 
Nastakielto  270 80 350 

6.2  Taloudellisia optimitiloja vastaavat ylläpito- 
kustannukset 

Taloudellista  optimitilaa  vastaavat  ylläpitokustannukset  olivat taulukon  22  mukai-
set. Niillä tarkoitetaan siis sitä  kunnossapitokustannusten  tasoa, jolla tieverkon 
kunto pysyy  optimitilaa  vastaavana, kun  se  ensin  on  saatu sille tasolle.  

Ylläpitokustannukset  jakautuvat  päätoimenpideryhmiin  (taulukko  23),  joita ovat 
rakenteen parantaminen, uudelleen  päällystäminen, pintaus/remixer  ja  palkkaus- 
toimenpiteet. Laskennassa  päätoimenpiteet  on  jaettu vielä tarkempaan  toimenpi-
devalikoimaan: paikkaus, urapaikkaus, pintaus/remixer,  ohut uudelleen päällys

-täminen,  paksu uudelleen  päällystäminen,  kevyt rakenteen parantaminen  ja ras-
kas  rakenteen parantaminen. 

Edellisen perusteella  nastarenkaattomassa  vaihtoehdossa vuotuiset  päällystel
-sun  liittyvät kustannukset olisivat noin  30  Mmk  (27,1)  pienemmät kuin  optimitilas
-sa,  johon  nykymääräysten  mukaisella  nastarengaspolitiikalla (kevytnastat)  muu-

tamassa vuodessa  ohjaudutaan.  Täysin  nastarenkaatonta  vaihtoehtoa ei tutki
-musskenaarioissa  ole, vaan oletetaan tietyn osan  henkilöautoilijoista  käyttävän 

 nastarenkaita (esim.  poliisit,  pelastuslaitos).  Tällä ei ole olennaista vaikutusta 
edellä oleviin laskelmiin. Vaihtoehdossa, jossa  nastarenkaallisia  henkilöautoja  
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olisi  50 %, päällysteisiin  liittyvät kustannukset  on  edellisen perusteella arvioitu 
 15 Mmk:si.  

Taulukko  23.  Uramallien  vaikutus  ta  voitetilan kunnossapitokustannuksiin 
(Mmk/v).  

Malli  Uramalli -92 Kevytnastat Nastakielto  
Rak,  parantaminen  0,0 0,0 0,0  
Päällystys  166,3 216,7 218,1 
Pintaus/remixer  274,4 144,7 115,5 
Paikkaus  19,7 23,9 24,6  
YHTEENSÄ  460,4 385,3 358,2  

Märkä päällyste kuluu kolme kertaa nopeammin kuin kuiva päällyste. Talvella 
peitteinen (polanteinen) tienpinta kuluu hitaammin kuin paljas. Suolauksen vä-
hentäminen vähentää tien märkyyttä  ja  lisää peitteisyyttä. Toisaalta polanteiselle 
tielle muodostuu paljasta tietä kapeammat ajourat, joka taas saattaa lisätä pääl-
lysteen kulumista, koska autoilijat ajavat tarkasti samaa ajouraa. Tässä ei kuiten-
kaan oleteta suolauksen muutoksen vaikuttavan merkittävästi päällysteiden uu-
simistarpeeseen  ja kokonaiskustannuksiin.  

Uusien päällysteiden merkitys sekä nastarenkaiden aiheuttamaan kulumiseen 
että märkäkulumiseen  on  niin olennaisesti muuttunut  90-luvulla, että  em.  syistä 
uudelleen päällystämisen tarve  on  ratkaisevasti vähentynyt. 2  

6.3  Yhteenveto  nastarengas-  ja  suolauspolitiikan 
 vaikutuksesta  päällysteisiin 

Nastarengas-  ja suolauspolitiikan  vaikutus päällystekustannuksiin  on  seuraava 
(taulukko  24):  

Taulukko  24.  Nastarengas-  ja  suolauspolitlikan  vaikutus päallystekustannuksiin. 

Kustannusmuutos Perustilarine Suolaus Suolaus 
Päällysteisiin  (Mmk)  120 000 tiv —50  %  —80% 

Nastarenkaita  95  %  h-auto ista 0 0 0 
Nastarenkaita  50% h -autoista  -15,0 -15,0 -15,0 
Nastarenkaita  20  %  h -autoista  -30,0 -30,0 -30,0 

On  huomattava, että laskelmissa ei ole otettu huomioon sitä, että nastarenkaiden 
käytön vähetessä  on  mandollista käyttää nykyistä edullisempia päällysteitä.  

2  prof.  Asko  Saarela  3/95 



50 
	

TALVI  JA  TIELIIKENNE  
YMPÄRI  STO  VAI KUTU  KS ET 

7  YMPÄRISTÖ VAIKUTUKSET 

 Li  Yleistä  

Ympäristövaikutukset  on  laaja, monimutkainen  ja  osittain tiedonpuutteita sisältä-
vä asiakokonaisuus. Vaikutuksia tutkittaessa voidaan tarkastella haitta-aineiden 

 ja  -ilmiöiden määriä painoyksiköinä  tai pitoisuuksina,  vaikutuksia eliökuntaan 
mukaanlukien ihminen  tai rakennetulle  ympäristölle, kustannuksia  tai  arvoa ra-
hassa mitattuna jne. Tutkimuksen vaikeus kasvaa myös tässä järjestyksessä. 

Tässä työssä  on  tarkoituksena ollut tunnistaa  ja  arvottaa nastarenkaiden käytön 
 ja talvikunnossapidon  muutosten ympäristövaikutukset, jotta vertailu muiden vai-

kutusten kanssa olisi mandollista. Varsinaisia tutkimuksia ympäristövaikutusten 
arvoista tässä esiintulevien ilmiöiden kohdalta ei ole käytettävissä. Tutkittaessa 
nastarenkaiden käytössä  ja talvikunnossapitopolitiikassa  tapahtuvien muutosten  
ympäristövaikutusten arvoa, ei ole välttämätöntä tietää  koko  ilmiön rahallista ar-
voa. Tämä pätee erityisesti silloin, kun erilaisin toimenpitein ympäristövaikutus

-ten  muutokset voidaan estää. Tärkeimmiksi havaitut vaikutukset, suolan vaikutus 
pohjaveteen  ja tiepöly,  on  seuraavassa arvotettu estokustannusten pohjalta. 

Ympäristövaikutuksia  tarkasteltaessa  on  käytetty kuvan  9  esittämää tarkastelu-
kehikkoa. Siinä edetään toimenpiteen kautta haitan määrän tarkasteluun. Seu-
raavassa tarkastellaan ilmiöitä kuvan esittämässä järjestyksessä. 

KUNNOSSAPITOTASON  JA NASTARENKAIDEN  KÄYTÖN 
MUUTOSTEN VAI KUTUKSET YMPÄRISTÖÖN  

I •  suolan levitys  
I 	korvaavat aineet 

suojaustoimet 

/  
vaikutus 	/ 

	

pohjaviin / 
	

kutukset  

	

I  vaikutus  kas- 	vaikutus ihmi- 

	

I  viiiisuuteen 	I sun  ja  

auraus-  ja 	 tien  pinta (peittei- 
•  hiekan levitys 	 höyläyskerrat 	 • syys, kosteus 
•  suolan levitys 	 • suolan-  ja 	 • kunnossapitoajokerrat 
• paallysteen  kuluminen 	 hiekanievityskerrat 	• nastamäärät 
• renk.  ja  nastojen  kuluminen 	• ajotapamuutokset 	• ajotapamuutokset 
• ajotapamuutokset  (nopeus) 	(nopeus) 	 (nopeus) 

Polyn 	 Pakokaasujen 	 Meluri  
määrä 	 määrä 	 määrä 

muut 
vaikutukset 

vaikutus 	/ \ 	vaikutus 	Tkutus 
pohjavesiin / 	\  maisemaan 	pohjavesiin 

vaikutus  kas- 	vaikutus ihmi- 	 vaikutus ihmi- 	vaikutus ihmi- 
villisuuteen 	sun  ja  eläimiiri 	 sun  ja  eläimiin 	sun  ja  eläimun  

Kuva  9.  Ympäristö vaikutusten tarkastelukehikko 
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7.2  Tiesuola  

7.2.1  Tiesuolan vaikutus pohjavesiin  

1 990-luvun alkupuolella alettiin kiinnittää erityistä huomiota tiesuolauksen ympä-
ristövaikutuksiin  ja  etenkin suolan pohjavesivaikutuksiin (Rönkä  et al. 1994;  Ki-
vimäki  1994b).  Tiesuolan vaikutus pohjavesiin  on  erilainen hyvin vettä läpäise- 
vien  ja  huonosti vettä läpäisevien maalajien alueilla. Kun suolaa pääsee pohjave-
teen,  on  pohjaveden suolaantumisnopeus hitaampaa harjualueella kuin moree-
nialueella. Merkittävin vaikuttaja kaikkialla  on  tietenkin käytetty suolamäärä. 

Harjualueella suolaantumiseen  vaikuttavat  mm: 

•  tien suunta harjun suuntaan nähden 
• pohjavesimuodostuman  koko 
•  pohjaveden keskimääräinen virtausnopeus 
•  huonosti vettäläpäisevien kerrostumien esiintyminen  ja  sijainti 
• vedenotto pohjavesialueelta. 

Harjun päällä  ja  harjun suunnassa kulkeva  tie on  pohjaveden suolaantumisen 
kannalta epäedullisin tilanne  (Kling &  Pirhonen  1993;  Yli-Kuivila  et al. 1993; 

 Hänninen  et al. 1994;  Tuominen  1992).  Mitä suurempi  on  yhtenäinen pohjavesi-
muodostuma (varasto), sitä hitaammin pääsääntöisesti tapahtuu  koko  esiintymän 
suolaantuminen. Maa-aineksen rakeisuus, ts. mitä karkeampirakeista harjuaines 

 on,  sitä suurempi  on  pohjaveden virtausnopeus. Tästä puolestaan  on  seuraukse-
na  veden  nopeampi kierto eli vaihtuminen varastossa  ja  edelleen pääteltynä hi-
taampi suolaantumisnopeus  (Kling &  Pirhonen  1993;  Niemi  et al. 1994).  Todelli-
nen tilanne ei kuitenkaan ole edelläkuvatun yksinkertainen, vaan epäedullisesti 
sijaitsevat tiiviit kerrokset voivat ohjata laajan pohjavesimuodostuman, etenkin 
Salpausselkien, suolaantumista (Nystén  et al. 1995;  Nysten  1995). Moreenialueil-
la  pohjaveden suolaantumisprosessi  on  erilainen johtuen moreenin huonosta  ye-
denjohtavuudesta. Tien  lähellä olevat kaivot suolaantuvat nopeasti, koska pohja-
vesivarasto  ja virtausnopeus  ovat pieniä, joten pohjavedessä suola konsentroituu 
nopeassa tandissa. Toisaalta yhtenäiset moreenimuodostumat ovat  varsin  pie-
nialaisia,  joten vaikutusalue rajoittuu kapealle vyöhykkeelle tiestä. 

Rannikkoalueilla  liian suuri pohjaveden ottaminen voi aiheuttaa suolaisen meri-
veden työntymistä makean  veden  tilalle. Samoin meriveden  pinnan vaihteluilla 

 voi olla vaikutusta tiettyihin pohjavesimuodostumiin. Vanhan meriveden varastot 
 on  helppo tunnistaa  jo  pelkästään siitä, että suolapitoisuus  on  varsin  korkea, 

 100-300 mg/I tai  enemmänkin  (Mäkelä &  Rönkä  1994).  

Tähän mennessä tehtyjen mallinnustutkimusten mukaan suolausmäärällä 
 5 tlkrrilv,  mikä vastaa  varsin  hyvin tällä hetkellä käytettäviä suolamääriä, pohja-

veden suolapitoisuus  ei enää kohoa mallinnetuissa kohteissa, mutta ei tieten-
kään palaa luonnontilaiseenkaan pitoisuuteen, mikäli suolausta jatketaan. Suola 
poistuu pohjaveden mukana luonnollisen purkautumisreitin (lähteet, kosteikot)  ja 
vedenottokaivojen  kautta. Pohjaveden pumppaamiseHa pystytään nopeuttamaan 
pohjavesivaraston uusiutumista ts. nopeuttamaan suolapitoisuuden alenemista 
(Nystén  1995).  Mitä pienemmästä muodostumasta  on  kysymys, sitä nopeammin 

 ja  selvemmin suolauksen vähentäminen alkaa näkyä pitoisuuden alenevana 
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suuntana pohjavedessä (Niemi  et al. 1994; de Coster et al. 1993; Nystén et al. 
1995).  

Yli 300:ssa suolaukselle alttiissa tärkeäksi luokitellussa pobjavesimuodostumas
-sa  tehdyn tilastollisen tarkastelun mukaan suolapitoisuudet muodostumissa olivat 

keskimäärin  14-25 mg/I, muodostumatyyppien  keskiarvojen vaihdellessa tällä 
välillä (Hänninen  et al. 1994).  

Suolan aiheuttama haitta pohjavedessä  on  kahtalainen. Juomaveden suuri klori-
dipitoisuus saattaa pitkällä aikavälillä vaikuttaa ihmisen terveyteen. Suolaisuus 
alkaa maistua  200-300 mg/I  pitoisuudessa  ja  juomaan pystyy kohtuullisesti 

 400-500 mg:n pitoisuuksilla. Jos  pitoisuus  on juomavedessä 500 mg/I,  saa ih-
minen elimistöönsä noin  1 g  suolaa vuorokaudessa. Suolaa ihminen käyttää 
keskimäärin  10 g  vuorokaudessa. Juomaveden suuri suolapitoisuus voi olla  ter-
veysongelma vain  pahasta verenpainetaudista kärsiville ihmisille, jotka näin saa-
vat elimistöönsä suolaa huomaamattaan. Toistaiseksi tiesuolan  on  todettu  pilan-
neen  vain  yksittäisiä tien läheisyydessä olevia kaivoja. 

Toinen haitta  on putkistoissa kloridin  vaikutuksesta kiihtyvä korroosio. Suomessa 
korroosiovaikutusten perusteella annettu teknis-esteettinen arvo  on 100 mg/I  ja 
tavoitearvo alle  25 mg/I. EU:n  arvo  on  myöskin  25 mg/I,  mutta WHO:n esittämä 
ohjearvo  on 250 mg/I.  

Suolan mandollista kerrostumista pohjavesivaraston pohjalle  on  tutkittu  varsin 
 perusteellisesti Karstulan Miekkamäen pohjavesimuodostumassa. Suolan  kon-

sentroitumista muodostuman pohjaosiin  ei ole todettu lukuisissa läpikäydyissä 
mittausproflileissa. Keväällä  lumen  sulamisen alettua suolapitoisuus alkaa koho-
ta pohjavesikerroksen pintaosassa tasoittuen  sen  mukaan, kuinka pian seuraava 
suolalisäys saapuu pohjaveteen  ja  kuinka suuri  on maakerrosten rakeisuusvaih-
telu. Vedenottamolla  vuodenajasta johtuvien vaihteluiden seuranta  on  ollut puut-
teellinen (Nystén  et al. 1995),  mutta todennäköisesti vaihtelut ovat hyvin pieniä 
verrattuna kauernpana havai ntoputkista tehtyi  hin määrityksii  n.  Malli laskelmat 
antavat myös perustan samansuuntaisille päätelmille, koska suolaisen  veden 
painumista  näyttäisi tapahtuvan vasta hyvin korkeilla kloridipitoisuuksilla  tai  al-
haisilla virtausnopeuksiUa. Simulointimallinnusten mukaan painumiseen vaikutta-
vat oleellisesti myös maaperän vedenjohtavuus  ja  pohjaveden  pinnan gradientti 

 (Kling &  Pirhonen  1993,  Niemi  et al. 1994). 

Pohjavesien kloridipitoisuuksien  on  todettu nousseen useilla pohjavesialueilla 
(Yli-Kuivila  et al. 1993;  Hänninen  et al. 1994;  Kivimäki  1994b),  vaikka ei olla  lä 
helläkään  terveydelle haitallisia pitoisuuksia. Suolauskäytännön jatkuminen en-
nallaan voi johtaa ennen pitkää pitoisuuksien nousuun liian suuriksi pienillä poh-
javesialueilla (Niemi  et al. 1994; YIi-Kuivila et al. 1993;  Hänninen  et al. 1994; 

 Tuominen  1992).  

Tiesuolan käytön vähentäminen vähentää riskiä yllä esitettyjen haittojen toteutu-
miselle. Kokonaissuolamäärän vähentäminen ei vähennä haittoja Iineaarisesti 

 sen  vuoksi, että suolan käytöllä  on  erilainen vaikutus eri alueilla maaperän 
koostumuksesta riippuen. 
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Arvotus  

Tiesuolan käytön taloudellisen arvon määrittelyssä voidaan käyttää useita perus-
teita. Eräs peruste  on  veden  puhdistamiskustannukset. Käänteisosmoosilait-
teiston  hankinta pieneen vesilaitokseen maksaa  300 000  mk  ja  lisäksi vesihäviöt 

 (20  %).  Toistaiseksi puhdistuksiin  on  jouduttu turvautumaan muista syistä kuin 
tiesuolan vuoksi. Puhdistustarve  on  lähinnä tulevaisuuden riskitekijä  ja  puhdis-
tustarpeen  määrää  on  mandoton arvioida. Yksittäisten kaivojen pilaantumisia 
korvaa tielaitos nykyisellään  alle  miljoonalla markalla vuosittain. Tässä raportissa 
ei lasketa arvoja puhdistamiskustannusten kautta.  

Paras  arvonmääritysperuste  on  pohjaveden  suojaamiskustannukset.  Tällä ta-
voin voidaan haittaa vähentää, mutta käytännössä ei koskaan täysin poistaa. 
Suojausta tehdään tällä hetkellä sekä tiesuolan että maanteillä kuljetettavien vaa-
rallisten aineiden pääsyn estämiseksi pohjaveteen. Tästä seuraa yksi vaikeus 
kustannusten määrittelyyn: mikä  osa  kustannuksista lasketaan tiesuolalle  ja  mikä 

 osa  vaarallisille aineille. Suojauskustannukset ovat tällä hetkellä noin miljoona 
markkaa tiekilometriä kohden. 

Vesi-  ja  ympäristöhallituksen  laskelman mukaan nykytilanteessa (suolaa  120 000 
 tonnia'v) suojattavia tieosuuksia  on  enintään  546 km,  vaihtoehdossa, jossa suo-

laa käytetään  50  % nykytilanteesta, suojattavia tieosuuksia  on  enintään  478 km 
 ja  vähäsuolaisessa  vaihtoehdossa (suolaa  —80  %  nykyisestä) enintään  222 km. 

 Kaikissa skenaarioissa  on  oletettu, että suolan kerta-annoksia pidetään teknisesti 
mandollisimman pieninä. Suojattavien tieosuuksien määrä riippuu lähinnä siitä, 
miten suolan käytön ajatellaan kohdistuvan maantieteellisesti. Käyttämällä suo-
jattavien tiekilometrien määränä  A 550 km, B 450 km  ja  C 250 km,  ja  suojauskus-
tannuksina  1,2  milj.  ml'km,  saadaan taulukon  25  osoittamat luvut. Kustannukset 

 on  jaettu  10  vuodefle.  

Taulukko  25.  Tiesuolan atheuttama suojauskustannus (Mmk/v). 

Vuosikustannus,  kun  kokonaiskus- Perustilanne Suolaus Suolaus 
tannukset  jaetaan  10  vuodelle (Mmk)  120 000  tiv  —50% —80%  
Nastarenkaita  95  %  h -autoista  66 54 30  
Nastarenkaita  50  %  h-autoista  66 54 30  
Nastarenkaita  20  %  h-autoista  66 54 30  

Suojauskustannus  on  keskimäärin  1  milj.mk/km,  mutta tässä laskelmassa  on 
 oletettu lisäkustannusta syntyvän valumavesien johtamisesta pohjavesialueen 

ulkopuolelle  ja  siksi käytetty kustannusta  1 ,2  milj.mklkm.  

Tärkeimmät pohjavesialueet uusittavilla tieosuuksilla tullaan todennäköisesti 
suojaamaan joka tapauksessa vaarallisten aineiden kuljetusten vuoksi riippumat-
ta suolan käyttömääristä. 

Suolan korvaaminen CMA:ila (kalsiummagnesium-asetaatti) ei ole sopivaa poh-
javesialuellla, koska orgaaniset yhdisteet hajotessaan aiheuttavat hapen puutetta 

 jo  muutenkin vähähappisissa pohjavesissä. CMA  on  suolaan verrattuna kallista 
(noin kymmenkertainen hinta)  ja  lisäksi  sillä  on  eräitä epämiellyttäviä ominai-
suuksia, kuten haju (Tielaitos  1992a;  Tielaitos  1994a).  
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7.2.2  Tiesuolan vaikutus kasvillisuuteen 

Tiesuola vaikuttaa kasvillisuuteen noin  20-30  metrin päähän tiestä pääasiassa 
liikenteen  nostattaman suolasumun  välityksellä.  Suolasumu  vaikuttaa suoraan 
kasvin pinnalla  esim havupuilla,  joiden neulaset ovat monivuotisia  ja  siten kär-
sivät  kumuloituvista  haitoista. Vähäinen suolan lisäys toimii  lannoitteena.  Run- 
sama  pitoisuuksina  suola aiheuttaa kasvuhäiriöitä. Vaikutus riippuu  talven ja  ke-
vään  sääolosuhteista.  Ankara  pakkanen talvella  ja  keväällä kuivuus lisää  vau

-noita. Maaperän kautta aiheutuva vaikutus riippuu  mm.  huuhtoutumisolosuhteis
-ta.  Suomessa  on  todettu tienvarren mäntyjen neulasten  ruskistumista  (Hautala  & 

Kärenlampi  1994).  Vaurioiden kokonaismäärästä ei ole arviota.  

Arvotus  

Kasveille aiheutuvan  haitan  taloudellinen arvo  on  mielekästä laskea  vain  tien lä-
heisyydessä olevalle  talousmetsälle aiheutetusta haitasta.  Arvon  suuruusluokan 
määrittelemiseksi  on  tehty seuraava arvio:  Suolattuja tievieruksia  on  noin 

 16000 km (2x8 000 km).  Arvion mukaan  neljäsosalla  siitä  on  talousmetsää  alle 
 20  metrin etäisyydellä tiestä eli  vaikutusalueena  on 10  metrin vyöhyke. Tästä 

saadaan  vaikutusalueeksi  koko  Suomessa  4 000  hehtaaria.  Jos  kasvun hidastu-
misen arvoksi arvioidaan  500  mk hehtaaria kohden,  on  menetys yhteensä  2  mil-
joonaa markkaa vuodessa. Koska vähäinen suolan määrä toimii  lannoitteena, 

 voidaan tällä tavoin laskettua  haitan  arvoa pitää  maksimina.  

Taulukossa  26 on  esitetty edellä mainitun laskelman perusteella saatu  kustan
-riusarvio  eri  suolausvaihtoehdoille.  Tässä  on  oletettu, että  suolauksen  määrän 

vähentäminen vaikuttaa  Iineaarisesti kasvivaurioihin,  vaikka käytännössä aivan 
näin ei olekaan. Suolalle alttiiksi  joutuvien  alueiden määrä ei vähene  lineaarises

-ti.  

Taulukko  26.  Tiesuolan  ta/ousmetsälle  aiheuttama vuotuinen  kasvunmenetys 
(Mmklv). 

Vuosikustannus  (Mmk) Perustilanne Suolaus Suolaus  
120  000tJv  —50% —80%  

Nastarenkaita  95  %  h -autoista  2 1 0,4  
Nastarenkaita  50  %  h -autoista  2 1 0,4  
Nastarenkaita  20  %  h -autoista  2 1 0,4 

7.2.3  Tiesuolauksen  vaikutus ihmisiin  ja  eläimiin 

Tiesuolalla ei ole suoraa vaikutusta ihmisten terveyteen. Muita vaikutuksia  on 
 esim.  jalkineiden  turmeltuminen  ja  muut  epäviihtyvyystekijät.  Tiesuolalla ei ole 

myöskään havaittavaa suoraa vaikutusta eläinten hyvinvointiin. Teiden välittö-
mässä läheisyydessä olevan kasvuston  vaurioituminen  voi aiheuttaa  esim  pien

-eläimistölle  haittaa. Tiesuolaa  nuolernaan  tulevat eläimet voivat joutua autojen 
 yliajamiksi. 
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7.3  Pöly 

 7.3.1  Yleistä 

Tiepöly  on  peräisin tiesuolasta, päällysteestä, pakokaasuista  ja  etenkin hiekoi-
tuksesta. Hiekoituksen  ja nastarenkaiden  käytön vuoksi pöly  on  erityinen ongel-
ma talvella  ja  erityisesti keväällä. Nastojen päällysteestä irrottama pöly vähenee 
uusien päällystetyyppien  ja nastojen  kehittämisen myötä. Hiekoituksesta peräisin 
olevan pölyn määrään vaikuttavat olennaisesti väylien puhdistuskerrat (harjaus, 
pesu)  ja sadeolosuhteet.  

7.3.2  Tiepälyn  vaikutus pohjaveteen 

Tiepölyllä  ei sinänsä ole vaikutusta pohjaveteen. Vaikutusta saattaa olla hieman 
sitä kautta, että pölyyn sitoutunut suola  ja pakokaasut kulkeutuvat  pitemmälle. 
Käytännön merkitystä tällä ei ole.  

7.3.3  Tiepälyn  vaikutus kasvillisuuteen 

Pöly tukkii kasvin ilmaraot  ja  vaikeuttaa siten kasvin hengitystä. Pöly myös sitoo 
itseensä sekä tiesuolaa että pakokaasuja  ja  lisää siten välillisesti haittoja. Sateet 
poistavat tehokkaasti pölyn kasveille aiheuttamaa haittaa. Kasveilla  on  kyky sie-
tää pölyä kunhan sateet aika-ajoin mandollistavat vapaan hengityksen. Tienvar-
ren kasvillisuus estää tehokkaasti pölyn leviämisen. 

Hiekoitushiekasta  peräisin olevan tiepölyn kasveille aiheuttaman haitan arvosta 
ei löydy tutkittua tietoa. Jäljempänä esitettävä pölyhaittojen lisääntymisen estä-
miskeino, teiden harjaukset  ja  pesu, estää tiepölyn kasveihin kohdistuvan haitan 
lisääntymisen. Estokustannusten voidaan siten katsoa kattavan myös kasvillisuu-
teen kohdistuvan haitan.  

7.3.4  Tiepälyn  vaikutus ihmisiin  ja  eläimiin 

Tiepöly  on  huomattava ongelma taajamissa  ja  erityisesti kaupunkien katukuiluis
-sa.  Tällöin kysymyksessä  on  ennen kaikkea hiekoitushiekasta aiheutuva pöly. 

Pöly  on  ongelma erityisesti keväällä ennenkuin sateet  ja  katujen pesemiset vä-
hentävät pölykuormitusta  ja  pienempi pitoisuushuippu  on  syksyllä hiekoituksen 
alkaessa. Pöly aiheuttaa allergisille hengitystieoireita. Tiestä  ja hiekoitushiekasta 

 peräisin oleva kvartsipöly  on  haitallista terveydelle, mutta kvartsipölyn määrät 
jäävät niin pieneksI, että  se  ei muodosta terveydellistä riskitekijää (Tielaitos 

 1992b). Hiekoitushiekasta  muodostuva pöly ei ole samalla tavalla keuhkohengi-
tettävää kuin pakokaasupäästöt  ja  niin muodoin vähemmän epäterveellistä kuin 
pakokaasupäästöt. Pöly  on  ennen kaikkea epäviihtyvyystekijä. Pölyyn sitoutuu 
liikenteen  ja  muun ihmisen toiminnan aiheuttamia epäpuhtauksia (Tielaitos 

 1992b). Pölyllä  ei tiedetä olevan vaikutusta eläimiin. Ruotsalaisen tutkimuksen 
mukaan suolattu  tie  likaa enemmän kuin pelkästään hiekoitettu  tie. 
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Estokustannusten  määrittelyn lähtökohtana  on  seuraavat arviot:  
• Suolattuja  ja  osittain  suolattuja taajamateitä  on 2 000 km 
• Suolattavia  taajaman ulkopuolisia teitä  on 5 000 km 
• Harjauskustannus  taajamien ulkopuolella  on 120 mk/tiekilometri 
• Harjaus-, keräys-, poiskuljetus- ym  kustannukset taajamissa  on 3 000 mark-

kaa/tiekm 
•  Toimenpiteitä  on  keskimäärin  koko  verkolle perustilanteessa  2/vuosi  

Väylien  puhd istuskustan nukset  vaihtelevat suuresti käytetyn kaluston,  väylätyy-
pin, liikennetilanteen  ja tavoitetason  mukaan  (esim.  Helsingin kaupungissa 

 1 000— 10 000 mklkm).  Suurimmat kustannukset ovat  tielaitoksen  teillä suurten 
taajamien  keskustoissa. Taajamakeskustoja  on tielaitoksen taajamateistä vain 

 osa.  Keskimääräisen  puhdistuskustannusarvion,  3 000 mk/km, kohdistaminen 
 koko suolattavalle taajamatieverkolle  sisältää myös hankalat  puhdistuskohteet. 
 Kaupunkien  hallinnoimaa katuverkkoa  ei tarkastella tässä, koska kaupungit nou-

dattavat omaa  talvikunnossapitopolitiikkaansa.  

Taulukossa  27 on perustilanteen  toimenpiteiden  lukumääränä  käytetty  2  toimen
-pidettältiekilometri.  Toimenpiteiden lukumäärän muutoksen eri  skenaarioissa  on 

 oletettu olevan suorassa suhteessa  arvioituun  ilmaan nousevan pölyn määrään 
(eli  10 %  tielle  levitetystä  ja  tiestä  irtoavasta  materiaalista). Oikeassa  alanurkas

-sa  käytetty toimenpiteiden määrä  on 8,7 (144 000 / 33 000 x 2).  

Taulukko  27.  Pölyn määrät  ja estokustannukset  vuodessa. 

Perustilanne Suolaus Suolaus 
_______________ ______________  120  000t/v  —50% —80%  

Nastarenkaita  95  % pälyn  määrä  [t] 33 000 40 000 80 000 
h -autoista kustannus [Mmk]  13,2 16,0 32,0  

Nastarenkaita  50  %  pölyn määrä  (t] 29 000 37 000 76 000 
h -autosta kustannus [Mmk]  11,6 14,8 30,4  

Nastarenkaita  20  %  pölyn määrä  [t] 27000 35 000 144 000 
h -autoista kustannus [Mmk]  10,8 14,0 57,6 

7.4  Pakokaasut 

Suolaus-  ja hiekoituskäytännön  muutoksiin sisältyy myös muutoksia  pakokaasu-
päästöissä.  Muutoksia aiheuttaa  mm. auraus-  ja höyläyskertojen  muutokset, 
suolan-  ja hiekanlevityskertojen  muutokset,  ajotapamuutokset (nopeuksien 

 muutosten kautta) jne.  Pakokaasupäästöissä  tätä kautta tapahtuvia määrien 
muutoksia ei ole tässä yhteydessä laskettu. Prosentin vähennys henkilöautojen 

 nopeuksissa  vähentää  typen oksidipäästöjä  1,5 %. Ajonopeuksien  muutoksia 
esiintyi Kuopion  koealueella  vain  ensimmäisenä vuonna.  Kunnossapitokerroissa 

 ei  kokeilualueella  ole tapahtunut olennaista muutosta. Edellä olevan perusteella 
voidaan  pakokaasupäästöjen  muutokset katsoa niin vähäisiksi, että niillä ei ole 
merkitystä.  
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7.5  Melu  

Kunnossapidon  ja nastarenkaiden  käytön muutokset vaikuttavat melutasoon. 

Kosteus.  Tien  pinnan kosteusolosuhteet  vaikuttavat lilkennemelun määrään. 
Mitä märempi tien  pinta on  sitä enemmän melua aiheutuu renkaan  ja  tien  pinnan 

 välisestä kosketuksesta. Suolan vähentäminen pitää tiet kuivempina, josta puo-
lestaan aiheutuu vähemmän melua. Englantilaisen tutkimuksen mukaan märkä 
tien  pinta  lisää melua  8-15 dB(A),  joka vastaa noin liikenteen kymmenker-
taistumista kuivan tien olosuhteissa'  (Constant 1989). Melumuutos on  kuitenkin 
olennaisesti riippuvainen päällysteen laadusta. Suomessa  on  käytössä huomat-
tavasti karkeammat päällysteet kuin Englannissa, joten melumuutokset kosteu-
den suhteen ovat pienemmät Suomessa. Myös päällysteen lumipeite vähentää 
melua. 

Nopeus. Nopeuden hidastuminen alentaa melua. Jokainen alentunut nopeuskilo-
metri vähentää melua noin  0,1 dB(A)  (pohjoismainen melumalli). Nopeusmuu-
toksia ei kuitenkaan ole havaittu Kuopion kokeilualueella ensimmäisen kokeilu- 
vuoden jälkeen. 

Nastarenkaat. Nastarenkaat  aiheuttavat enemmän melua kuin nastattomat. 
Nastarenkaiden väheneminen vähentää siten melua. Nastojen aiheuttama melu- 
lisäys  on  noin  2-3 dB(A) (Constant 1989).  Mandollinen polanne vähentää nas-
toista aiheutuvaa melua. Viimeaikojen nastakehitys  on  vähentänyt nastoista ai-
heutuvaa melua. 

Arvotus  

Käytettävissä olevien resurssien puitteissa ei ollut mandollista eikä mielekästä 
tutkia suolausmuutosten aiheuttamaa melumuutosten määrää. Samoin ei ollut 
mandollisuuksia melun arvon tarkempaan määrittelyyn. Periaatteessa melun 
määrän vähentyminen vähentää suojaustarvetta, mutta käytännössä suojauksen 
perusteena olevat laskelmat eivät huomioi esim. todellisia kosteusolosuhteita 
tiellä. 

Tiehankkeiden  yhteiskuntataloudellisen vaikutuksen työryhmän (YHTALI) arvios
-sa  on  tieliikenteen melun arvoksi saatu  1 600  milj.  mk  (viihtyvyyshaitta)  (Tie- 

hallitus  1992). 

Talvikunnossapidon  kyseessä olevissa vaihtoehtoisissa skenaarioissa melun 
voidaan todeta vähenevän nykytilanteeseen verrattuna; sitä enemmän mitä kau-
emmas mennään nykytilanteesta. Melu vähenee, koska vähäisemmällä suolan- 
käytöllä tiet ovat kauemmin kuivana  ja  ehkä polanteisina sekä nastojen käytön 
vähentymisen myötä. Muutos merkitsee talvikauden tieliikenteen melutason  pie-
nenemistä  riippuen vahvasti säästä. Melun vähenemisen määrää ei ole miele-
kästä laskea. Vielä vaikeampi  on  määritellä arvoa kyseiselle muutokselle.  On 

 todennäköistä, että muutoksen arvo  on  nollasta  poikkeava,  10  ja  100  miljoonan 
välillä. Melumuutoksen arvoa ei huomioida ympäristövaikutusten laskelmassa. 
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76  Yhteenveto  ympäristövaikutuksista  
Laskettaessa  kunnossapitotason  ja  nastarenkaiden  käytön muutosten  kokonais-
ympäristövaikutusten  arvoa,  on  seuraavassa otettu nykytilanteen arvoksi  0. 

 Muutosten arvo ilmaisee siten suhdetta  perustilanteeseen.  Näin laskien saadaan 
taulukon  28  mukainen laskelma. 

Taulukko sisältää tiesuolan aiheuttamat  suojauskustannukset, talousmetsälle 
aiheutetut  menetykset  ja  tiepölyn estokustannukset. 

Loppuyhteenvedossa ympäristökustannukset  on  jaettu eri  kohderyhmien  kesken 
 kohdistuvuuden  mukaan. 

Taulukko  28. Kunnossapitotason  ja  nastarenkaiden  käytön muutosten  koko
-naisympäristö  vaikutusten arvo.  

Vuosikustannus  (Mmk)  Perustilanne Suolaus Suolaus 
___________________________  120  000tJv  —50% —80%  
Nastarenkaita  95  %  h -autoista  0 -12,2 -18,9  
Nastarenkaita  50% h -autoista  -5,6 -17,4 -24,5  
Nastarenkaita  20  %  h -autoista  -8,8 -20,6 -2,5  
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8  MUUT VAIKUTUKSET  

8.1  Autojen korroosiokustannukset 

Teiden suolaus vaikuttaa ajoneuvojen korroosioon. Korroosiosta aiheutuvia kus-
tannuksia  on  selvitetty automaahantuojien edustajille tehdyllä kyselyllä (Rönn-
holm  et at. 1994). Automaahantuojien  edustajia pyydettiin arvioimaan suolan käy-
tön aiheuttamia lisätoimia  ja  -kustannuksia  ja  vertaamaan niitä alueisiin, joissa 
suolaa ei käytetä. 

Kyselyn perusteella voidaan suolan käytön sanoa aiheuttavan seuraavia ongel-
mia: 

•  Auton  korin korroosio. 
• Jarrulevyjen  ja sylintereiden syöpyminen, jarrupalojen  nopea kuluminen sekä 

toimintahäiriöt  erityisesti autoissa, joissa  on levyjarrut  myös takana. 
•  Sähkölaitteiden, liittimien sekä valojen kontaktihäiriöt etenkin auton takapääs - 

sä. Katalysaattorin  vaatiman  lambda-sondin toimintahäiriöt. 
•  Pyörien ripustusten  ja tukivarsien  sekä erityisesti tukivarsien laakerointien 

syöpyminen. 
• Pakoputkiston käyttöiän  lyheneminen. 
• Jäähdytysjärjestelmän  ja lämmityslaitteen kennostojen syöpyminen ja vuodot.  

Suolan käytön aiheuttamien kustannusten arvioinnissa pidettiin vertailupohjana 
auton  18  vuoden käyttöä. Vuosikustannuksia määritettäessä kokonaiskustannuk-
set jaettiin viidellätoista,  sillä suolaus  vaikuttaa myös auton käyttöikään. Suola-
uksen aiheuttamiksi keskimääräisiksi korroosiokustannuksiksi saatiin kyselyn 
perusteella  700 mk/auto/vuosi.  Alueelliset erot ovat kuitenkin suuria; Uudenmaan 
läänissä kustannukset ovat noin  850 mk/auto/vuosi,  kun vastaava luku  Lapin 

 läänissä  on vain 20 mk/auto/vuosi. 

Suotauksen  vähentyessä puoleen nykyisestä vähennetään suolattavien teiden  ja 
 kerralla levitettävän suolan määrää sekä lyhennetään ajanjaksoa, jolloin suolaa 

käytetään. Asiantuntijoiden 3  arvioiden perusteella voidaan olettaa, että tällä ei ole 
juurikaan vaikutusta autojen korroosiokustannuksiin. Suolauksen vähentyessä  80 
% suolataan  käytännössä enää  vain  Etelä-Suomen vilkkaasti liikennöidyt tiet. 
Tällöin saavutetaan noin  50 %  säästö korroosiokustannuksissa. Nastarenkaiden 
osuuden ei oleteta vaikuttavan korroosiokustannuksiin.  

On  ilmeistä, että selvityksessä Teiden talvisuolauksen vaikutus korroosiokus-
tannuksiin'  on  toteutettu  vain  annos—vaste-tutkimuksen etenemispotusta (ks. 
kohta  2 Arvottamisperusteet) vain  kohdat  1 —3.  Kohtaa  4,  joka yhteiskuntatalou-
dellisten laskelmien kannalta  on otennaisin,  sitä vastoin ei selvityksessä ole teh-
ty. Kuitenkin olemassa olevaan markkinadataan perustuen voidaan helposti 
osoittaa, että selvityksessä saadut arvot ovat kaukana ihmisten todellisesta  mak-
suhalukkuudesta.  Toisaalta voidaan laskea, että autojen korroosiovauriotden 
estämiskustannukset ovat vuositasolla  300-400  Mmk; toisaalta myös tiedetään, 
että ihmiset eivät käytä autojensa suojaukseen tätä summaa. Toisin sanoen hei- 

prof.  Seppo Yläsaari, proj.pääll.  Anne  Leppänen  12/94 
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dän  maksuhalukkuutensa korroosion  kokonaan poistamiseen  jää  alle  tämän 
 300-400  Mmk:n, mutta kuinka paljon, sitä  on  mandoton sanoa. 

Taulukko  29.  Autojen  korroosiokustannukset  ja  muutos  nykytilanteeseen  suolan 
 käyttömäärän  mukaan  (Mmk/v).  

Mmk  Perustilanne Suolaus Suolaus 
___________________________ 120000t1v  —50% —80%  
Nastarenkaita 	kustannus  1300 1200 650 
95% h -autoista 	muutos  -100  -  650  

Nastarenkaita 	kustannus  1300 1200 650 
50% h -autoista 	muutos  -100  -  650  
Nastarenkaita 	kustannus  1300 1200 650  
alle  20% h -autoista 	muutos  -100  -  650  

Annos—  vaste-menetelmiä käytetään  markkinainformaatioon perustuvien  mene-
telmien sijasta kandesta syystä:  

1) koska ajatellaan, etteivät ihmiset  tunne  tutkittavana  olevia  vaikutussuhteita  tai 
2) koska tarvittavaa  markkinadataa  ei ole olemassa. 

Kumpikaan  em.  perusteluista  ei päde suolan  ja  autojen  korroosion  tapaukseen. 
Ihmisten  maksuhalukkuus  haittojen poistamisesta saataisiin  luotettavammin 

 esille selvittämällä, paljonko  he  todellisuudessa käyttävät (ei siis paljonko heidän 
 autoliikkeen  mielestä tulisi käyttää) rahaa suolan aiheuttamien autojen  korroosio

-vaurioiden korjaamiseen. Voidaan myös arvioida mikä  osa  auton  jälleenmyynti
-hinnan  taskusta johtuu  korroosioista  ja  mikä muista tekijöistä kuten auton tekni-

sestä vanhenemisesta  ja  toimimattomuudesta.  

Tässä tapauksessa esitettyyn laajaan  erillistutkimukseen  ei ole ollut mandolli-
suutta. 

Henkilöautojen "tekninen" käyttöikä  on  noin  15  vuotta, jonka jälkeen  ajettavalla 
suoritteella  ei ole olennaista merkitystä.  Jos  autojen  korroosiokustannusten  pe-
rustaksi otetaan  korroosion estämiskustannukset  (kuten  siltojenkin  osalta) siten, 
ettei  ruostumisesta  ole olennaista haittaa ajoneuvon elinaikana, voidaan nyky

-suolauksen  aiheuttama  korroosio-ongelman  estokustannukset  laskea seuraavilla 
perusteilla:  

•  ajoneuvojen  suojausta  uutena parannetaan maahantuojan toimesta;  kustan
-nus/ajoneuvo  500  mk.  

• ajoneuvot  suojataan yhden kerran elinaikanaan uudestaan. Kustannukset! 
ajoneuvo  1 500  mk.  

•  ajoneuvojen  käyttöiäksi  lasketaan  12  vuotta.  
• suojattavaksi  ajatellaan  koko  ajoneuvokalusto,  myös raskaat  ajoneuvot,  mikä 

poikkeaa  nykytilanteesta. 
•  ajoneuvoja  on 2 000 000  kpl. 
• suolauksen  50  %  vähentäminen ei olennaisesti vähennä  suojaustarvetta. 
•  80  % suolauksen  vähentäminen poistaa puolelta  ajoneuvoista välisuojauksen  

tarpeen, koska kyseiset  ajoneuvot  eivät enää joudu suolan kanssa  kosketuk- 
sun  
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Pienikin suolan määrä  (jota  on  luonnostaan meri-ilmaston vuoksi  rannikkoseu-
duilla)  aiheuttaa  korroosion  alkamisen.  Korroosiota  esiintyy joka tapauksessa 
ilman teiden  suolaustakin,  koska kyseessä  on  kemiallinen reaktio,  jota  erityisesti 
tehostaa kosteus. Suola pitää  korin osat  kosteina olosuhteissa, jossa  kon  muu-
toin olisi kuiva.  

Korroosio -ongelmia ei voida kaikkien auton osien osalta ratkaista  suojaamalla 
 (jarrut, sähkölaitteet). Jokaiseen  ajoneuvoon  voidaan laskea tehtävän yksi jarru

-laitekorjaus/huolto  (1 200  mk) tiesuolan aiheuttamien häiriöiden  tai  korroosion 
 vuoksi.  Suolauksen vähetessä  50/80  %  oletetaan  jarrulaiteongelmien  vähenevän 

vastaavasti. 

Edellisen perusteella saadaan seuraava taulukko: 

Taulukko 30.Korroosio vaikutukset ajoneuvokantaan annos-vaste- menetelmällä 
(Mmk/v). 

Mmklv Perustilanne Suolaus Suolaus 
l20000tIv  —50% —80%  

Nastarenkaita  95  %  533,3 433,3 248,3 
h -autoista  ____________  -100 -285  

Nastarenkaita  50  %  533,3 433,3 248,3 
h -autoista  0 -100 -285  

Nastarenkaita  alle  20  %  533,3 433,3 248,3 
h -autotsta  0 -100 -285  

Korroosiovaurioiden  kustannuksia voidaan myös tarkastella  estämiskustannus
-ten  kautta siten, että lasketaan kustannukset, jotka syntyvät kun autot pestään 

 alustasta  määrävälein.  Jos  autot pestään kaksi kertaa vuodessa  vain  tätä tarkoi-
tusta varten, vuotuiset kustannukset olisivat suuruusluokaltaan  200  Mmk. Uu-
simmissa  autopesukoneissa  autot pestään  paineella  (ei  harjoja),  jolloin alusta

-suuttimien  käytöllä  korroosiokustannuksia  voitaisiin merkittävästi alentaa.  

8.2  Autojen  pesukustannukset 

Huoltoasemien  vuosittaisesta  4 000 000  automaattipesusta  noin  2/3  tehdään 
 nastarenkaiden käyttöaikana. Liuotinpesuja  on  näistä  30  %. Automaattipesujen 

 keskihinta  on  ollut noin  40  mk.  Liuotinta  myydään myös  kuluttajapakkauksissa, 
 keskimäärin  250 000  litraa vuodessa. Tästä puolet voidaan arvioida käytettävän 
 talviaikana  autojen pesuun.  Liuottimen litrahinta  on  noin  15  mk. 

Suolan  ja  nastarenkaiden  käytön vähentäminen pienentää autojen  pesukustan-
nuksia.  Vaikutus ilmenee  A. C. Nielsen Finland  Oy:n tekemästä valtakunnalli-
sesta  autopaneelista,  joka perustuu noin  900  yksityisen  henkilöautoilijan  (vain 

 omistusautoilijat) kirjanpitoon.  Koko  maassa  automaattipesut  vähenivät  1.11.-
31.3.  välisenä aikana talvesta  91/92  talveen  92/93  noin  4  %.  Kuopion rajoitetun 
suolan käytön  kokeilualueella  vähennys oli noin  16  %.  Taloudellinen tilanne 
huomioon ottaen voidaan suolan vaikutuksen arvioida olevan noin  10  %  suuruus-
luokkaa alueilla, joilla suolaa käytetään. Tämän luvun voidaan ajatella sisältävän 
myös itse tehtyjen  pesujen  ja  autoetuautojen pesujen  vähenemisestä aiheutuvat  
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kustannussäästot.  Lapissa tehtävien automaattipesujen määrään  (n. 5 %  kaikista 
pesuista) ei suolan vähentäminen vaikuta. 

Nastarenkaiden  vaikutus autojen likaantumiseen  on  suurempi kuin pelkän tie-
suolan. Pesukustannusten voidaan arvioida pienenevän noin  30 % nykysuolauk-
sella,  jos nastarenkaiden  käyttö vähenisi yli  80 %. Suolauksen  vähentäminen 
pienentää kuitenkin nastarenkaiden likaavaa vaikutusta. 

Seuraavassa taulukossa  (31) on  esitetty autojen pesukustannukset  ja  muutos 
nykytilanteeseen eri skenaarioissa. 

Taulukko  31.  Autojen  pesukustannukset  ja  muutos  perustilanteeseen  verrattuna 
eri  skenaarioissa (Mmk/v).  

Autojen  pesukustannukset Perustilanrie Suolaus Suolaus 
(Mmk/v)  120  000tJv  —50% —80%  
Nastarenkaita 	kustannus  108,5 101,8 97,7 
95% h -autoista 	muutos  ______________  -6,7 -10,8  
Nastarenkaita 	kustannus  89,0 86,5 86,0 
50% h -autoista 	muutos  -19,5 -22,0 -22,5  
Nastarenkaita 	kustannus  76,0 76,4 78,2  
alle  20% h -autoista 	muutos  -32,5 -32,1 -30,3 

8.3  Liuottimet  

Tuulilasin puhdistusnesteiden kokonaiskulutus  on 6 000 000  litraa vuodessa, 
josta noin  4/5  käytetään syyskuun  ja  maaliskuun välisenä aikana. Litrahinta  on 

 keskimäärin  9 mk4 .  

Suolan  ja nastarenkaiden  käyttö vaikuttaa lasinpesunesteiden kulutukseen. 
Suolauksen vaikutus voidaan arvioida samansuuruiseksi kuin automaattipesujen 
yhteydessä, eli noin  10 %:ksi  kustannuksista  (Lapin  lääniä lukuun ottamatta). 

Nastarenkaiden  käytön vaikutus riippuu suolauksen määrästä. Nykysuolauksella 
voidaan säästää noin  30 %  kustannuksista rajoittamalla nastarenkaiden käyttö 

 alle  20 %:iin henkilöautoista. Suolauksen  vähentäminen pienentää olennaisesti 
nastarenkaiden  Ii  kaavaa vaikutusta. Nastarenkaiden käytön rajoittaminen saattaa 
myös muuttaa käytettävän pesuliuottimen koostumusta.  

Berner  Oy 
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Taulukko  32.  Tuulilasin puhdistusnesteiden kustannukset  ja  muutos nykytilaan 
verrattuna eri skenaarioissa (Mmk/v). 

Mmklv Perustilanne Suolaus Suolaus 
l20000tIv  —50% —80%  

Nastarenkaita 	kustannus  43,2 40,8 39,3 
95% h -autoista 	muutos  ______________  -2,4 -3,9  

Nastarenkaita 	kustannus  35,4 33,4 31,8 
50% h -autoista 	muutos  -7,8 -9,8 -11,4  

Nastarenkaita 	kustannus  30,2 28,5 27,2  
alle  20% h -autoista 	muutos  -13,0 -15,0 -16,0 

8.4  Rengaskustannukset 

Nastarenkaiden  osuutta vähennettäessä muuttuvat vuosittaiset rengaskustan-
nukset nasta-  ja kitkarenkaiden välisen hintaeron ja kestävyyseron  johdosta. 

Nastarenkaiden  ja kitkarenkaiden  kestävyyttä  on  tutkittu  Tampereen  seudulla 
noin  40 taksiautoilijan ajamissa  autoissa. Mittausten perusteella renkaille määri-
tettiin teoreettinerl ajotulos (laskettu  3  mm:n kuviosyvyyteen). Renkaat eivät kui-
tenkaan toimi edellytysten mukaisesti niin pitkään, nastarenkaissa nastat kestä-
vät noin  70 %  renkaan ajotuloksesta. Molempien rengastyyppien ajotulos vaihtell 
myös huomattavasti talvesta  ja  ajankohdasta (alkutalvi/kevättalvi) riippuen. Nas-
tarenkaiden voidaan arvioida kestävän noin  2 000 km kitkarenkaita  enemmän  ja 

 niiden hinta asennettuina  on 150-400  mk kalliimpi kuin kitkarenkaiden (laskel-
missa käytetty  200  mk). 

Keskimääräinen talviajosuorite henkilöautoa kohti  koko  maassa  on  noin 
 9500 km  (Mäkelä  et al. 1993). 

H  inta- ja kestävyyserojen  perusteella laskettuna ovat nastarenkaiden vuosittaiset 
kustannukset  20-30  mk enemmän kuin kitkarenkaiden. Seuraavaan taulukkoon 

 on  laskettu vuosittaisten rengaskustan  nusten  muutokset nykytilaan verrattuna. 
Suolauksen määrä ei vaikuta rengaskustannuksiin. 

Taulukko  33.  Rengaskustannusten  muutos nykytilanteeseen verrattuna (Mmk/v). 

Mmkfv Perustilanne Suolaus Suolaus 
l20000tJv  —50% —80%  

Nastarenkaita 	kustannus  0 0 0 
95% h -autoista 	muutos  _______________ ______________ ______________ 

Nastarenkaita 	kustannus  -22,5 -22,5 -22,5 
50% h -autoista 	muutos  _________________ _______________ _______________ 

Nastarenkaita 	kustannus  -37,5  -  37,5 -37,5  
alle  20% h - autoista 	muutos  ______________ ______________ 
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8.5  Hiekoituksen  aiheuttamat autojen vauriot 

Teiden suolausta  ja nastarenkaiden  käyttöä vähennettäessä joudutaan liukkau-
den torjumiseksi lisäämään hiekoitusta. Hiekoituksen lisäämistarve eri skenaari-
oissa tietyypeittäin  on  selvitetty tämän tutkimuksen työohjelmassa. Hiekan käy-
tön lisääminen aiheuttaa vaurioita autojen maalipintoihin, tuulilaseihin, valaisin-
laitteisiin  ja  alustan rakenteisiin. 

Nykytilanteessa autojen tuulilasi joudutaan vaihtamaan  5— 10  vuoden välein 6 . 

Vaihto maksaa  600-5 000  mk.  

Suomi on  eräs Euroopan johtavista tuulilasien valmistajista. Vuosittain valmiste-
taan lähes miljoona tuulilasia, joista kotimaan käyttö  on  noin  100 000 kpl.  Tuuli-
lasin vaihtamisen yleisin syy  on  vaurio lasissa. Vaurio  on  yleensä  kiven  tai  irron-
neen nastan  aiheuttama. Myös jännityksistä aiheutuneet tuulilasien halkeamiset 
ovat tavallisia vaurioita . 

Edellisiä harvinaisempi tuulilasin vaihtamisen syy  on  lasin kuluminen/naarmuun
-tummen  siten, että läpinäkyvyys huononee. Naarmuuntuminen johtuu paljolti 

suolan käytöstä. Suolan  ja irtolian (kivipöly)  seos tarttuu ajettaessa tuulilasiin,  ja 
 sitä pestään pois ajoneuvon pesulaitteilla. Pesulaitteet toimivat usein huonosti 

talvella  ja  kun suolaa käytetään myös  —6°C  pakkasilla, likaa hierotaan tuulilasil
-la.  Tuulilasin naarmuuntuminen  on  siis paljolti myös käyttäjävirhe. 

Seulottu irtohiekka  ei ole omiaan naarmuttamaan tuulilasia,  jos  suolaa ei käytetä. 
Tuulilasiin osuva hiekka lentää osumisen jälkeen välittömästi pois. Lasi  kyllä 

 kestää normaalin hiekan.  Sen  sijaan,  jos  käytetään murskeesta tehtyä terävä-
särmäistä hiekoitushiekkaa  tai  nykyistä suurempirakeista hiekkaa, voivat tuulila-
sivauriot merkittävästi Jisääntyä. 

Vaihdettavien  lasien keskihinta asiakkaalle  on  tänä päivänä  1 000  mk  tai  hieman 
 alle,  koska huomattava  osa vaihdettavista  laseista ei vielä ole ns. lilmalaseja. 

Tässä laskelmassa tuulilasien keskihintana käytetään  1 500  mk  ja suolauksen ja 
hiekoittamisen  aiheuttamia tuulilasivaurioita lasketaan olevan  50 000 kpl/v. 

Hiekoituksen  lisääminen lisää tuulilasien kulumis/naarmuuntumisnopeutta erityi-
sesti vilkkaimmin liikennöidyillä teillä. Eri skenaarioissa hiekoituksen määrä li-
sääntyy  1 -luokan teillä  1 - 1 0-kertaiseksi.  Tällöin voidaan arvioida, että hiekoitus-
määrän kaksinkertaistuessa tuulilasivauriot lisääntyvät  20 %. Suolauksen  mää-
rän vähetessä puoleen  ja hiekoitusmäärän  1 -luokan teillä kasvaessa kolminker-
taiseksi, tuulilasivauriot lisääntyvät nykytilanteesta  40 %.  Sen  sijaan suolauksen 
vähetessä  80 %  ja hiekoituksen  lisääntyessä seitsenkertaiseksi vaikutukset 
kompensoivat toisensa  ja  päädytään perustilanteeseen. Hiekoitusmäärän kym-
menkertaistuessa  ja suolauksen vähetessä  80 % tuulilasivaurioiden  määrä kas-
vaa arviolta  20 %.  

Henkilöautojen konepeltien maalauksista noin  5 %  aiheutuu hiekoitushiekan syn- 
nyttämistä vaurioista7 . Maalaus maksaa keskimäärin  2 000 mk/konepelti.  Hiekan 

Helsingin katsastuskonttori 
Lamino Oy 
Korpivaara Oy 
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aiheuttamat vauriot näkyvät nykyään noin  lo  vuoden ikäisissä autoissa, joten 
hiekoituksesta johtuviksi maalauskustannuksiksi voidaan arvioida nykytilantees-
sa noin  200  mk/auto/v  ja  kustannukset kohdistuvat viiteen prosenttiin autokan-
nasta  (100000  kpl). Hiekoituksen kymmenkertaistuessa maalivaurioisten  autojen 
osuus kasvaa  20  %.  Tällä tarkoitetaan sitä määrää autoja, jotka todellisuudessa 
maalataan. Tarkastelun ulkopuolelle  jää  joukko autoja, joiden elinkaaren aikana 
niitä ei hiekoituksen aiheuttamien vaurioiden vuoksi maalata. 

Hiekan aiheuttamia vaurioita autojen alustarakenteisiin  ja  lyhtyihin  ei tarkastelus-
sa ole otettu huomioon. 

Seuraavassa taulukossa  on  esitetty hiekoituksesta aiheutuvat kustannukset 
(tuulilasi  ja  maalipinnat)  ja  muutos nykytilanteeseen eri skenaarioissa. 

Taulukko  34.  Hiekoituksesta (tuuiilasit+maalivauriot) atheutuvien  vaurioiden 
kustannukset  ja  muutos nykytilanteeseen eri skenaarioissa (Mmklv). 

MmWv Perustilanne Suolaus Suolaus 
l20000tIv  —50% —80%  

Nastarenkaita 	kustannus  75+20 105+20,8 75+22,8 
95% h -autoista 	muutos ____________  +30,8 +2,8  

Nastarenkaita 	kustannus  75+20 105+20,8 75+22,8 
50% h -autoista 	muutos  0 +30,8 +2,8  

Nastarenkaita 	kustannus  90+20,4 126+20,8 90+24,0  
alle  20% h -autoista 	muutos  +15,4 +51,8 +19,0 

8.6  Ajomukavuus  

Autoilijoiden keskuudessa suolan käyttöä  on  voimakkaasti vastustettu muiden 
syiden ohella  sillä,  että tien  pinnan  ollessa märkä  rapa  roiskuu.  Auto  likaantuu  ja 

 erityisesti näkyvyys  on  huono lentävän ravan vuoksi. Ajomukavuuden  on  väitetty 
merkittävästi paranevan, ellei suolata. 

Talvi  ja  tielilkenne-  projektin  yhteydessä Kuopiossa selvitettiin autoilijoiden mie-
lipiteitä suolaamattomuuskokeilusta. 

Mielipiteet rajoitetun suolan käytön kokeilua kohtaan olivat hyvin myönteisiä  ja 
 rohkaisevia jatkoa ajatellen. Kuopion läänin vastaajista  3/4  ilmoitti kokemustensa 

olleen myönteisiä, kun taas Keski-Suomen läänin vastaajista  62  %  ei osannut 
ottaa asiaan kantaa (Niemelä  et al. 1993;  Niemelä & Kainulainen  1994).  

Suolan käyttöä perusteltiin ajoturvallisuuden lisääntymisellä  ja  raskaan liikenteen 
turvallisella sujumisella. Suolan käyttöä vastustettiin edelleen eniten  sen  aiheut-
tamien ympäristöhaittojen  ja  auton peltien  ja  alustan ruostumisen vuoksi. Suo-
lausta vastustivat Kuopion läänin autoilijat Keski-Suomen autoilijoita useammin 
erityisesti auton likaantumisen  ja  suolasohjon epämiellyttävyyden  vuoksi 
(Niemelä & Kainulainen  1994).  

Tutkimukset eivät anna vastausta varsinaisen ajomukavuuden muutoksista. 
Kuitenkin  on  ilmeisen selvää, että ajomukavuuden kannalta tienhoitopolitiikan 
paremmuusjärjestys oli seuraava: 



TALVI  JA  TIELIIKENNE 	 67  
MUUT VAIKUTUKSET  

1) kuiva  pal  jas  tie 
2) kuiva luminen/jälnen  tie 
3) märka! suolattu  tie  

Tässä laskelmassa ajomukavuuden arvoksi  on  arvioitu  0  seuraavilla perusteilla: 

•  Rapa roiskuu  ainoastaan  sen  ajan kun tiellä  on  sulavaa  lunta (loskaa).  Enim-
män ajan suolattu  tie on  paljaana ajomukavuudeltaan huomattavasti parempi 
kuin suolaamaton  tie. 

• Suolatulla  tiellä ajaminen vaatii huomattavasti vähemmän energiaa (keskitty-
mistä) kuin polanteisella suolaamattomalla tiellä ajaminen. 

• Suolattu  tie  poistaa ajamisesta aiheutuvaa epävarmuutta;  tie on  yhtä helppo 
ajaa sekä tottuneille että tottumattomille kuijettajille 

• Suolatulla  tiellä ei ole ajomukavuutta haittaavia polanteita  ja  yllättäviä kuhmu-
roita. 

• Suolatulla  tiellä ei ole yllättäviä liukkauden muutoksia, joka  on talviajamisen 
 mukavuuden tärkein mitta. 

Nastarenkaiden  määrän vähetessä ajomukavuus kasvaa ajoneuvossa mel un 
määrän vähetessä. Toisaalta kitkarenkailla ajettaessa liukkaalla kelillä ajomuka-
vuus huononee epävarmuuden tunteen lisääntyessä, koska liukkaus vaihtelee.  

8.7  Siltojen  korroosiokustannukset  

8.7.1  Teräsbetonisillat 

Teräsbetonisiltoja  oli vuoden  1992  lopussa  7454  kappaletta, joka vastaa noin 
 65 % sillastostamme.  Teiden talvisuolaus aiheuttaa teräsbetonirakenteille lisä-

kustannuksia korroosiovaurioiden ennalta ehkäisemisen sekä peruskorjauksen 
yhteydessä. Näitä kustannuksia  on  selvitetty Tielaitoksen toimesta (Rönnholm  et 
al. 1994). 

Peruskorjaukseen  kuuluvia töitä, joita talvisuolaus lisää, ovat  mm. reunapaikkien 
 uusiminen, kansilaattojen  ja laakeritasojen  korjaaminen, kaiteiden uusintamaala

-us, liikuntasaumalaitteiden  uusiminen sekä laakerien  ja syöksytorvien  huolto- 
käsittely. 

Näistä aiheutuvat, todellisen tarpeen mukaiset , kustannukset ovat noin  29  Mmk 
vuodessa  (1 % sillaston  arvosta) 

Uudisrakentamisen yhteydessä talvisuolauksen vaikutusten eliminointi aiheuttaa 
lisäkustannuksia reunapaikkien, välitukien, kaiteiden, liikuntasaumalaitteiden  ja 
syöksytorvien  rakenteissa. Lisäkustannuksia aiheuttavista toimista tuskin luovu-
taan, vaikka suolausta vähennettäisiin,  sillä  niihin vaikuttaa muitakin syitä. 

Peruskorjaukseen  liittyvistä toimista nastarenkaat vaikuttavat liikuntasaumalait-
teiden kestävyyteen.  Talven  aiheuttamat (todellisen tarpeen mukaiset) lisäkus-
tannukset liikuntasaumalaitteille ovat noin  0,7  Mmk vuodessa, josta nastarenkai

-den  osuuden voidaan arvioida olevan noin  0,6  Mmk  s  

Jorma Huura  12/94 
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Suolauksen vähentämisellä  puoleen nykyisestä ei arvioiden mukaan 9  ole vaiku-
tusta siltojen korroosiokustannuksiin. 

Siltojen hallintajärjestelmän (SIHA) kehittämistyön yhteydessä asiantuntijajou-
kolle tehdyn  Delphi -kyselyn tulokset osoittavat, että siltojen reunapaikkien  pinta- 

vauriot  ja raudoituksen korrooslo  saavuttavat suolattavilla teillä vaurioluokan  3, 
 joka edellyttää korjauksia, noin  20  vuotta aikaisemmin  (25-35 v.  iässä) kuin 

suolaamattomilla teillä. Tällöin talvisuolauksesta luopuminen vähentäisi korjaus-
kustannuksia  40 %.  

Seuraavassa taulukossa  on  esitetty teräsbetonisiltojen korroosiokustannukset  ja 
 muutos nykytilanteeseen suolan määrän  ja nastarenkaiden  osuuden muuttuessa. 

Suolauksen vähentyessä  80 % on  kustannusten oletettu vähenevän  40 %,  mutta 
muutos voi olla suurempikin. 

Taulukko  35.  Teräsbetonisi/tojen korroosiokustannuksetja  muutos nykytilantee
-seen  verrattuna suolauksenja nastarenkaiden käytön mukaan (Mmk/v). 

Mmk!v Ferustilanne Suolaus Suolaus 
l20000tJv  —50% —80% 

Nastarenkaita 	kustannus  29 29 17,4 

95% h-autosta 	muutos  0 0 -11,6 

Nastarenkaita 	kustannus  28,7 28,7 17,1 

50% h -autoista 	muutos  -0,3 -0,3 -11,9 

Nastarenkaita 	kustannus  28,4 28,4 16,8  

alle  20% h -autoista 	muutos  -0,6 -0,6 -12,2 

8.7.2  Teräs-  ja  aafl  otetut  teräsputkisillat 

Terässilloissa  suolan aiheuttaman korroosion arvioidaan rajoittuvan kannen ylä-
puolislin teräsrakenteislin, jolloin lisäkustannuksia aiheutuu terästen pintakäsit-
telystä. Suolauksesta aiheutuvat lisäkustannukset määritettiin Tielaitoksen selvi-
tyksessä (Rönnholm  et al. 1994)  vertaamalla kahta maalausvaihtoehtoa  ja  las-
kemalla niistä aiheutuvat kustannukset. Käyttämällä olosuhteisiin nähden edu  I-
lisinta maalausvaihtoehtoa (suolaamattomilla  teillä kevyempi kuin suolatuilla) 
saatiin suolauksen aiheuttamiksi vuosittaisiksi lisäkustannuksiksi noin  200 000 

 markkaa. 

Aallotetuissa teräsputkisilloissa korroosiota  esiintyy pääasiassa putken sisäpuo-
lella vesirajassa  ja vesirajan  alapuolella.  Delphi -projektin  tulosten perusteella 
voidaan suolauksen arvioida lyhentävän aallotettujen putkien käyttöikää  6  vuotta. 
Suolauksen vähentyessä  80% nykytasosta  voidaan kustannusten arvioida vähe-
nevän noin  2,5  Mmk vuodessa (Rönnholm  et al. 1994). 

Anne  Leppänen, Jorma Huura  12/94 
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Taulukko  36.  Terässiltojen  ja aallotettujen teräsputkisiltojen kustannussäästöt 
suolauksen  määrän mukaan (Mmklv). Nastarenkaiden osuus ei vaikuta  kustan-
nu/csiin. 

Mmklv Perustilanne Suolaus Suolaus 
_________________________ 120000tiv  —50% —80%  

Nastarenkaita 	kustannus  
95% h -autoista 	muutos  0 0 -2,7  
Nastarenkaita 	kustannus  
50% h -autoista 	muutos  0 0 -2,7  
Nastarenkaita 	kustannus  
alle  20% h -autoista 	muutos  0 0 -2,7 

8.8  Kaiteet,  liikennemerkit  ja  valaisinpylväät 
Kaiteiden, reunakivien  ja  suoja-aitojen kustannukset olivat vuonna  1991  noin 

 17  Mmk  (littera  1540),  josta kaiteiden osuus oli noin  70  %  eli  12  Mmk. Suolatulle 
tieverkolle näistä kustannuksista kohdistui  46  %. 

Kaiteet  ovat kuumasinkittyä terästä,  ja  niiden kestoikä  on  noin  30  vuotta. Suola-
uksesta luovuttaessa kaiteet saattaisivat kestää  40  vuotta, mutta todennäköisesti 
ne joudutaan kuitenkin uusimaan aikaisemmin vaurioitumister, vuoksi. Suolauk-
sesta luopuminen saattaisi toisaalta tehdä mandolliseksi suojaavan sinkkikerrok

-sen  ohentamisen,  joka pienentäisi kustannuksia. 

Liikennemerkkien  yhteenlaskettu arvo suolatulla tieverkolla  on  noin  10  Mmk. 
Suolan aiheuttamalla korroosiolla ei ole taloudellista merkitystä,  sillä  merkit jou-
dutaan vaihtamaan keskimäärin  10  vuoden ikäisinä liikenteellisistä syistä. Liiken-
nemerkkien pylväät käytetään uudelleen, mikäli ne ovat suoria  ja  sopivan pitui-
sia. Romutettaviksi joutuvien pylväiden arvoon suolan käytöllä ei ole vaikutusta. 

Tielaitoksella  on  metallisia valaisinpylvälta  30 000  kappaletta, joiden arvo 
(asennettuna)  on  yhteensä noin  300  Mmk. Pylväät ovat kuumasinkittyä terästä. 
Pylväiden materiaalivahvuudet ovat niin suuret, ettei vanhimmissakaan pylväissä 

 (30  vuotta) ole todettu korroosiovaurioita. Suolauksesta luopuminen pidentäisi 
pylväiden käyttöikää jopa  50  vuoteen, mutta  sillä  ei ole taloudellista merkitystä, 

 sillä  pylväät joudutaan kuitenkin Uusimaan teknisistä  tai  liikenteellisistä  syistä tätä 
aikaisemmin.  

8.9  Liikennemerkkien  ja  reunapaalujen  pesu  
Liikennemerkkien  ja  reunapaalujen kunnossapitokustannukset  ovat  1990-luvulla 
olleet  45,0-55,0  Mmk vuodessa  (littera  9530).  Suolatun  tieverkon osuus kustan-
nuksista  on  ollut noin  45  %  eli  20,0-25,0  Mmk. Kunnossapitokustannuksista 
noin  10  %  aiheutuu puhdistuksesta, joka sisältää lumenpoiston  (vain  liikenne-
merkit)  ja  pesun. Reunapaalujen  osuus puhdistuskustannuksista  on  noin  25  %, 

 eli  0,70-0,88  Mmk vuodessa (sisältää  40  % yleiskustannuslisän). Liikennemerk-
kien puhdistuskustannuksista  noin  40  %  aiheutuu lumenpoistosta, joten varsinai- 
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set  pesukustannukset  ovat  1,26- 1,58  Mmk vuodessa (sisältää  40  % yleiskus-
tannuslisän). 

Leppävirran tiemestariplirin  kokemusten perusteella liikennemerkkien  ja  reuna-
paalujen pesukustannukset ovat vähentyneet viidennekseen suolaamattomuus-
kokeilun aikana. 

Nastarenkaiden  osuuden vaikutus pesukustannuksiin riippuu suolauksen mää-
rästä. Paljaalla, suolatulla tiellä nastarenkaiden tiestä irrottama aines likaa reu-
napaaluja  ja  liikennemerkkejä.  Nykytilanteessa nastarenkaiden aiheuttaman  Ii

-kaantumisen  voidaan arvioida muodostavan  2/3  pesukustannuksista  kun taas 
vaihtoehdossa, jossa suolausta  on  vähennetty  80  %  ja  nastarenkaallisia  on 20  %, 
nastarenkaiden  käytöllä ei ole juurikaan vaikutusta pesukustannuksiin. 

Taulukko  37.  Reunapaalujen pesukustannukset suolauksen  ja  nastarenkaiden 
 osuuden mukaan eri  skenaarioissa (Mmk/v). 

Mmk/v Perustilanne Suolaus Suolaus 
120000t/v  -50% -80%  

Nastarenkaita 	kustannus  0,79 0,40 0,16 

95% h -autoista 	muutos  ______________  -0,39 -0,63  

Nastarenkaita 	kustannus  0,54 0,32 0,16 

50% h -autosta 	muutos  -0,25 -0,47 -0,63  

Nastarenkaita 	kustannus  0,38 0,27 0,16  

alle  20% h -autoista 	muutos  -0,41 -0,52 -0,63  

Taulukko  38.  Liikennemerkkien pesukustannukset  suolan määrän  ja  nastaren-
kaiden  osuuden mukaan eri  skenaarioissa (Mmklv). 

Mmklv Perustilanne Suolaus Suolaus 
l20000tJv  -50% -80%  

Nastarenkaita 	kustannus  1,42 0,71 0,29 

95% h-autoista 	muutos  -  0,71 -1,13  

Nastarenkaita 	kustannus  0,97 0,57 0,29 

50% h -autoista 	muutos  -0,45 -0,85 -1,13  

Nastarenkaita 	kustannus  0,68 0,48 0,29  
alle  20% h-autoista 	muutos  -0,74 -0,94 -1,13  

Suolaamattomilla  teillä nastarenkaiden osuudella ei  Lapin  tiepiirin arvion 10  mu-
kaan ole vaikutusta reunapaalujen  ja  liikennemerkkien pesukustannuksiln.  

8.10  Ajoratamaalaukset 

Tiemerkintäkustannukset  olivat vuonna  1993  noin  54  Mmk, josta ajoratamaalaus
-ten  osuus oli  36  Mmk  ja  kestomerkintöjen  osuus  18  Mmk. Tällöin maalauksen 

osuus merkintäpinta-alasta oli noin  80%.  Kestomerkintöjen  osuutta pyritään kui-
tenkin "alustavan tiemerkintäpolitiikan" mukaan kasvattamaan, jolloin  kustan- 

10  Matti  Puhakka 
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nukset  nousevat väliaikaisesti. Vuosituhannen vaihteeseen mennessä kesto-
merkintöjen osuus merkintäpinta-alasta tulisi olemaan noin  75  %. Kestomer-
kintöjen kestoikä  on  nelinkertainen maaliin verrattuna. 

Nastarenkaiden  käytöllä  on  ratkaiseva merkitys tiemerki ntöjen kestävyyden kan-
nalta. Merkintöjen heijastuvuutta parannetaan sirottelemalla niiden pintaan lasi- 
helmiä, joita nastarenkaat helposti rikkovat. Tiemerkintöjen uusimistarve aiheu-
tuukin yleensä heijastuvuuden huononemisesta eikä niinkään merkintöjen kulu-
misesta. Kestomerkinnät  ja  maalatut tiemerkinnät kestäisivät kolme kertaa niin 
kauan kuin nykyisin,  jos nastarenkaiden  käyttö lopetettaisiin. 

Vuosittaiset tiemerkintäkustannukset suolatulla tieverkolla ovat noin  54  %  koko-
naiskustannuksista  (vuonna  1991),  eli noin  30  Mmk. 

Suolauksen  vaikutus tiemerkintöjen kestävyyteen ei ole niin ratkaiseva kuin 
nastarenkaiden. 

Taulukko  39.  Tiemerkintöjen  vuosittaiset kustannukset  ja  muutos  nykytilantee
-seen  verrattuna suolan määrän  ja  nastarenkaiden  käytön mukaan  (Mmk/v). 

Mmklv Perustilanne Suolaus Suolaus 
________________________ l20000tIv  —50% —80%  
Nastarenkaita 	kustannus  55,0 51,3 49,0 
95% h -autoista 	muutos  _____________  -3,7 -6,0  
Nastarenkaita 	kustannus  33,0 30,8 29,4 
50% h -autoista 	muutos  -22,0 -24,2 -25,6  
Nastarenkaita 	kustannus  18,3 17,1 16,3  
alle  20% h -autoista 	muutos  -36,7 -37,9 -38,7  
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Tämä tutkimus  on  Tielaitoksen  vuosien  1992-1995  TALVI  JA  TIELIIKENNE
-tutkimusohjelman taloudellisten vaikutusten yhteenveto. Tutkimuksessa  selvitet

-tim  nastarenkaiden  käytön  ja  teiden  talvisuolauksen  yhteiskunnallisesta näkö-
kulmasta edullisinta yhdistelmää. Raportissa  on  laskettu yhteiskuntataloudelliset 
kustannukset tilanteessa, jossa teiden  talvihoitopolitiikan  vaihtoehdot ovat runsas 

 suolaus  (120 000  t/v) ja  suolan määrää vähennys  50  %  tai 80  %. Nastojen  käy-
tön  vaihtehtoina  olivat, että  henkilöautoissa  on  nykyinen määrä  nastarenkaita  (95 

 %), nastarenkaallisten  määrä  on 50  %  tai  alle  20  %.  Näistä vaihtoehdoista muo-
dostuu yhdeksän eri  skenaariota. 

Perusilanne,  jossa suolaa käytettiin  120 000  t/v ja  henkilöautoista  95  %:ssa  oli 
 nastarenkaat,  oli käytössä tutkimusohjelman aloittamisen aikoihin vuonna  1992. 
 Tämän jälkeen suolan käyttöä  on  hieman vähennetty  ja  samanaikaisesti  nastat 

 ovat kehittyneet siten, että uusissa  nastarenkaissa  on  siirrytty käyttämään  vä
-hernmän päällysteitä  kuluttavia  kevytnastoja.  Laskelmissa  on  oletettu, että pää-

osassa  nastarenkaita  käytäviä autoja olisi  kevytnastat  (1,1  g/kpl).  

Vaikutukset  on  pyritty ottamaan huomioon  kattavasti  ja  monipuolisesti  ja  ne sisäl-
tävät niin  tienpitäjään,  muuhun yhteiskuntaan, auton  käyttäjiin  kuin ympäristöön- 
kin  kohdistuvia vaikutuksia.  Arvotukset  perustuvat haittojen  estämiskustannu  k- 
sun,  vakiintuneeseen  käytäntöön,  tai  niiden puuttuessa asiantuntija-arvioihin. 

 Menetelmätavoista  johtuen laskelmissa ei ole otettu huomioon esimerkiksi  luon-
nontilaisen  pohjaveden sisäistä arvoa  tai  vastaavasti  katoavien soraharjujen  ar-
voa,  jos  suolankäytöstä  luovutaan  ja  joudutaan tuhoamaan  soraharjut hiekoituk

-sen  lisääntyessä. Näiden arvojen huomioon ottaminen lisäisi kustannuksia eri 
 skenaarloissa,  mutta ei muuttaisi painopistettä, koska vaikutukset ovat osittain 

toisiaan  kumoavia.  

Kustannukset  ja  arvotukset  perustuvat vuosien  1992/1993  verolliseen  hintata-
soon. Eräissä kustannuksissa  on  myös lähivuosien kustannuksia  tarkempien 

 tietojen puuttuessa. Rahanarvon muutoksia ei kuitenkaan ole otettu huomioon, 
koska lähivuosina muutokset ovat olleet vähäisiä  ja  parhaimmillaankin  lasketut 

 kustannukset ovat  vain  hyviä arvioita. 

Tutkimuksessa tarkastellaan  tielaitoksen  hoidossa olevia teitä paitsi moottoriteitä 
 ja  remppeja (lsk-teitä), joihin  suolauspolitiikan  muutoksien ei  oleteta  vaikuttavan. 

Tutkimuksessa olevia teitä  on  yhteensä  77 000 km,  joista  suolattaviin  teihin kuu-
luu noin  7 000 km  ja  loput  hiekoitettaviin. Talvihoitopolitiikan  muutokset heijastu-
vat pääasiassa  suolatuille  teille. Kadut ovat kuntien omassa hoidossa.  Jos  tielai-
tos  muuttaa teiden  talvihoitopohtiikkaa  on  mandollista, että kuntien  on  jossain 
määrin muutettava myös omaa  talvihoitopolitiikkaansa.  Tätä ei kuitenkaan ole 
kokonaisuudessaan otettu laskelmissa huomioon, koska muutosten määrästä  ja 

 laadusta ei ole arvioita.  Nastarenkaiden  käytön määrissä tapahtuvat muutokset 
vaikuttavat myös  katuverkolla  ja  esimerkiksi  onnettomuuskustannuksia  lasketta-
essa tämä  on  otettu huomioon. 

Teiden  talvihoidon  kustannukset (perustilanteessa  400  Mmklv)  kasvavat,  jos  tei- 
den  suolausta  vähennetään. Niinikään teiden  talvihoidon  kustannukset kasvavat, 

 jos  nastarenkaallisten  autojen määrä vähenee. Kustannusten kasvu  on  enimmil- 
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lään  noin  10  % ,  paitsi tilanteessa, jossa suolausta vähennetään perustilanteesta 
 80  %  ja  nastarenkaallisia  henkilöautoja  on  alle  20  %,  tällöin talvihoidon kustan-

nukset kasvavat noin  50  %.  Kustannusten kasvu johtuu suolauksen määrän  vä- 
hetessä  lumenpoiston, tasauksen  ja  hiekoituksen  määrien lisääntymisestä. 

Liikenneturvallisuusmuutosten  lähtökohtana  on  ollut liukkaalla kelillä ajettu suon- 
te ja  onnettomuusriski 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  30  % suolauksen  vähen-
tämisen kohteena olevien teiden henkilövahinko-onnettomuuksista. Tämä vastaa 

 6  %  kaikista talviajan henkilövahinko-onnettomuuksista. Nastarenkaiden käyttö-
asteen aleneminen  50 %:in  lisäisi noin  10  % talviajan henkilövahinko -onnetto-
muuksia. Suurin vaikutus henkilövahinko-onnettomuuksjjn olisi skenaariossa, 
jossa suolausta olisi vähennetty  80  %  ja alle  20  %:ssa henkilöautoista  olisi nasta-
renkaat. Tällöin talviajan (l.l1. -31.3.)  henkilövahinko-onnettomuudet lisääntyi-
sivät noin  30  % :lIa.  Kustannuksiksi muutettuna liikenneturvallisuusmuutosten ar-
vo  on  vuosittain kandestasadasta miljoonasta miljardiin markkaan. 

Aika-  ja  ajoneuvokustannusten  summa  vaihtelee vuotuisesta  7  Mmk:n vähene-
misestä  138  Mmk:n lisäykseen. Suurin väheneminen  on  skenaariossa,  jossa  on 

 perusthanteen  mukainen suolausmäärä  ja  nastarenkaita  olisi  alle  20  %  henkilö- 
autoista. Tällöin Etelä-Suomessa aika-  ja  ajoneuvokustannukset  voivat pienen-
tyä, koska Etelä-Suomen tiet ovat talviaikanakin pääasiassa sulat  ja  kitkarenkail. 

 la  tiedetään ajettavan nastarenkaita kovempaa paljailla teillä. 

Päällysteiden  kuluminen  on  vielä  80-luvufla  ollut huomattavaa johtuen pääasias-
sa nastarenkaiden käytöstä. Kuitenkin  90-luvulla  on  kehitetty tielaitoksen ASTO-
tutkimusohjelmal  la  uudentyyppiset entistä paremmin nastarengaskulutusta kes-
tävät päällysteet. Kun vielä nastamääräykset ovat muuttuneet siten, että nastojen 
enimmäispaino  on  pudonnut  1,1  g:aan  entisen  1,8  g:n  sijasta, päällysteiden ku-
luminen  on  vähentynyt olennaisesti. Kun oletetaan  ensin  vilkkaimmat  tiet kaut-
taaltaan päällystetyn entistä paremmin nastarengaskulutusta kestäviksi  ja  pää-
osan autoilijoista siirtyneen käyttämään nykymääräysten mukaisia kevytnastoja, 
nastarengaskulutuksen aiheuttama vuotuinen lisäys päällystämiskustannuksiin 

 on  enää noin  30  Mmk. 

Ympäristövaikutukset  ovat teiden talvihoitopoliti ikassa laaja, monimutkainen  ja 
 paljon tiedonpuutteita sisältävä asiakokonaisuus. Ympäristövai kutukset olivat 

juuri yksi niistä syistä miksi suolauksen vähentämistä teiden talvihoitopolitiikassa 
 on  haluttu selvittää. Erityisesti tutkimuksen käynnistämisen aikaan oltiin huoles-

tuneita tiesuolan vaikutuksesta pohjaveden laatuun pitkällä aikavälillä. 

Suolan aiheuttama haitta pohjavedessä  on  kahtalainen. Juomaveden suuri klori-
dipitoisuus saattaa pitkällä aikavälillä vaikuttaa haitallisesti ihmisen terveyteen. 
Suolaisuus alkaa maistua  200-300  mg/I  pitoisuudessa  ja  juomaan pystyy koh-
tuullisesti vielä vettä, jossa  on 400-500  mg/I kloridia.  Jos  pitoisuus  on  juomave-
dessä  500  mg/I,  saa ihminen juodessaan  2 I  vettä päivässä noin  1  g:n  suolaa 
elimistöönsä. Suolaa ihminen käyttää keskimäärin  10 g  vuorokaudessa. Toinen 
haitta  on  vesijohtoputkistossa kloridin  vaikutuksesta kiihtyvä korroosio. Suomes- 
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sa korroosiovaikutusten  perusteella annettu teknis-esteettinen arvo  on 100  mg/I 
 ja tavoitearvo alle  25  mg/I,  mikä  on  myös EU:n edellyttämä arvo. 

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

lanteen mukaista teiden talvihoitopolitiikkaa. 

Tiesuolan vaikutus tienvarren kasvillisuuteen  on  hyvin vähäinen samoin kuin ih-
misiin  ja  eläimiin. 

Tiepöly  on  peräisin tiesuolasta, päällysteestä, pakokaasuista  ja eteenkin hiekoi-
tuksesta. Hiekoituksen ja nastarenkaiden  käytön vuoksi pöly  on  erityisen ongel-
maIlmen keväällä. Tiepölyllä ei ole olennaista vaikutusta pohjaveteen. Tiepöly 
haittaa kasvien hengitystä, mutta haitan todellisesta arvosta ei löydy tutkittua 
tietoa. Tiepöly  on  huomattava ongelma ihmisille taajamissa.  Sen  sijaan tielaitok

-sen  hoidossa olevista teistä pölyllä  on  merkitystä  vain  pienellä osalla tieverkkoa. 
Tiepöly vaikuttaa ihmisten terveyteen  ja  viihtyvyyteen sekä likaa rakennuksia  ja 

 maisemaa. Pölyn haittoja voidaan torjua riittävän tehokkailla puhdistustoimilla. 
Estämiskustannusten kautta laskettuna pölyn haitan arvo  11 —58  Mmk vuodessa. 
Pölyn haitta kasvaa suolauksen määrän vähetessä, koska tällöin hiekoituksen 
määrä kasvaa. 

Pakokaasumäärissä  muutokset eri skenaarioissa laskettiin niin vähälsiksi, ettei 
niille laskettu arvoa. 

Teiden talvihoitopolitiikan muutokset vaikuttavat melutasoon tienpinnan kosteu-
den  ja  ajoneuvojen käyttämän ajonopeuden muutosten myötä. Nastarenkaiden 
väheneminen vähentää myös melua. Tiehankkeiden yhteiskuntataloudelUsen 
vaikutuksen työryhmän (YHTALI) arviossa  on  tieliikenteen melun vuotuiseksi ar-
voksi saatu  1 600  Mmk (viihtyvyyshaitta). Kaikissa tutkituissa skenaarloissa melu 
vähenee, jolloin viihtyvyyshaitan arvo myös pienenee.  On  todennäköistä, että 
muutoksen arvo  on  enimmillään  10  ja  100  Mmk:n välillä vuosittain. Melumuutok

-sen  arvoa ei kuitenkaan huomloida ympäristövaikutusten laskennassa, koska 
kyseessä  on  viihtyvyysarvo,  jolle  ei voida laskea todellisia kustannuksia esimer-
kiksi estämiskustannusten kautta. 

Muissa vaikutuksissa tutkittiin autojen  ja  siltojen korroosiota, autojen pesu-  ja 
rengaskustannuksia, ajomukavuutta, hiekoituksen  aiheuttamia autojen vaurioita, 
tuulilasin pesunesteitä  ja  erilaisia tielaitteita. 

Suolauksen vähetessä  80  % teräsbetonisiltojen kunnossapitokustannukset  vä-
henevät vuosittain enimmillään noin  12  Mmk. Vastaava luku terässilloille  on  noin 

 3  Mmk. 

Teiden talvihoitopolitiikalla ei ole olennaista merkitystä liikennemerkkien  ja reu-
napaalujen vuotuisiin pesukustannuksiin  eikä kaiteiden, liikennemerkkien  tai  va-
laisinpylväiden korroosio-  tai  hoitokustannuksimn.  Sen  sijaan suolaus-  ja nasta-
rengaspol  ti  ikka  saattaa vaikuttaa merkittävästi vuotuisiin ajoratamaalauskustan-
nuksiin. Suolauksen  ja nastarenkaiden  määrän vähetessä ajoratamaalauskus-
tannukset saattavat pienentyä noin  39  Mmk vuodessa. 

Estämiskustannusten  kautta laskettuna autojen korroosiovauriolden arvo olisi 
 285  Mmk vuodessa pienempi,  jos  suolaa käytettäisiin  80  % perustilannetta vä- 
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hemmän.  Useissa tutkimuksissa  on  osoitettu, että tämä luku voi olla yli kaksin-
kertainen eli useissa skenaarioissa suurempi kuin henkilövahinko-onnettomuuk-
sien kustannusmuutokset. Tässä  on  kuitenkin käytetty korroosion estämiskus-
tannusten kautta laskettua arvoa  ja  lisäksi hyväksytty  se,  ettei autojen tarvitse 
olla elinkaarensa loppupuolella korroosion kannalta virheettömässä kunnossa, 
koska  auto  muutoinkin poistuu käytöstä teknisen vanhenemisen vuoksi. 

Autojen pesukustannukset pienenevät,  jos suolausta  vähennetään. Samoin käy 
 jos nastarenkaiden  määrä vähenee. Enimmillään vähennys  on  noin  33  Mmk 

vuodessa. Suolan  ja nastarenkaiden  käyttö lisäävät myös tuulilasin pesunestei
-den  kulutusta. Suurimmillaan saavutetaan  16  Mmk:n vuosittainen säästö tuulila-

sinpesunesteissä, mikäli suolan käyttö vähenee  80  %  ja nastarenkaita  on  alle 
 20  %:ssa  henkilöautoja.  

Jos  suolan käyttöä vähennetään, hiekoitusta puolestaan lisätään. Tämä lisää 
autojen maalipinta-  ja tuulilasivaurioita.  Suurimmillaan muutokset ovat arvoltaan 
noin  52  Mmk vuodessa. 

Ajomukavuutta arvostellessa  autoilijat kertovat haastatteluissa pitävänsä suo-
laamattomilla teillä ajamisesta. Kun kuitenkin suolaamisella saadaan aikaan 
keskimäärin useammalle autoilijalle talviolosuhteissakin kuiva paljas tienpinta  ja 
märkänäoloaika  jää  tähän verrattuna lyhyeksi, ei ajomukavuudessa katsota ole-
van arvotettavaa muutosta missään  s  kenaarloissa.  

Jos  siirrytään käyttämään nastaren kaiden sijasta kitkarenkaita, rengaskustan-
nukset pienenevät. Enimmillään kustannusmuutokset ovat noin  38  Mmk vuodes-
sa. 

Kun kustannukset lasketaan yhteen mitään  osa-aluetta toista enempää painot-
tamatta, asetelma näyttää seuraavalta (myös  lute 1):  

Asetelman mukaan mikään tutkituista skenaarioista ei ole edullisempi kuin las-
kennallinen perustila. Kun tiedetään, että nykytilanteessa suolan käyttöä  on  vä-
hennetty esitetystä perustilanteesta  (120 000  tiv)  on  yhteiskuntataloudellisia 
kustannuksia lisätty. Tämän mukaan teiden talvihoidon kokonaistaloudellisin  op

-timitila  on  laskennallisessa perustilanteessa  tai  tutkittujen skenaarioiden ulkopuo-
lella.  Sen  mukaan suolan käyttöä teiden talvihoidossa tulisi pikemminkin lisätä 
kuin vähentää. Toisaalta  on  kuitenkin todettava, että suolaustekniikan kehittymi-
sen kautta myös entistä pienemmillä suolamäärillä päästään lähes samaan talvi- 
hoidon laatutasoon kuin  90-luvun  alun  suurilla suolamäärillä. 

Sekä nastarenkaiden salliminen että suolan käytön jatkaminen ovat yhteiskunnan 
kannalta kannattavia haittavai kutuksistaan huolimatta. Nastarenkaat antavat lisä- 
turvallisuutta etenkin epävarmemmille ajajille vaihtelevissa keliolosuhteissa. Sa-
moin suoJa tasoittaa olosuhteiden vaihteluita  ja  antaa mandollisuuden liikennöidä 
turvallisesti  ja  sujuvasti myös talvella. 
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NASTARENKAITA  95%  NASTARENKAITA  50%  NASTARENKAITA  20%  

TALVI  JA  TIELIIKENNE Suolaus Suolaus Suolaus Suolaus Suolaus Suolaus Suolaus Suolaus Suolaus 

Kustannusmuutos  mmk  120 000  t/v  -50% -80% 120 000  t'v  -50% -80% 120 000  t/v  -50% -80%  

Talvihoito  0,0 10,0 40,0 0,0 14,0 44,0 36,0 69,0 214,0  

Päällystekustannukset  0,0 0,0 0,0 -15,0 -15,0 -15,0 -30,0 -30,0 -30,0  

Pohjavesien suojaus  0,0 -12,0 -36,0 0,0 -12,0 -36,0 0,0 -12,0 -36,0  

Tiepölyn estokustannus  0,0 2,8 18,8 -1,6 1,6 17,2 -2,4 0,8 44,4  

Korroosio betonisilloffle  0,0 0,0 -11,6 -0,3 -0,3 -11,8 -0,6 -0,6 -12,0  

Korroosio terässilloille  0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 -2,7 0,0 0,0 -2,7  

Reunapaalut  0,0 -0,4 -0,6 -0,3 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5  - 

Lijkennemerkit  0,0 -0,7 -1,1 -0,5 -0,9 -1,1 -0,7 -0,9 -1,1  

Ajoratamaalaukset  0,0 -3,7 -6,0 -22,0 -24,2 -25,6 -36,7 -37,9 -38,7  

Kaiteet  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Ajoneuvokust.  0,0 11,0 20,0 6,0 19,0 31,0 7,0 23,0 37,0  

Aikakustannukset  0,0 37,0 69,0 -8,0 41,0 85,0 -14,0 47,0 101,0  

Korroosio autoiUe  0,0 -100,0 -285,0 0,0 -100,0 -285,0 0,0 -100,0 -285,0  

Autojen pesu  0,0 -6,7 -10,8 -19,5 -22,0 -22,5 -32,5 -32,1 -30,3  

Rengaskustannukset  0,0 0,0 0,0 -22,5 -22,5 -22,5 -37,5 -37,5 -37,5  

Hiekkapuhallus  0,0 30,8 2,8 0,0 30,8 2,8 15,4 51,8 19,0  

Liuottimet  0,0 -2,4 -3,9 -7,8 -9,8 -11,4 -13,0 -15,0 -16,0  

Ajomukavuus  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Onnett.kustann.  0,0 198,0 365,0 297,0 512,0 694,0 560,0 792,0 986,0  

Suolan vaikutus metsiin  0,0 -1,0 -1,6 0,0 -1,0 -1,6 0,0 -1,0 -1,6  

Meluhaitta  0,0  - - - - - - - -  

YHTEENSÄ 	 0,0 	162,7 	156,2 	205,6 	410,3 	438,1 	450,6 	716,0 	909,8  

Tienpitäjä  0,0 -4,0 0,7 -39,6 -37,2 -31,7 -34,9 -12,2 137,2  

Autoilija  0,0 2,7 -113,9 -51,8 -30,5 -128,6 -74,6 -29,8 -117,8  

Yhteiskunta  0,0 164,0 269,4 297,0 478,0 598,4 560,0 758,0 890,4  

YHTEENSÄ  0,0 162,7 156,2 205,6 410,3 438,1 450,6 716,0 909,8 

Ed.  sis.  ympäristökust.  0,0 -10,2 -18,8 -1,6 -11,4 -20,4 -2,4 -12,2 6,8  
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Projektin  lopputulosta voivat eri ryhmät perustellusti arvostella,  sillä  kun asioita 
tarkastellaan eri lähtökohdista, joko ympäristön, autoilijan  tai  tienpitäjän  kannalta 
eri tulevaisuuden vaihtoehdot nousevat parhaimmiksi. Autoilijan kannalta lähes 
suolaton vaihtoehto, nastarengaspolitiikasta riippumatta,  on  edullinen, ellei  Ii

-sääntyneitä onnettomuuskustannuksia kohdisteta  autoilijoille kohonneiden va-
kuutusmaksujen kautta. Näin lienee käy,  jos  tällaiseen vaihtoehtoon päädyt-
täisiin. 

Tienpitäjän  kannalta taas nastojen vähentäminen  ja  jopa hieman suolauksenkin 
vähentäminen olisi edullista. Suolauksen vähentämisessä yhtenä merkittävänä 
tekijänä tienpitäjän kannalta  on  pohjavesien suojaustarpeen  väheneminen. Nas-
tojen vähentäminen vähentää päällystämiskustannuksia  ja ajoratamerkintöjen 

 kustannuksia. Suolauksesta lähes kokonaan luovuttaessa tienpitäjän kustannuk-
set kasvavat hiekoituksen  ja sen  aiheuttaman pölyn poiston takia. 

Ympäristön kannalta  (lute 1)  nastarenkaiden  ja  suolan käytön vähentäminen  on 
 edullista. Kuitenkaan lähes suolaton  ja nastaton  vaihtoehto ei ole ympäristön 

kannalta  paras,  vaan parhaimmaksi vaihtoehdoksi osoittautui sudan käytön vä-
hentäminen  80  %. Nastojen  käytön vähentämisellä ei ole muuta merkitystä, paitsi 
nastattomassa  ja suolattomassa  tilanteessa. Pölyn poisto  ja pölyhaitat  nousevat 
tärkeiksi tässä tilanteessa.  On  kuitenkin huomattava, että ympäristökustannukset 
ovat vähäisiä  ja  erot eri skenaarioiden välillä kaikkiaan pieniä. 

Yhteiskuntataloudellista optimia haettaessa merkittävimmäksi tekijäksi nousevat 
onnettomuuskustannukset, jotka nastattomassa  ja suolattomassa  vaihtoehdossa 
ovat todella suuret. Onnettomuuskustannukset painottavat lopputuloksen lähtöti-
lanteeseen eli suolan  ja nastarenkaiden  käyttöä tulisi edelleen jatkaa. 

Talvi  ja tieliikenne -projektin lopputulosten  perusteella määritetään tielaitoksen 
uusi talvihoitopolitiikka, joka otetaan ainakin koekäyttöön talvella  1995-96.  Li-
säksi liikenneministeriö voi käyttää tuloksia hyväksi nastamääräyksiä tarkentaes-
saan. 
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95 %:SSA H  ENKI LÖAUTOISTA  KÄYTETÄÄN TALVIAI  KANA  NASTARENKAITA 

TIENPITÄJÄN  KUSTANNUKSET Mmklv 

Toimenpide Suolaus Suolaus Suolaus  
120  000t!v  -50% -80%  

Talvihoito  0,0 10,0 40,0  

Päällystekustannukset  0,0 0,0 0,0  

Pohjavesien suojaus  0,0 -12,0 -36,0  

Tiepölyn estokustannus  0,0 2,8 18,8  

Korrooslo, betonisillat  0,0 0,0 -11,6  
Korroosio, terässillat  0,0 0,0 -2,7  
Reunapaalut  0,0 -0,4 -0,6  
Liikennemerkit  0,0 -0,7 -1,1  

Ajoratamaalaukset  0,0 -3,7 -6,0  
Kaiteet  0,0 0,0 0,0  

Tienpitäjä  yhteensä  0,0 -4,0 0,7  

AUTOILIJAN KUSTANNUKSET Mmklv 

Hevaonnettomuudet  0,0 0,0 0,0  

Ajoneuvokustannukset  0,0 11,0 20,0  

Aikakustannukset  0,0 37,0 69,0  

Korroosio,  autot  0,0 -67,0 -191,0  

Autojen pesu  0,0 -6,7 -10,8  

Rengaskust.  0,0 0,0 0,0  

Hiekkavauriot  0,0 30,8 2,8  

Liuottimet  0,0 -2,4 -3,9  

Ajomukavuus  0,0 0,0 0,0  
Autoilija yhteensä  0,0 2,7 -113,9  

YHTEISKUNNAN KUSTANNUKSET Mmkfv 

Hevaonnettomuudet  0,0 198,0 365,0  

Suolan vaik. metsiin  0,0 -1,0 -1,6  

Meluhaitta 
Korroosio,  autot  0,0 -33,0 -94,0  

Yhteiskunta  yht.  0,0 164,0 269,4  

YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET Mmk/v 

Pohjavesien suojaus  0,0 -12,0 -36,0  

Suolan vaik. metsiin  0,0 -1,0 -1,6  
Tiepölyn estokustannus  0,0 2,8 18,8  

Meluhaitta  

Ympäristö yhteensä  0,0 -10,2 -18,8  

YHTEENSÄ  0,0 162,7 156,2  
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50 %:SSA HENKILÖAUTOISTA  KÄYTETÄÄN TALVIAI  KANA  NASTARENKAITA 

TIENPITÄJÄN  KUSTANNUKSET Mmk/v 

Toimenpide Suolaus Suolaus Suolaus  
120 000t/v -50% -80% 

Talvihoito  0,0 14,0 44,0 

Päällystekustannukset  -1 5,0 -15,0 -15,0 

Pohjavesien suojaus  0,0 -12,0 -36,0 

Tiepölyn estokustannus  -1,6 1,6 17,2 

Korroosio, betonisillat  -0,3 -0,3 -11,8 

Korroosio, terässillat  0,0 0,0 -2,7 

Reunapaalut  -0,3 -0,5 -0,6  

Liikennemerkit  -0,5 -0,9 -1,1 

Ajoratamaalaukset  -22,0 -24,2 -25,6 

Kaiteet  0,0 0,0 0,0 

Tienpitäjä  yhteensä  -39,6 -37,2 -31,7  

AUTOILIJAN KUSTANNUKSET Mmk!v 

Hevaonnettomuudet  0,0 0,0 0,0 

Ajoneuvokustannukset  6,0 19,0 31,0 

Aikakustannukset  -8,0 41,0 85,0 

Korroosio,  autot  0,0 -67,0 -191,0  

Autojen pesu  -19,5 -22,0 -22,5 

Rengaskust.  -22,5 -22,5 -22,5 

Hiekkavauriot  0,0 30,8 2,8 

Liuottimet  -7,8 -9,8 -11,4 

Ajomukavuus  0,0 0,0 0,0  

Autoilija yhteensä  -51,8 -30,5 -128,6  

YHTEISKUNNAN KUSTANNUKSET Mmk/v 

Hevaonnettomuudet  297,0 512,0 694,0 

Suolanvaik.  metsiin  0,0 -1,0 -1,6 

Meluhaitta 

Korroosio,  autot  0,0 -33,0 -94,0  

Yhteiskunta  yht.  297,0 478,0 598,4  

YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET Mmk/v 

Pohjavesien suojaus  0,0 -12,0 -36,0  

Suolan vaik. metsiin  0,0 -1,0 -1,6 

Tiepölyn estokustannus  -1,6 1,6 17,2 

Meluhaitta  

Ympäristö yhteensä  -1,6 -11,4 -20,4  

YHTEENSÄ  205,6 410,3 438,1 
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ALLE  20 %:SSA HENKILÖAUTOISTA  KÄYTETÄÄN TALVIAIKANA NASTARENKAITA 
TIENPITÄJÄN KUSTANNUKSET Mmklv  
Toimenpide Suolaus Suolaus Suolaus 

l20000tJv  -50% _800/o  

Talvihoito  36,0 69,0 214,0 
Päällystekustannukset  -30,0 -30,0 -30,0 
Pohjavesien suojaus  0,0 -12,0 -36,0 
Tiepölyn estokustannus  -2,4 0,8 44,4 
Korroosio, betonsiIIat  -0,6 -0,6 -12,0 
Korrooso, terässillat  0,0 0,0 -2,7 
Reunapaalut  -0,4 -0,5 -0,6  
Liikennemerkit  -0,7 -0,9 -1,1 
Ajoratamaalaukset  -36,7 -37,9 -38,7 
Kaiteet  0,0 0,0 0,0 
Tienpitäjä  yhteensä  -34,9 -12,2 137,2  

AUTOILIJAN KUSTANNUKSET Mmklv 

Hevaonnettomuudet  0,0 0,0 0,0 
Ajoneuvokustannukset  7,0 23,0 37,0 
Aikakustannukset  -14,0 47,0 101,0 
Korroosio,  autot  0,0 -67,0 -191,0  
Autojen pesu  -32,5 -32,1 -30,3 
Rengaskust.  -37,5 -37,5 -37,5 
Hiekkavauriot  15,4 51,8 19,0 
Liuottimet  -13,0 -15,0 -16,0 
Ajomukavuus  0,0 0,0 0,0  
Autoilija yhteensä  -74,6 -29,8 -117,8  

YHTEISKUNNAN KUSTANNUKSET Mmklv 

Hevaonnettomuudet  560,0 792,0 986,0  
Suolan vaik. metsiin  0,0 -1,0 -1,6 
Meluhaitta 

Korroosio,  autot  0,0 -33,0 -94,0  
Yhteiskunta yht.  560,0 758,0 890,4 

YMPÄRISTÖKUSTANNUKSET 	Mmkfv 

Pohjavesien suojaus  0,0 -12,0 -36,0  
Suolan vaik. metsiin  0,0 -1,0 -1,6 
Tiepölyn estokustannus  -2,4 0,8 44,4 
Meluhaitta  

Ympäristö yhteensä  -2,4 -12,2 6,8  

YHTEENSÄ  450,6 716,0 909,8 
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TALVI  JA  TIELIIKENNE 
LHTE  

YHTEENVETO VUOTUISISTA KUSTANNUKSISTA Mmk  

95  %:ssa henkilöautoista Suolaus Suolaus Suolaus 

nastarenkaat  120  000tiv  -50% -80%  

Tienpitäjä  0,0 -4,0 0,7  

Autoilija  0,0 2,7 -113,9  

Yhteiskunta  0,0 164,0 269,4  

Yhteensä  0,0 162,7 156,2 

50  %:ssa henkilöautoista Suolaus Suolaus Suolaus 

nastarenkaat  120 000  t/v  -50% -80%  

Tienpitäjä  -39,6 -37,2 -31 ,7  

Autoilija  -51,8 -30,5 -128,6  

Yhteiskunta  297,0 478,0 598,4  

Yhteensä  205,6 410,3 438,1 

20  %:ssa henkilöautoista Suolaus Suolaus Suotaus 
nastarenkaat  120 000  tiv  -50% -80% 	- 

Tienpitäjä  -34,9 -12,2 137,2  

Autoilija  -74,6 -29,8 -117,8  

Yhteiskunta  560,0 758,0 890,4  

Yhteensä  450,6 716,0 909,8  

TALVI  JA  TIELIIKENNE ,  VUOTUISET KUSTANNUKSET ERI  SKENARIOISSA Mmklv 

Suolaus Suolaus Suolaus  
120  000tiv  -50% -80% 

95  % nastarenkaita  0,0 162,7 156,2 

50  % nastarenkaita  205,6 410,3 438,1 

20  % nastarenkaita  450,6 716,0 909,8  



TALVI  JA  TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  JULKAISUJA 

 Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 

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

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

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

-sen  sisäisiä julkaisuja  14/1994.  TIEL  4000064  

Rajoitetun  suolauksen  kokeilu Uudenmaan  tiepiirissä  1993-94;  Ammattikuljettajien  mielipiteet 
 (Heikki  Lappalainen). Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  20/1994.  TIEL  

4000068  

Nastarenkaiden  vaikutus  polanteen kulumisnopeuteen  ja tienpinnan kitkaominaisuuk- 
sUn  (Matti  Anila -  Veli-Pekka  Kallberg). Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  26/1 994.  TIEL  4000072  

Talvikelin  vaikutus henkilöauton  poittonesteen  kulutukseen  (Matti  Anila,  Veli-Pekka  Kallberg). 
Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  27/1994.  TIEL  4000073  

CMA:n suotautumisen lysimetrikokeet  talvikaudella  1993-1 994.  Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 
 34/1 994.  TIEL  4000078.  

Natriumkioridille  tutkitut vaihtoehdot Yhdysvalloissa tehtyjen  kirjallisuusselvitysten  ja  haastat-
telujen perusteella;  Kirjallisuusselvitys. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  35/1994.  TIEL  4000079.  

Lumipolanteen kiillottuminen  (Math  Anila,  Kari  Alppivuori) Tielaitoksen  sisäisiä jul-
kaisuja  39/1 994.  TIEL  4000082  

Talvihoidon poikkileikkausseuranta; Suolauksen  rajoitukset  1 993-94 (Heikki  Lappa-
lainen). Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja  40/1 994.  TIEL  4000083  

Tieliikenteen  kunnossapidon  ja nastojen  vaikutus  pölyyn  ilmassa.  Tielaitoksen  sisäisiä 
julkaisuja  60/1994.  TIEL  4000093  

Kitka-  ja nastarenkaiden  pito-ominaisuudet eri  keleillä. Tielaitoksen  sisäisiä julkaisuja 
 68/1 994.  TIEL  4000098  

Tiesuolauksen  vaikutus tärkeillä  pohjavesialueilla,  tilastollinen tarkastelu (Tuija Hänninen, 
 Anna-Liisa Kivimäki, Markku  Liponkoski, Auli  Niemi).  Tielaitoksensisäisiä  julkaisuja  70/1 994. 

 TIEL  4000102.  

Tielaitoksen  selvityksiä  

CMA:n ympäristövaikutuksia  ja käyttökokemuksia, kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen 
 selvityksiä  38/1992.  TIEL  3200092  

Nastojen, hiekoituksen  ja suolauksen  aiheuttama pöly  ja sen  leviäminen ympäristöön, 
 kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen  selvityksiä  79/1992.  TIEL  32001 20  

Asfalttipäällysteiderr suunnitteluporusteiden  vertailu  nastallisen  ja nastattoman  liiken-
teen välillä,  kirjallisuustutkimus. Tielaitoksen  selvityksiä  17/1993.  TIEL  3200144  

Nastatlisen  ja nastattoman  liikenteen  päällysteet,  yhteenveto.  Tielaitoksen  selvityksiä 
 28/1993.  TIEL  3200154  

Tiesuotan pohjavesivaikutusten mallintaminen Joutsenonkankaalla  (Amelia de  Contor, 
 Kirsti  Granlund,  Jouko  Seven).  Tielaitoksen  selvityksiä  33/1 993.  Keskushallinnon  enil-

lisprojekti. TIEL  3200158  

Talvikunnossapidon  laadun  logistiset  vaikutukset  (Hanna  Kalenoja,  Jorma  Mäntynen) 
Tielaitoksen  selvityksiä  37/1993. TI EL 3200162  

Talvirengastutkimus; Talvirenkaiden  käyttö  ja  kunto sekä kuljettajien arviot talvinen
-kaistaan  talvikaudella  1992-1993  (Kimmo Saastamoinen,  Heikki  Heinijoki). Tielaitok

-sen  selvityksiä  45/1993.  TIEL  3200170  JATKUU  TAKAKANNESSA 



TALVI  JA TIELIIKENNE  -PROJEKTIN  JULKAISUJA 
(jatkoa takakannen sisäpuolelta) 

Tiesuolaus  ja pohjavedet; Nykytilan  selvitys  (Jukka  Yli-Kuivila, Anria-Uisa Kivimäki, Timo 
Kinnunen). Tielaitoksen selvityksiä  49/1993.  TIEL  3200174  

Tiesuolan pohjavesivaikutukset - Kulkeutumismekanismien moni-ilmiömallinnus (Terhi  Kling, 
 Veijo Pirhonen). Tielaitoksen selvityksiä  65/1993.  Kesku shallinnon eri!lisprojekti. TIEL  3200190  

Kokemuksia  Japanin nastattomasta talviliikenteestä. Tielaitoksen  selvityksiä  66/1993. 
 hEL  3200191  

Suolan käytön vähentäminen, väliraportti väestön asenteista Kuopion laanm kokeiluun 
talvikaudella  1992-1993 (Pauli  Niemelä, Juhani Laurinkari, Sakari Kainulainen, RistoTuunanen). 
Tielaitoksen selvityksiä  67/1993.  hEL  3200192  

Kelin  vaikutus ajokäyttäytymiseen  ja liikennevirran  ominaisuuksiin (Kimmo Saastamoinen). 
Tielaitoksen selvityksiä  80/1993.  TIEL  3200204  

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

Kuljettajakäyttäytyminen  kaarre-  ja jonoajossa  (M.  Roine). Tielaitoksen selvityksiä  87/1993. 
 hEL  3200212  

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

Talvirengastutkimus; Talvirenkaiden kulumis-  ja kitkaominaisuuksien  vertailu sekä käyttö  ja  
kunto talvikaudella  1993-1994  (Jukka Antila,  Timo  Mäkelä,  Heikki  Heinijoki,  Kimmo Saastamoinen). 
Tielaitokson selvityksiä  3411994.  TIEL  3200243  

Tiestön kunnossapito vähemmällä suolauksella. Loppuraportti väestön asenteista Kuopion 
läänin kokeiluun talvikausina  1992-1 994 (Pauli  Niemelä, Sakari Kainulainen). Tielaitoksen 
selvityksiä  38/1994.  TIEL  3200247  

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

Tiesuolan käytön vähentämisen vaikutukset tienvarren mäntyyn (Pinus sylvestris): Neulasten 
suolapitoisuudetja ulkoiset vauriot vuosina  1992-94  (Eeva-Liisa Hautala,  Lauri  Kärenlampi). 
Tielaitoksen  selvityksiä  49/1994.  TIEL  3200258  

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

Nastojen  vähentämisen vaikutus kunnossapitokustannuksiin (Pertti Virtala). Tielaitoksen 
selvityksiä  58/1994,  TIEL  3200267  

Nastarenkaiden  vaikutus matkoihin  ja kuijettajien riskinottoon  (Tapani Mäkinen,  Leif  Beilinson, 
 Rita  Rathmayer,  Arja Wuolijoki). Tielaitoksen selvityksiä  64/1994.  hEL  3200273  

Tiesuolauksen pohjavesivaikutusten simulointi tyyppimuodostumissa  (Niemi,  Kling,  Vahanne, 
Vaittinen,  Kivimäki, Hatva). Tielaitoksen selvityksiä  66/1994.  TIEL  3200275  

Nastattomia talvirenkaita käyttäneiden  kuljettajien onnettomuusriskit  (Matti  Roine). Tielaitoksen 
selvityksiä  69/1 994.  TIEL  3200278  

Talviliikenteen  järjestelyjen painopisteet  (Anne  Leppänen, Timo Byckling). Tielaitoksen 
selvityksiä  70/1 994.  TIEL  3200279  

Talvirengastutkimuksen täydennysosa; Nastarenkaiden  ja kitkarenkaiden kulumisvertailu 
 maantie-  ja kaupunkiajossa  sekä renkaiden kitkaominaisuuksien vertailu  (Heikki  Heinijoki, 

 Timo  Mäkelä). Tielaitoksen  selvityksiä  2211995.  TIEL  3200300  

Tiesuolan pohjavesitutkimusten matlintamistutkimukset Miekkamäen alueella. Tielaitoksen 
selvityksiä  29/1995.  TIEL  3200307  

Teid  en  suolauksen vähentämiskokeilu  Savo -Karjalan tiepiirissä, loppuraportti (Veli-Pekka 
 Kallberg). Tielaitoksen  selvityksiä  34/1995.  TIEL  3200311 

ISSN 0788-3706 
ISBN 951-726-081-4  
TIEL  3100019  
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