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Tiivistelmä 
 
Liikenneviraston tavoitteena on vähentää liikenteen ja tienpidon haittoja pohja- ja 
pintavesille. Yksi keino haittavaikutusten vähentämiseen on korvata yleisesti käytetty 
natriumkloridi biologisesti hajoavilla liukkaudentorjunta-aineilla tärkeimmillä pohja-
vesialueilla. 
 
SYKEn vetämän MIDAS-projektin lopputuloksena kaliumformiaatti todettiin parhaim-
maksi vaihtoehdoksi ja se otettiin kokeilukohteissa käyttöön 2000-luvun taitteessa. 
Käyttökohteiden määrä liukkaudentorjunnassa on vähitellen lisääntynyt ja talvihoito-
kaudella 2015–2016 kaliumformiaatti oli käytössä jo noin 100 kilometrin pituisella 
tieosuudella eri puolella Suomea. 
 
Viime aikoina on herännyt kysymys, voisiko tienpitäjän keinovalikoimassa olla myös 
kiinteä formiaatti-pohjainen liukkaudentorjunta-aine. Laajemmasta keinovalikoimas-
ta urakoitsija voisi valita liukkaudentorjuntamenetelmän (liuossuolaus tai kostutettu 
suolaus) keliin parhaiten sopivaksi.  
 
Sopivaksi kiinteäksi vaihtoehdoksi on ehdotettu natriumformiaattia. Se on yleisesti 
lentokentillä käytetty ja myös kustannustehokas vaihtoehto kaliumformiaatille. Sen 
ympäristövaikutukset, biologinen hajoaminen ja ekotoksisuus, on verrattavissa 
kaliumformiaattiin. Natriumformiaatista voidaan tehdä nykyisillä liuosasemilla myös 
liuosta ja sen jäänsulatusominaisuudet ovat lähellä natriumkloridin ominaisuuksia.   
 
Talvikausilla 2015–2017 natriumformiaattia käytettiin Asikkalassa VT 24:lla ja 
Lohjalla VT 1:lla. Käyttökokemusten perusteella natriumformiaattia voidaan käyttää 
tiealueiden liukkaudentorjunnassa pitkälti samalla tavoin kuin natriumkloridia.  
 
Loppupäätelmänä on, että natriumformiaatti näyttäisi olevan mahdollista ottaa 
kaliumformiaatin vaihtoehdoksi pohjavesialueilla tapahtuvaan liukkaudentorjuntaan. 
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Timo Nissinen: Natriumformiat för avisning. Trafikverket, drift och underhåll. Helsingfors 
2017. Trafikverkets undersökningar och utredningar 39/2017. 35 sidor och 2 bilagor. ISSN-L 
1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-300-2. 
 

Sammandrag 
 
Trafikverket strävar efter att minska olägenheterna av trafiken och väghållningen för 
grund- och ytvattnet. En metod för att minska skadeverkningarna är att ersätta 
natriumklorid som är i allmänt bruk med biologiskt nedbrytbara avisningsmedel på de 
viktigaste grundvattenområdena.  
 
Resultatet av det MIDAS-projekt som Finlands miljöcentral (SYKE) lett visade att 
kaliumformiat är det bästa alternativet och det började användas på försöksobjekt vid 
ingången av 2000-talet. Antalet användningsobjekt för avisning av vägar har ökats 
gradvis och vinterunderhållsperioden 2015–2016 var kaliumformiat i användning 
redan i cirka 100 kilometer av vägnätet i olika delar av Finland.  
 
Man har på senare tid ställt frågan huruvida även ett fast formiatbaserat avisnings-
medel kunde ingå i väghållarens urval av metoder. Bland ett bredare urval av metoder 
kunde entreprenören välja den avisningsmetod (saltlösning eller befuktat salt) som 
lämpar sig bäst för väglaget.  

Natriumformiat har uppskattats vara ett lämpligt fast alternativ. Det används allmänt 
på flygfält och är ett kostnadseffektivt alternativ till kaliumformiat. Dess miljö-
konsekvenser, biologiska nedbrytning och ekotoxicitet kan jämföras med kalium-
formiatets. Av natriumformiat kan man vid nuvarande saltlösningsstationer även till-
verka lösning och dess avisningsegenskaper motsvarar egenskaperna hos natrium-
klorid.   

Vintrarna 2015–2017 användes natriumformiat i Asikkala på Rv 24 och i Lojo på Rv 1. 
Utgående från fältförsöken kan natriumformiat i stort sett användas på samma sätt 
som natriumklorid för halkbekämpning på vägar.  
 
Slutsatsen är att natriumformiat verkar vara ett möjligt alternativ till kaliumformiat 
för halkbekämpning i grundvattenområden.  
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Timo Nissinen: Application of sodium formate for road deicing. Finnish Transport Agency, 
Maintenance. Helsinki 2017. Research reports of the Finnish Transport Agency 39/2017. 35 
pages and 2 appendices. ISSN-L 1798-6656, ISSN 1798-6664, ISBN 978-952-300-2. 
 

Summary 
 
Finnish Transport Agency has prioritised the mitigation of harmful environmental 
effects caused by traffic and highway maintenance on groundwater and surface 
waters. One of the methods for reducing these harmful effects is to use at aquifers 
classified as significant for water supply solely biodegradable deicing agents instead 
of sodium chloride traditionally used for the purpose. 
 
On the basis of the outcome of the MIDAS project carried out by Finnish 
Environmental Institute SYKE potassium formate is the best alternative road deicing 
agent, and its application at a number of test sites on roads started as early as at the 
turn of the century. The number of such application sites has gradually increased, and 
in the winter maintenance period of 2015–2016 potassium formate was being applied 
on road sections of approximately 100 km in total length across Finland. 
 
Recently, great interest has arisen concerning the question whether a solid formate 
based deicing agent should also be included in the range of methods available for 
winter maintenance operations. Of a more comprehensive range of methods, 
maintenance contractors could select the deicing method best fitting any given road 
conditions (i.e. road salting in the form of salt solution mixture or moisturised solid 
salt).  

Sodium formate has been assessed to be the most suitable solid agent for the 
purpose. Sodium formate is a commonly used deicer on airports, and it presents a 
cost-effective alternative to potassium formate. In terms of environmental effects, 
biodegradability and ecotoxicity, sodium formate is equivalent to potassium formate. 
The existing salt solution stations are capable of processing solid sodium formate 
into salt solution mixtures, and it has similar deicing performance and characteristics 
as sodium chloride.   

In the winters of 2015–2017, sodium formate was used on Highway 24 in Asikkala and 
on Highway 1 in Lohja. Field tests have shown that sodium formate can be used in 
nearly the same way as sodium chloride for road deicing.  
 
The conclusion is that sodium formate seems to be a feasible alternative to potassium 
formate for road deicing at aquifers.  
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Esipuhe  
 
MIDAS-projektin lopputuloksena teiden liukkaudentorjunnassa tärkeimmillä pohja-
vesialueilla on ryhdytty käyttämään kaliumformiaattia. Kaliumformiaatti on muura-
haishapon kalium-suola, joka on erittäin helposti biohajoava ja voimakkaasti 
kosteutta sitova (hygroskooppinen). Näiden ominaisuuksiensa vuoksi sitä käytetään 
pääasiallisesti vain liuoksena, tavallisesti 50 p-%. Viime aikoina on herännyt ajatus 
kiinteän ja rakeisen natriumformiaatin hyödyntämisestä vaihtoehtoisena tuotteena 
kaliumformiaatille. Toisin kuin kaliumformiaatti, natriumformiaatti ei ole kovin 
hygroskooppinen, minkä vuoksi se valmistetaan ja toimitetaan pääasiallisesti kiinto-
aineena.  
 
Natriumformiaatin biohajoaminen ja ekotoksisuus vastaavat kaliumformiaatin omi-
naisuuksia. Tämä selittyy paljolti sillä, että biologisesti helposti hajoava formiaatti-
osa on molemmille yhteinen. Natrium ja kalium ovat myös molemmat ympäristöön ja 
ihmisen elämään olennaisesti kuuluvia alkalimetalleja eikä merkittäviä ympäristö-
vaikutuseroja niidenkään osalta ole. 
 
Kiinteä aine, josta voidaan valmistaa myös liuosta, antaa mahdollisuuden monipuoli-
seen liukkaudentorjuntaan ja jäänsulatukseen erilaisissa sääolosuhteissa. Kosteissa 
ja muuten vaativissa olosuhteissa sitä voidaan käyttää kostutettuna suolana, pelkkä-
nä liuoksena esimerkiksi kuuran ja mustan jään torjunnassa.  
 
Natriumformiaatista on runsaasti käyttökokemusta lentokentiltä ja sen oletetaan toi-
mivan lähtökohtaisesti myös teiden liukkaudentorjunnassa. Natriumin ja kaliumin 
raaka-ainehinnoista johtuen natriumformiaatin hinta tehoainetta (100 p-%) kohden 
laskettuna on yleensä alhaisempi kuin kaliumformiaatin. Tämäkin puoltaa aineen 
käyttöä niukkojen resurssien aikana. 
 
Tässä työssä haluttiin selvittää natriumformiaatin ominaisuudet käytännön liukkau-
dentorjunnassa. Työn yhteydessä tehtiin myös vertailevat laboratoriokokeet natrium-
formiaatille ja natriumkloridille Tie ja Liikennetutkimuksen Instituutissa (VTI) Ruot-
sissa. 
 
Tämä tutkimus toteutettiin yhteistyössä Liikenneviraston, ELY-keskuksen, Destian ja 
YIT:n kanssa. Työhön kokouksineen osallistuivat eri vaiheissa Oiva Huuskonen, 
Rauno Kuusela, Antti Laine ja Hannu Muilu Destia Oy:stä sekä Turkka Mäkilä ja Matti 
Hanninen YIT Rakennus Oy:stä. Työn ohjaukseen osallistuivat Liikennevirastosta 
Heikki Lappalainen projektipäällikkönä sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksesta 
Pekka Rajala, Jarmo Puharinen ja Ossi Kortiainen. Tutkimustyön konsulttina ja 
sihteerinä toimi Timo Nissinen Kemion Oy:stä, joka on myös laatinut tämän raportin.  
 
Helsingissä elokuussa 2017 
 
Liikennevirasto 
Kunnossapito-osasto 
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1 Johdanto  

Tämä raportti ”Natriumformiaatti liukkaudentorjunnassa” on jaettu kolmeen osioon: 
Natriumformiaatin yleiset ominaisuudet, laboratoriokokeet VTI:llä Ruotsissa ja kent-
täkokeet VT 24:lla Asikkalassa ja VT 1:lla, mt1125:lla ja mt11170:lla Lohjalla. 
 
Yleisten ominaisuuksien osiossa käsitellään aineen ympäristö- ja korroosio-ominai-
suuksia sekä natriumformiaatin käyttöä liukkaudentorjunta-aineena. Laboratorio-
kokeissa olosuhteet vakioitiin ja näin voitiin verrata natriumformiaatin ja natrium-
kloridin ominaisuuksia liukkaudentorjunnassa. Kenttäkokeiden tavoitteena oli taas 
tutkia ja hankkia käytännön kokemusta natriumformiaatin soveltuvuudesta liukkau-
dentorjuntaan niin liuoksena kuin kostutettuna rakeena. Kenttäkokeissa saatiin tietoa 
eri kelitilanteisiin sopivista annostusmääristä, tarvittavasta kostutuksesta ja levitys-
leveyksistä. Kokeilun aikana päästiin vertailemaan natriumformiaatin todellisia liuk-
kaudentorjuntaominaisuuksia natriumkloridiin verrattuna esim. sulatusnopeuden ja 
vaikutuksen keston välillä. 

 
Kenttäkokeiden urakoitsijat Destia ja YIT keräsivät talvikausilla 2015–2017 liukkau-
dentorjuntahavainnot koetieosuuksilta Lahden ja Espoon alueurakoiden osana.  
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2 Natriumformiaatin yleiset ominaisuudet 

2.1 Ympäristövaikutukset 

Natriumformiaatti ja kaliumformiaatti ovat hyvin samanlaisia kemialliselta rakenteel-
taan, mistä johtuen niiden ympäristövaikutukset ovat myös samankaltaisia. Molem-
mille yhteisestä nimittäjästä, formiaatista, johtuen niiden aktiiviainetta kohti mitatut 
hapenkulutusarvot (BOD/COD) ovat alhaisia ja lähellä toisiaan. Tämä koskee myös 
yleisiä ympäristötoksisuusarvoja, kuten LC50/EC50. Natriumformiaatille mitatut ar-
vot on listattuna liitteessä 1. (Kemion 2017) 
 
Aineiden metalliset osat, natrium ja kalium, ovat ympäristössä yleisesti esiintyviä 
alkalimetalleja. On myös muistettava, että vuosikymmenten aikaisen talvihoidon 
seurauksena tiealueiden lähialueet sisältävät suuren määrän natriumia. 
 
SYKE:n mukaan pohjavesialueiden bentoniittisuojauksissa kaliumin vaikutusta niiden 
pitkäaikaiskestävyyteen ei tunneta riittävästi. Bentoniittirakenteessa oleva natrium-
ioni voi vaihtua kalium-ioniksi ja näin ainakin teoriassa vähentää bentoniitin paisun-
takykyä. Tämän vuoksi alueilla, joissa on toimiva kloridisuojaus, SYKE ei suosittele 
kaliumformiaatin käyttöä. (SYKE 2013) 
 
Natriumformiaatilla edellämainittua ongelmaa ei todennäköisesti synny. Natrium-
formiaattia on lisäksi käytetty jo pitkään lentokentillä ympäri maapalloa, eikä lento-
kenttien ympäristövaikutuksissa ole huomattu oleellisia eroja kalium- ja natrium-
formiaatin välillä.  
 

2.2 Korroosiovaikutukset 

Formiaattien korroosio-ominaisuuksia pidetään yleisesti alhaisempana verrattuna 
klorideihin. Koska formiaatit muodostavat vedessä orgaanisia suolaliuoksia ja johta-
vat hyvin sähköä, myös niiden aiheuttama korroosio on merkittävä. Sähkönjohtavuu-
den ohella toinen oleellinen korroosion vaikuttava tekijä on liuoksen pH-arvo, ja liuk-
kaudentorjunta-aineissa korroosion minimoimiseksi pH pyritään säätämään tasolle 
8–10. 
 
Natriumformiaatti 20 p-% 120 mS/cm 

Natriumkloridi 20 p-% 204 mS/cm 

Kaliumformiaatti 50 p-% 260 mS/cm 

Kuva 1.  Liukkaudentorjunta-aineiden sähkönjohtavuudet (Kemion 2017) 
 
Tiehallinnon vuonna 2008 tilaamassa selvityksessä todetaan, että puhtaan kalium-
formiaatin korroosiovaikutus ei laboratoriokokeiden perusteella eroa merkittävästi 
natriumkloridin vastaavasta, kun kyseessä on ajoneuvojen ja tielaitteiden perinteiset 
metallit. (Tiehallinto 2008) 
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Natriumformiaatin vesiliukoisuus ja kosteudensidontakyky (hygroskooppisuus) ovat 
alhaisemmat kuin kaliumformiaatilla. Tämän vuoksi nopeammin kuivuva natrium-
formiaatti voi aiheuttaa vähemmän korroosiota esim. levityskaluston metallipinnoille. 
Alhaisempi hygroskooppisuus voi myös käytännössä näkyä siinä, että tienpinta kui-
vuu käytön jälkeen nopeammin. 
 
Lentokentille myytävissä kaupallisissa tuotteissa käytetään usein korroosiosuoja-
aineita (inhibiittejä) ja korkeaa pH:ta. Niiden avulla pyritään alentamaan tuotteiden 
korroosiovaikutusta herkkiin lentokonemateriaaleihin. Liikenneviraston linjauksen 
mukaan teiden liukkaudentorjunta-aineissa pohjavesialueilla ei lisäaineita tulisi lain-
kaan käyttää. 
 

2.3 Käyttö liukkaudentorjunta-aineena 

Natriumformiaatti toimitetaan liukkaudentorjuntakäyttöön 1000 kg:n suursäkeissä tai 
25 kg:n piensäkeissä, ja aineen raekoko vaihtelee keskimäärin 1–5 mm välillä. 
Natriumformiaattia voidaan käyttää liukkaudentorjunnassa natriumkloridin tavoin: 
liuoksena tai kostutettuna rakeena. Natriumformiaatti-rakeet voidaan liuottaa veteen 
ja liuoksen valmistus, varastointi ja käyttö ovat verrattavissa natriumkloridiin. 
 
Alla olevan kuvassa on esitetty puhtaan natriumformiaattiliuoksen kiteytymis-ja jää-
tymispistekuvaaja. Kuvan perusteella paras liuospitoisuus ja alin käyttölämpötila 
saavutetaan n. 24 p-% pitoisuudessa, jolloin jäätymispiste on -22,5 °C. On huomioi-
tava, että arvot on mitattu puhtaalle natriumformiaatille ja käytännössä epäpuhtaudet 
voivat nostavat jäätymispistettä.  Tämän vuoksi alimpana liuoksen varastointilämpö-
tilana kannattaa pitää -20 °C:ta. (Kemion 2017) 
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Kuva 2.  Natriumformiaatti-liuoksen kiteytymis-/jäätymispistekäyrä (Kemion 
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3 Laboratoriokokeet 

3.1 Yleistä 

Laboratoriokokeet tehtiin 23 p-%:lla liuoksilla: natriumformiaatti ja referenssinä nat-
riumkloridi. Kokeet suoritettiin VTI:llä Linköpingissä Ruotsissa. Testimenetelminä 
käytetiin seuraavia: 
 

• Jäänsulatuskyky (SAE AIR 6170 2012-01) 
• Tunkeumakyky (SAE AIR 6211 2012-04) 
• Altaleikkauskyky (SAE AIR 6172 2012-02) 

 
Kokeet suoritettiin -2 °C:n ja -5 °C:n lämpötiloissa, aikavälillä 0–30 min. Nämä testi-
muuttujat valittiin kuvaamaan olosuhteita, jotka ovat tyypillisiä teiden liukkauden-
torjuntaympäristössä. 
 
SAE-AIR -standardit ovat lentokentille suunniteltuja testejä, joilla pyritään löytämään 
eroja eri jäänsulatusaineiden toimintakyvyn välillä. Näiden testien oletetaan toimivan 
myös teillä käytettäville liukkaudentorjunta-aineille.  
 
Jäänsulatuskykytestissä (AIR 6170) mitattiin aineen kykyä muodostaa jäästä liuosta 
(g sulanutta jäätä/g käytettyä jäänsulatusainetta). Tunkeumakykytestissä (AIR 6211) 
mitattiin jäänsulatusaineen pystysuoraa tunkeumaa jäässä (mm), ja altaleikkauskyky-
testissä (AIR 6172) mitattiin aineen aikaansaamaa leikkauspinta-alaa jäässä huo-
mioiden sen liike sekä pysty- että vaakasuorassa.  
 

 
 
Kuva 3.  Tunkeumakykytestausta (AIR6211), AMIL Canada 2015 
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3.2 Tulokset 

Laboratoriokokeissa saadut tulokset on esitettyinä seuraavissa kuvissa. Lyhenteinä 
on käytetty seuraavia: NaFo= Natriumformiaatti ja NaCl=Natriumkloridi. 
 

 

Kuva 4.  Jäänsulatuskyky, -2 °C 
 

 

Kuva 5.  Tunkeumakyky, -2 °C 
 



13 

 

 

Kuva 6.  Altaleikkauskyky -2 °C 
 
 

 
Kuva 7.  Jäänsulatuskyky, -5 °C 
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Kuva 8.  Tunkeumakyky, -5 °C 
 
 

 

Kuva 9.  Altaleikkauskyky, -5 °C 
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3.3 Laboratoriotulosten pohdintaa 

Laboratoriotulosten perusteella natriumkloridi-liuos näyttäisi olevan jonkin verran 
tehokkaampi jäänsulatusaine kuin vastaavan pitoisuuden natriumformiaatti-liuos.  
Vaikka testit tehtiin standardien mukaisesti ja käytetty laboratorio on alalla hyvin 
tunnettu, tulokset eivät olleet kuitenkaan täysin loogisia: Esimerkiksi, kun alta-
leikkauskykyä mittaava testi suoritettiin kaksi kertaa natriumformiaatille lämpö-
tilassa -2 °C, toinen tulos muuttui oleellisesti ensimmäisen testin tuloksesta. 
Erikoista oli myös, että ko. testissä natriumformiaatille saatiin saman suuruusluokan 
tuloksia molemmissa testilämpötiloissa (-2 ja -5 °C), vaikka lämpötilan laskiessa 
reaktioiden pitäisi hidastua. Natriumkloridille saadut tulokset tulokset olivat sen 
sijaan loogisia ja lämpötilan laskiessa altaleikkauskyky odotetusti heikkeni.  
 
Huomioiden myös jäänsulatus- ja tunkeumakykytestien tulokset johtopäätös on, että 
natriumformiaatti toimii hyvin jäänsulatus- ja liukkaudentorjunta-aineena, mutta sitä 
tulisi mahdollisesti käyttää n. 10–20 % enemmän kuin natriumkloridia saman loppu-
tuloksen saavuttamiseksi. Kenttäkokeet näyttävät, onko tämä johtopäätös oikea. 
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4 Kenttäkokeet 

4.1 Destian Lahden urakka 

4.1.1 Yleistä 

Destian Lahden urakan koealue sijaitsee Anianpellon pohjavesialueella valtatie 24:lla. 
Koeosuuden pituus on 4,1 km ja se on vilkasliikenteisin juuri Vääksyn taajaman 
kohdalla, jossa keskimääräinen vuorokausiliikenne (KVL) (2016) on 4 475 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja raskaan liikenteen osuus noin 5 % (Destia 2016).  
 

 
 
Kuva 10.  Destian Lahden urakan koekohde 
 
Koealue kuuluu talvihoitoluokkaan I, jossa liukkaudentorjunta hoidetaan ennakoivasti 
suolaamalla. Lahden alueurakan urakkasopimuksen mukaan tällä tieosuudella 
kemiallisessa liukkaudentorjunnassa saa käyttää vain kaliumformiaattia, joka otettiin 
käyttöön talvihoitokaudella 2012–2013. Natriumformiaatti-tutkimuksen toteuttami-
seksi Liikenneviraston ja ELY-keskuksen kanssa sovittiin, että tällä koeosuudella 
voitiin käyttää myös natriumformiaattia.  
 
Talven 2016 aikana natriumformiaattia käytettiin 13 kertaa, yhteensä 5 000 kg. 
Tuotetta käytettiin ainoastaan liuoksena, joka valmistettiin Destian liuotussäiliössä 
Lahdessa. Valmistetun liuoksen tiheys oli 1,14 kg/dm3, mikä vastaa n. 21 p-% liuosta 
ja tällöin liuoksen pakkaskestävyys oli -17.5 C. Tavoitteena jatkossa on 24 p-% 
väkevyys, jolloin pakkaskestävyys on -23 C. Liuoksen tekeminen oli hieman haasteel-
lista, koska jo vuosia sitten hankittu natriumformiaattierä oli paakkuuntunutta. 
Paakut kuitenkin liukenivat veteen riittävän sekoitusajan jälkeen. Liuoksen valmistus 
tavanomaisella liuosasemalla on verrattavissa natriumkloridiliuoksen valmistami-
seen. Liuoksen levityksessä käytettiin Nido B50-36-automaattia.  
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Talven 2017 aikana natriumformiaattia käytettiin liuoksena 35 kertaa, yhteensä 
8000 kg. 
 
Asetetut kitkavaatimukset saavutettiin natriumformiaatti-liuoksella. Se näyttäisi so-
pivan hyvin kuurakelille ja mustan jään torjuntaan sekä yleisesti olosuhteisiin, joissa 
ei sada uutta kosteutta tienpintaan. Sadetilanteessa tarvitaan laadukas lumen- ja 
sohjonpoisto, jotta laatuvaatimukset kitkan osalta täyttyvät. 
 
4.1.2 Tulokset 

Resurssipuutteen takia tarkempi seuranta ja kitkamittaukset tehtiin vain kahdelle eri-
tyyppiselle käyttökerralle kokeilun yhteydessä. Näistä on esitetty alla tarkemmat tie-
dot. Hälytykset liukkaudentorjuntaan jaettiin karkeasti neljään luokkaan: 

• lumisade 
• märkä tie jäätyy 
• musta jää 
• kuura 

 
Lähin tiesääasema ei ole samalla kohdalla testiosuuden kanssa, minkä vuoksi koe-
kohteen piensääolosuhteet eivät välttämättä vastanneet lähellä olevien tiesääaseman 
antamia tietoja. Alueen yleinen sääolosuhde saatiin kuitenkin hyvin tiesääasemilta. 
 
Päivä: 15.2.2016, klo 17.30–19.35 
 

• Ilman lämpötila: -1,3 OC. 
• Tien lämpötila:  -0,1 OC. 
• Natriumformiaatti-liuoksen levitysmäärä oli 15 g/m2. 
• Keli koeosuudella oli kostea, mutta oli kuivumassa ennen pakastumista 
• Kitkamittareina olivat jatkuvatoiminen RCM411 ja Samsungin Tab4:lla 

sovellus µTech. 
• Lähtökitka: 0,38 
• Levityksen jälkeinen kitka: 0,47 

 
Päivä: 18.2.2016, klo 05.20–6.50 
 

• Ilman lämpötila: -2,5 OC 
• Tien lämpötila: -3,6 OC 
• Natriumformiaatti - liuoksen levitysmäärä:15 g/m2. 
• Keli koeosuudella oli kohtalaisen kuurainen 
• Kitkamittareina olivat jatkuvatoiminen RCM411 ja Samsungin Tab4:lla 

sovellus µTech. 
• Lähtökitka: 0,24  
• Levityksen jälkeinen kitka: 0,42  

 
Päivä: 26.1.2017, klo 18.05–20.25 
 

• Ilman lämpötila:  +2,7 OC 
• Tien lämpötila: -0,4 OC 
• Natriumformiaatti - liuoksen levitysmäärä:10 g/m2. 
• Keli koeosuudella oli kuurainen ja tienpinnat jäätymässä 
• Kitkamittareina olivat jatkuvatoiminen RCM411 ja Samsungin Tab4:lla 

sovellus µTech. 
• Lähtökitka: 0,65 
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• Levityksen jälkeinen kitka nousi parhaimmillaan tasolle 0,70 
• Vertailualueella natriumkloridilla kitka-arvo alussa oli 0,56 ja nousi myö-

hemmin tasolle 0,69 
 
Kaikki Asikkalan kokeen käyttökerrat ovat listattuna taulukossa 1. 
 
Taulukko 1.  Natriumformiaatin käyttökerrat Asikkalassa 

Päivä Liukkaudentorjunnan syy 
Kitka 

alussa 
Kitka 

lopussa Kommentit 

15.2.2016 
Märkien pintojen 

 jäätyminen  0,38 0,47 
Tie kostea, mutta kuivumaan 
päin ennen pakastumista 

18.2.2016 
Kuuran muodostuminen 

 yön aikana 0,24 0,42 Tie kohtalaisen kuurainen 

18.2.2016 
Märän pinnan jäätyminen 

 heikko lumisade - - Ei erityisiä kommentteja 

19.2.2016 
Märän pinnan 

 jäätyminen - - Ei erityisiä kommentteja 

20.2.2016 Lumisateen alle suolaus - - Ei erityisiä kommentteja 

21.2.2016 
Lumisateen aikainen 
 liukkaudentorjunta - - Ei erityisiä kommentteja 

22.2.2016
Lumisateen aikainen  
liukkaudentorjunta - - Ei erityisiä kommentteja 

22.2.2016
Lumisateen aikainen  
liukkaudentorjunta - - Ei erityisiä kommentteja 

24.2.2016
Lumisateen jälkeinen suolaus,  

keli lämpenemässä - - Ei erityisiä kommentteja 

24.2.2016
Märkien pintojen jäätyminen  

heikon lumisateen jälkeen - - Ei erityisiä kommentteja 

25.2.2016
Pintojen kylmeneminen 

 lumisateen jälkeen - - Ei erityisiä kommentteja 

26.2.2016
Lumisateen aikainen 
 liukkaudentorjunta - - Ei erityisiä kommentteja 

5.3.2016
Maan pinnan jäätyminen,  

satanut heikkoa lumisadetta - - Ei erityisiä kommentteja 

26.1.2017
Kuuran muodostuminen ja tien-

pinnan jäätyminen 0,65 0,66 Ei erityisiä kommentteja 

Talvi 2017
Erilaiset olosuhteet, liuoksen-
käyttökertoja yhteensä 35 kpl - - Ei erityisiä kommentteja 

 
4.1.3 Yleiset havainnot natriumformiaatin käytöstä 

Tienkäyttäjäpalautetta testiosuuden liukkaudesta ei saatu testauksen aikana. Yksi 
saatu palaute koski Vääksyn alueella auton tahriintumista tiestä irtoavan pien vaiku-
tuksesta, mutta tätä ei Destian mukaan voida kohdistaa pelkästään natrium-
formiaattikoeosuudelle. 
 
Yleisesti havainnot eivät suuresti poikenneet normaalista suolauksesta natrium-
kloridilla, eikä visuaalisia eroja käsittelyn jälkeen ollut havaittavissa natriumkloridiin 
nähden. Natriumformiaatti ei ehkä sulattanut jäätä ja lunta niin hyvin kuin natrium-
kloridi, mutta toisaalta oli tilanteita, jossa tie oli suolattu yöllä ja sään lauhtuessa su-
laminen alkoi nopeammin kohteissa, joissa natriumformiaattia oli käytetty.  
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Molempia formiaatteja (kalium- ja natriumformiaatti) käytettiin samalla tieosuudella 
talven aikana. Kaliumformiaatti näyttäisi vaikuttavan nopeammin ja pienemmillä an-
nosteluilla. Kaliumformiaatin käyttömäärä 8–10 g/m2 vastaisi havaintojen mukaan 
noin 15 g/m2 natriumformiaatti-annostelua. Tässä on huomioitava liuosten konsent-
raatioero 50 p-% (kaliumformiaatti) ja 21 p-% (natriumformiaatti).  
 
Tässä Destian kokeessa käytettiin siis vain liuosta. Rakeisen natriumformiaatin käy-
töstä tarvitaan vielä kokemusta jatkossa.  
 

4.2 YIT:n Espoon urakka 

4.2.1 Yleistä 

YIT:n Espoon urakan koealueet sijaitsevat kolmella eri tieosuudella Lohjanharjun 
pohjavesialueella. Yksi osuus sijaitsee valtatie 1:lla osuudella Lohja–Lohjanharju ja 
kuuluu talvihoitoluokkaan Is. Toinen osuus Mt1125:lla välillä Muijalan eritasoliittymä-
Lohjanharju ja kolmas osuus Mt11170:lla välillä Mäntynummi–Lohja kuuluvat talvi-
hoitoluokkaan I. Osuudet on merkitty alla olevaan karttaan turkoosilla värillä. 
 

 

Kuva 11.  YIT:n Espoon urakan koekohteet 
 
Moottoritieosuus Lohja–Lohjanharju avattiin liikenteelle loppuvuodesta 2005. Valta-
tiellä 1 Lohjanharjun kohdalla arkivuorokauden keskimääräinen liikennemäärä on 
noin 26 500 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus on noin 10 %. 
Mt1125:lla keskimäärinen liikennemäärä on noin 4300, josta raskaan liikenteen osuus 
noin 14 %. Mt11170:lla keskimäärinen liikennemäärä on noin 4150 ja raskaan liiken-
teen osuus n. 6 %. Koealueilla liukkaudentorjunta hoidettiin ennakoivasti suolaamal-
la. (YIT 2016) 
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Uudenmaan ELY-keskus rajoitti natriumkloridin käyttöä Lohjanharjun pohjavesi-
alueen kohdalla valtatiellä 1 noin 13 kilometrin osuudella talvihoitokaudesta 2014–
2015 lähtien. Natriumkloridia saa käyttää Turunväylällä (tieosalla 1/10/3150–
11/5390) enintään 2,0 tonnia ajoratakilometriä kohti, muuten liukkaudentorjunnassa 
käytetään kaliumformiaattia. Natriumformiaatti-tutkimuksen toteuttamiseksi Liiken-
neviraston ja ELY-keskuksen kanssa sovittiin, että tällä koeosuudella voidaan käyttää 
myös natriumformiaattia. 
 
Natriumformiaatti varastoitiin säkeissä YIT:n Saukkolan tukikohdassa. Tukikohdassa 
rakeisesta natriumformiaatista valmistettiin sekoitusaltaassa liuosta, jonka vahvuus 
oli sama kuin natriumkloridilla (reilu 20 p-%). Valmis liuos varastoitiin erillisessä 
säiliössä. Levitysyksikkönä käytettiin aliurakoitsijan (MJS-Infra) suolausautomaattia 
(Rasco), josta natriumformiaattia voitiin levittää joko pelkkänä liuoksena tai 
liuoksella kostutettuna rakeena. Kokeilun aikana ei ollut tarkoitus käyttää lainkaan 
kaliumformiaattia, vaan se korvattiin jokaisella tieosuudella natriumformiaatilla. 
 
Natriumformiaattia ei käytetty pelkkänä liuoksena lainkaan, vaikka alustavasti näin 
suunniteltiinkin: Olisi tarvittu erillinen säiliö, jota ei ollut käytettävissä. Ennen lumi-
sadetta tai sateen aikana levitys tehtiin kostutetulla rakeella. Eri kelitilanteisiin sovel-
tuva formiaatin levitysmuoto ja -määrä odotettiin selviävän jo ensimmäisten kokeilu-
jen jälkeen, kun kokemusta natriumformiaatin sulatuskyvystä saadaan. Lähtökohtai-
sesti sopiva levitysmäärä (g/m2) pidetään neljän ja kymmenen gramman välillä.  
 
Ensimmäisten natriumformiaatilla tehtyjen liukkaudentorjuntojen jälkeen oltiin erityi-
sessä valmiudessa suorittamaan uusintakierros, mikäli annosteltu määrä ei tehoaisi. 
Huomiotiin myös se, että kaliumformiaatti-liuoksen vahvuus on 50 p-% ja natrium-
formiaatti-liuoksen vahvuus rapiat 20 p-%.  
 
Kaikki levitettävät määrät tarkentuivat kokeilun edetessä ja eri annostelumääriä eri-
laisilla keleillä kokeiltiin, seurattiin ja dokumentoitiin. Dokumentointia varten kirjat-
tiin ylös seuraavat tiedot:  
 

• ilman ja tienpinnan lämpötilat, mahdolliset sateet 
• levitetty määrä, g/m2 ja kostutusprosentti 
• levitysleveys 
• huomioita formiaatin vaikutuksen kestosta ja sulatusnopeudesta verrattuna 

natriumkloridiin 
• kitka-arvoja 
• visuaaliset havainnot 

 
Vt 1:llä oleva Lehmijärven tiesääasema sijaitsee testiosuudella tieosoitteessa 
1/11/3750, joten myös sen antamia tietoja päästiin hyödyntämään tässä kokeilussa. 
 
Espoon urakassa on käytössä automaattinen suolan seurantajärjestelmä, joka kerää 
kaikki suolauksen tiedot talteen. Järjestelmän muistiin jäävät parametrit, kuten levite-
tyt määrät, leveydet, kostutukset, jne. Myös natriumformiaatti-kokeilua tekevässä 
kuorma-autossa kyseinen järjestelmä oli käytössä. 
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Taulukko 2.   Natriumformiaatin käyttökohteet YIT:n Espoon urakassa 

 Tie alkuosa alkuetäisyys Loppuosa Loppuetäisyys Pituus 

1 1 10 3150 11 5390 12 772 m 

2 1125 1 414 1 6360 5946 m 

3 11170 1 1020 1 2920 1900 m 

 

4.2.2 Tulokset talvelta 2016 

4.2.2.1 Yleiset havainnot 

Natriumformiaatti-liuos rakeiden kostutukseen valmistettiin suoraan suolausauto-
maatin liuossäiliössä. Laimennus ja loppusekoitus tapahtuivat pumppujen avulla. 
Liuosta valmistaneen kuljettajan mukaan rakeet liukenivat veteen erittäin hyvin. Kos-
ka natriumformiaatti on säkkitavaraa, oli rakeisen kuorman lastaaminen hitaampaa ja 
vaikeampaa natriumkloridiin verrattuna.  
 
Natriumformiaattia ehdittiin kokeilla kevättalvella 2016 yhteensä neljä kertaa: 
7.3.2016, 8.3.2016, 14.3.2016 ja 18.3.2016. Kolmella ensimmäisellä kerralla liukkau-
dentorjuntaa tarvittiin kuuran vuoksi, viimeisellä kerralla liukkaudentorjunnan syynä 
oli lumisateen kasteleman tienpinnan jäätyminen. Liukkaudentorjunta tapahtui aina 
ennakkoon, eli tienpinta ei ehtinyt jäätyä ennen formiaatin levitystä. Liukkauden-
torjuntamenetelmänä käytettiin natriumformiaatti-liuoksella kostutettua raetta. Kos-
tutusprosenttina käytettiin 30 %, paitsi viimeisellä kerralla käytettiin 40 % kostutus-
ta tiellä 1125. Kostutuksen lisäämisellä ei ollut kuljettajan mukaan vaikutusta loppu-
tulokseen. Natriumformiaattia käytettiin kokeilun aikana 7 tonnia. 
 
Kuljettajan mukaan tienpinta näytti erilaiselta kuin suolattu tienpinta: natriumklori-
dilla suolattaessa tienpinta näytti käsittelyn jälkeen märältä, natriumformiaatti-
levityksen jälkeen tienpinta näytti puolestaan nahkealta ja liukkaalta. Kuljettajan mu-
kaan jarruttaessa tie ei kuitenkaan ollut liukas. Kuljettajan havaintona oli myös, että 
natriumformiaatti alkoi vaikuttaa hitaammin kuin natriumkloridi tai kaliumformiaatti, 
mutta vaikutus kesti mahdollisesti pidempään. Tähän saattoi olla vaikutusta natrium-
formiaatin suuremmalla raekoolla. Kokeen aikana ei havaittu ongelmia.  
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Kuva 12.  Espoon urakan natriumformiaatti-käytön seurantapisteet (1–4) kartalla.  

4.2.2.2 Ensimmäinen levityskerta 7.3.2016 

Ensimmäisellä kerralla natriumformiaatti levitettiin vain teille 1125 ja 11170, koska 
aikaisempia kokemuksia kyseisestä aineesta ei vielä ollut, eikä siten myöskään tietoa 
oikeasta levitysmäärästä. Tällä kerralla liukkaudentorjuntaa tarvittiin kuuran vuoksi. 
Ennen toimenpiteiden aloittamista tienpinta oli kuiva. Kuljettajan kertoman mukaan 
10g/m2 oli turhan suuri levitysmäärä ja tienpintaan jäi selvästi erottuva raekerros. 
 

• Levitysmäärä: 10 g/m2 
• Kostutusprosentti: 30 % 
• Toimenpideaika:   

o alkoi: 03:08 
o loppui: 03:34 

 
Alla on kuvat kitka-arvoista ennen ja jälkeen suolauksen. 
 

 

Kuva 13.  Kitka-arvot ennen suolausta 7.3.2016 



23 

 

 

Kuva 14.  Kitka-arvot suolauksen jälkeen 7.3.2016 

4.2.2.3 Toinen levityskerta 8.3.2016 

Edellisen kerran kokemuksen perusteella levitysmäärää alemmilla teillä pienennettiin 
ja päätettiin kokeilla natriumformiaattia myös Vt1:lle. Myös tällä kerralla liukkauden-
torjuntaa tarvittiin kuuran muodostumisen estämiseksi. Tienpinta oli toimenpiteiden 
alkaessa kuiva. 
 

• Levitysmäärät:  
o Vt1: 10 g/m2 
o Alemmat tiet: 5 g/m2 

• Kostutusprosentti: 30 % 
• Toimenpideaika:   

o alkoi: 03:45 
o loppui: 04:34 

• Tienpinnan lämpötilat: 
o Tie1: 0,2°C 
o Tie2: -0,2°C 

 
Liukkaudentorjunnan seurauksena Vt1:llä kitka-arvot pysyivät käytännössä samana 
myös suolauksen jälkeen. Kitkat ennen suolausta olivat keskimäärin 0,75 (neljä mit-
tauspistettä) ja suolauksen jälkeen 0,78. 
 
Teillä 1125 ja 11170 kitka-arvot sen sijaan laskivat huomattavasti suolauksen jälkei-
sessä mittauksessa. Syynä tähän voi olla joko se, ettei natriumformiaatti ollut ehtinyt 
vielä vaikuttaa, tai se, että tienpinta kastui suolauksen seurauksena.  
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Alla kuvat ennen ja jälkeen suolauksen. 
 

 

Kuva 15.  Kitka-arvot ennen suolausta 8.3.2016 

 

Kuva 16.  Kitka-arvot suolauksen jälkeen 8.3.2016 

4.2.2.4 Kolmas levityskerta 14.3.2016 

Kolmas suolauskerta oli myös ennakkosuolausta kuuran muodostumisen estämiseksi. 
Ennusteiden mukaan oletettiin tienpintaan muodostuvan kuuraa, mutta toimenpitei-
den jälkeen todettiin, etteivät ennusteet pitäneet paikkaansa ja suolaus oli tästä syys-
tä turha. Kitkat käytiin mittaamassa vain ennen toimenpiteitä, sillä suolauksen jäl-
keen mittaamiselle ei nähty tarvetta. Levitysmääränä oli edelliskertojen kokemuksien 
perusteella 5 g/m2 kaikille reiteille. Tienpinnan lämpötilat olivat pakkasen puolella. 
Kastepiste oli tätä vieläkin alhaisempi, joten tienpinta kuivui, eikä kosteutta päässyt 
tiivistymään. 
 
4.2.2.5 Neljäs levityskerta 18.3.2016 

Neljäs suolauskerta poikkesi aiemmista. Tällä kertaa yöllä oli satanut lunta, joka oli 
kastellut tienpinnat. Lumisateen päätteeksi tienpinnan lämpötilat painuivat pakkasen 
puolelle.  
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Tiet aurattiin niissä paikoissa, joissa lunta/sohjoa oli kertynyt aurattavaksi asti. 
Aurauksen päätteeksi tiet suolattiin. Annoskokona oli Vt 1:llä 10 g/m2 ja alemmilla 
teillä 7 g/m2.  
 
Kitka-arvot käytiin mittaamassa ennen ja jälkeen suolauksen optisella kitkamittarilla. 
Optisen kitkamittarin huonona puolena on se, ettei todellisia kitka-arvoja saada, kun 
tien pinnalla on lunta/sohjoa.  Tiet suolattiin aikavälillä 03:26–05:19. Kuljettaja palasi 
tarkistamaan natriumformiaatin vaikutusta noin puolen tunnin kuluttua. Kuljettajan 
havaintojen mukaan tienpinta näytti liukkaalta, mutta todellisuudessa jarruttaessa 
tien pinta oli pitävä. 
 
Seuraavissa kuvissa on esitettyinä kitkamittarikuvat kyseisestä tilanteesta: 
 

 

Kuva 17.  Kitka-arvot ennen suolausta 18.3.2016 

 

Kuva 18.  Kitka-arvot suolauksen jälkeen 18.3.2016 
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Taulukko 3.  Yhteenveto natriumformiaatti-käyttökerroista talvella 2016 Espoon 
urakassa 

Päivä Kohde 
Liukkauden-

torjunnan syy Tapa 
Annostelu 

(g/m2) 
Kitka 

alussa 
Kitka 

lopussa Kommentit 

7.3.2016 
Mt 1125 
ja 11170 

Kuuran     
muodostus    
(ennakko) 

Kostutus 
(30 %) 10 0,25 0,47 

Liian iso annostelumäärä. 
Tienpinta alussa kuiva 

8.3.2016 VT 1 

Kuuran     
muodostus    
(ennakko) 

Kostutus 
(30 %) 10 0,75 0,78 

Kitka-arvot pysyivät 
samana  

8.3.2016 
Mt 1125 
ja 11170 

Kuuran      
muodostus    
(ennakko) 

Kostutus 
(30 %) 5 0,75 

0,60 
(arvio) 

Tien pinta kastui/ 
Natriumformiaatti ei 

ehtinyt vaikuttaa? 

14.3.2016 

VT 1, Mt 
1125 ja 
11171 

Kuuran     
muodostus 
(ennakko) 

Kostutus 
(30 %) 5 0,75? 

Ei mi-
tattu 

Turha suolaus, tienpinta 
pakkasella, kastepiste 

vielä alempana 

18.3.2016 VT 1 

Lumisade + 
pakastuminen 

(~ -1 C) 
Kostutus 

(30 %) 10 0,32 0,34 

Optisen kitkamittarin 
mittaus epätarkka, jos tien 

pinnassa lunta/sohjoa 

18.3.2016 
Mt 1125 

Mt 11170 

Lumisade + 
pakastuminen 

(~ -1 C) 

Kostutus 
(40 %) 
(30 %) 7 - - 

Suolauksen jälkeen pinta 
näytti liukkaalta, vaikka oli 

jarruttaessa pitävä. 
 

4.2.3 Tulokset talvelta 2017 

4.2.3.1 Ensimmäinen levityskerta 20.–21.2.2017 

Tiet käsiteltiin natriumformiaatilla illalla n. klo 22:50 (Vt1) ja yöllä 01:15 (mt1125 ja 
mt11170). 
 
Aikaisemmin illalla oli satanut heikosti lunta, ja natriumformiaattia levitettiin 15 g/m2 
kostutuksen ollessa 30 % ja levitysleveyden 5,5m (Vt1) ja 3m (mt1125 ja mt11170). 
Tien lämpötila -0,8 ja ilman -1,5 °C. 
 
Vt1: Tie luminen ja osittain jäinen, levityksen aikana satoi jäätävää tihkusadetta, joka 
hidasti natriumformiaatin vaikutusta alussa. Lopputuloksena oli kuitenkin sula ja 
märkä tie. Aluevastaava ajoi työmaalle aamulla kyseistä väylää pitkin, ja kertoi että 
natriumformiaatti-osuudella tien pinta vaikutti hieman kuivemmalta ja näytti mahdol-
lisesti hieman liukkaalta. Jarrutustestiä ei kuitenkaan aamuruuhkassa voinut tehdä.  
 
Mt1125 ja mt 11170: Tie luminen ja osittain jäinen aurauksen jäljiltä. Ei jäätävää tih-
kua. 
 
4.2.3.2 Toinen levityskerta 22-23.2.2017  

Lumisade alkoi 22.2.2017 noin klo 16:30. Auraukset hälytettiin käyntiin klo 18:00. Tiet 
käsiteltiin ensimmäisen kerran heti puolen yön jälkeen. Natriumkloridia ja natrium-
formiaattia levitettiin 15 g/m2. Natriumformiaatin kostutusprosentti oli 30 % ja levi-
tysleveys 6m. Tien pinnan lämpötila oli suolauksen alkaessa -1,8 ja ilma -0,7 °C (Vt1). 
Edeltävänä aamuna pinnat olivat kylmimmillään noin -12 °C, joten keli lauhtui voi-
makkaasti päivän aikana.  
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Lumisateen aikana natriumformiaattia käytettiin vain Vt1:llä. Natriumformiaatti ja 
natriumkloridi (muilla teillä) levitettiin auratulle lumiselle pinnalle. Lunta satoi reilus-
ti suolauksen aikana ja jälkeen. Kyseisellä ajanhetkellä liikenne oli erittäin hiljainen. 
Molemmat materiaalit vaikuttivat samalla tavoin: vaikutus oli olematon. Lumisade 
tukahdutti materiaalien vaikutuksen. Noin klo 04:00 tielle levitettiin lisää natrium-
formiaattia. Tällä kertaa annostuksena oli 10 g/m2. Vaikutus pysyi vielä lumisateen 
vaikutuksesta pari tuntia melko olemattomana siihen saakka, kun liikennemäärä aa-
muruuhkan lähestyessä alkoi kasvaa. 
  
Kuljettajan mukaan natriumformiaatti ja natriumkloridi vaikuttivat melko samalla ta-
voin, Natriumformiaatilla vaikutuksen alkaminen kestänee luultavasti hieman pidem-
pään.  
 
Tämän kertaisessa lumisateessa hieman vähemmän kostutettu natriumformiaatti oli-
si toiminut mahdollisesti paremmin. Lumesta olisi saanut riittävästi kosteutta. 
 
4.2.3.3 Kolmas levityskerta 23.2.2017 

Natriumformiaattia levitettiin 15 g/m2 Mt1125:lle noin klo.12:00. Levitys tehtiin polan-
teen päälle ja se sohjoontui hyvin. Vaikutus näyttäisi olevan samanlainen kuin nat-
riumkloridilla. Sohjon sai lopuksi aurattua pois. 
 
4.2.3.4 Neljäs levityskerta 26.2.2017 

Liukkaudentorjuntakäsittelyn alkaessa pakkaslumisade loppunut tai loppumaisillaan. 
Ilman lämpötila -1 ja tien lämpö 0 °C. Vt1:lle suoritettiin ensin auraus ja sitten nat-
riumformiaatin levitys. Muille teille ei ollut liukkaudentorjuntatarvetta, sillä ilma oli 
lämpenemässä ja tiet sulamassa ajan kanssa.  
 
Levitys suoritettiin klo 14:15 annosmäärällä 10 g/m2 ja levitysleveydellä 7 m. Kostu-
tus-% oli 20. Uusi käsittely tehtiin klo 15:00, jolloin levitettiin 5 g/m2 ohituskaistalle 
lisää, leveydellä 3,5 m. Kostutus % oli 20. Ensimmäinen käsittely jäi hieman vajaaksi, 
eikä jääty odottelemaan, että keli sulattaa auratun jäljen puhtaaksi. Natriumformiaat-
ti toimi kuten natriumkloridikin ja tie alkoi sulamaan puhtaaksi. Keli helpotti osaltaan 
asiaa. 
 
4.2.3.5 Viides levityskerta 27.2.-28.2.2017 

Klo 23:00 tien pinnan lämpötila -1°C ja ilma tätä lämpimämpi. Tien pinnan lämpötilat 
nousivat hiljalleen aamua kohti. Ilma oli erittäin kostea sekä sumuinen ja sumu ikään 
kuin ”satoi” tien pintaan. Aika ajoin oli pieniä vesisateita pakkasen puolella olevalle 
tien pinnalle. 
 
Toimenpiteet:  
Vt1 käsiteltiin natriumformiaatilla klo 23:00 käyttäen 15 g/m2 annostelua ja 7 m levi-
tysleveyttä. Kostutus-% oli 20. Tie oli sula ennakkoon.  
 
Mt1125 käsiteltiin klo 23:15–23:34. Käsittelyleveys oli 3,5 m ja käytettiin 20 % kostu-
tusta. Levitysmääränä käytettiin Muijalasta Lohjanporttiin 15 g/m2 ja Lohjanportista 
Lempolaan 10g/m2. Tien pinta oli luminen/jäinen, urat puhtaat. 
  
Mt11170 käsiteltiin klo 23:43. Käsittelyleveys oli 3,5 m ja käytettiin 20 % kostutusta. 
Levitysmäärä oli 10g/m2. Tien pinta oli luminen/jäinen, urat puhtaat.  
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Vaikutus:  
 
Vt1 oli ennen natriumformiaatin levitystä sula ja puhdas, kitkat tosin hieman alentu-
neet. Kitkat mitattiin juuri ennen liukkaudentorjuntaa ja olivat välillä 0,4–0,6. Seuraa-
va kitkanmittaus tehtiin natriumformiaatti-käsittelyn jälkeen klo 23:27–23:38. Tässä 
kitkanmittauksessa kitka-arvot nousseet lähes koko matkalla arvoon 0,73. Huomion 
arvoista Vt1:llä on liikennemäärä myös tällä ajankohdalla, joka auttaa liukkauden-
torjuntamateriaalin levittymiseen. Lopputuloksena oli, että natriumformiaatti toimi 
varsin hyvin Vt1:llä. 
  
Mt1125 ja 11170 olivat ennen natriumformiaatin levitystä aurattuja mutta lumiset/ 
jäiset. Ajourat olivat puhtaat. Kitka-arvot ennen levitystä olivat välillä 0.2–0.3. Nat-
riumformiaatti-käsittelyn jälkeen tehtiin kitkamittaus klo: 23:15–23:34 ja kitka-arvot 
nousivat hieman mutta eivät mainittavasti klo 02:30 mennessä (kitka-arvot noin 0,3). 
Molemmilla teillä liikennemäärä oli täysin olematon, korkeintaan muutama auto tun-
nissa, joten liikenteestä ei saatu apua käytännössä lainkaan. Natriumkloridi ja nat-
riumformiaatti vaativat kunnolla toimiakseen vähintään pienen liikenteen levittämään 
ainetta kauttaaltaan tien pintaan. Urakoitsijan kommentti aamulla oli, että natrium-
formiaatti oli alkanut vaikuttaa aamuruuhkan myötä ja lumi/jää tien pinnassa oli 
muuttunut sohjoksi. Samalla lämpötila oli noussut plussan puolelle ja sohjo aurattiin 
pois.  
 

 
Kuva 19. Viidennen levityskerran kitkamittauspisteet 
 
Taulukko 4.  Kitkamittaukset natriumformiaatille Vt 1:lla 
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Taulukko 5.  Vertailukitkamittauksen natriumkloridille Vt 25:lla 

 
 
Taulukko 6.  Kitkamittaukset natriumformiaatille Mt 1125:lla. 

 
 
Mt1125:llä ei ollut yöaikana liikennettä juuri lainkaan, jolla oli vaikutusta kitka-
arvoihin. Vt25:llä kohdissa, joissa liikennettä ei ollut, natriumkloridikaan ei alkanut 
vaikuttaa, eivätkä kitka-arvot nousseet suolauksen jälkeen. 
 
Kitka-arvot mitattiin kerran ennen levitystä, ja levityksen jälkeen. Kitkanmittausta 
jatkettiin ajamalla natriumformiaatti-reittiä läpi tauotta klo 02:30:n saakka. Alussa 
kierrettiin myös Vt1:n kautta, kunnes kitka-arvot siellä nousivat täyteen arvoon 
(n.0,72 = märkä tie). Tämän jälkeen keskityttiin Mt1125:n ja Mt11170:n ajamiseen. Ver-
tailun vuoksi ajettiin osan matkaa Mt 1125:n molemmilla puolilla Vt25:llä natrium-
kloridilla käsiteltyä tietä.  
 
Mt25:llä 1125:n Hyvinkään puoleinen vertailuosuus suolattiin klo 00:56–01:01 ja Loh-
jan puoleinen osuus klo 22:46–22:56. Molemmissa annostelumääränä oli 15 g/m2 nat-
riumkloridia. Lohjalla levitysleveys oli 5,5m ja kostutus-% 20. Hyvinkään puoleisen 
vertailuosuuden leveys oli 3,5m, ja kostutus-% 20.  
 
4.2.3.6 Kuudes levityskerta 1.3.2017 

Vettä satoi koko yön, ja aamulla oli mahdollisuus tienpintojen jäätymiselle, jos pilvi-
peite olisi revennyt. Natriumformiaattia levitettiin 10 g/m2.  
 
Taivas pysyi kuitenkin pilvessä ja jälkikäteen katsottuna käsittely oli tarpeeton. Kit-
kanmittauksia ei suoritettu. 
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4.2.3.7 Seitsemäs levityskerta 2.3.–3.3.2017  

Osittain märät tiet alkoivat painua pakkasen puolelle. Ennakkokäsittely Vt1:llä suori-
tettiin klo 1:41–2:05. Mt1125:llä ja Mt11170:lla odotettiin tien jäätymistä ja kitkojen 
alenemista. Tarkoituksena oli tehdä vertailutesti natriumkloridille ja natriumformiaa-
tille. Odotettiin paikan päällä klo 05:00 asti, mutta tien pinta ei mennyt pakkasen 
puolelle ja vertailutesti kitkamittauksineen ei onnistunut.  
 
Klo 05:14 alkaen levitettiin Mt 1125:lle ja 11170:lle varmuuden vuoksi 8 g/m2 natrium-
formiaattia, sillä ennusteen mukaan pinnat olisivat olleet pakkasen puolella klo 10:00 
saakka. 
 
4.2.3.8 Kahdeksas levityskerta 3.3.–4.3.2017  

Tarkoituksena oli yrittää uudelleen edellisyön vertailutestiä. Annettiin Mt 1125:llä kit-
ka-arvojen laskea alas, jonka jälkeen liukkaudentorjunta suoritettiin natriumkloridilla 
välillä Muijalan ramppi-Muijalantie ja natriumformiaatilla välillä Muijalantie–Lempo-
lan ramppi. 
 
Keliolosuhteet mahdollistivat testin ja testi itsessään onnistui ja tuloksia saatiin. 
 
Tulokset: 
 
Mt 1125: 
 

• Leivitysmääränä 10 g/m2, levitysleveys 3,5m, kostutus-% 20 (1125, 11170)  
• Natriumkloridi levitettiin Muijalan ramppi (Vt1)-Muijalantie välillä klo 00:47–

00:55  
• Natriumformiaatti levitettiin Muijalantie–Lempolan ramppi (Vt1) välillä klo 

00:51–01:00  
• Kitka-arvot mitatiin ennakkoon koko tien osuudelta klo 23:28–23:55. Kitka-

arvot olivat tällöin 02–0,3 ja ne mitattiin uudelleen klo 01:00–01:22. Kitka-
arvot natriumkloridi-osuudella oli tällöin 0,55–0,68 ja natriumformiaatti-
osuudella 0,4–0,6.  

• Kitka-arvot mitattiin vielä kertaalleen klo 01:42–02:05 ja olivat natrium-
kloridi-osuudella tällöin 0,6–0,7 ja natriumformiaatti-osuudella samoissa lu-
kemissa 0,6–0,7.  

• Pistekohtaisia eroavaisuuksia oli molemmilla kokeiluosuuksilla. Kitkamittari 
oli tällöin osunut luultavasti keskikorokkeessa olevaan jäähän.  

 
Vt1: 
 

• Liukkaudentorjunta suoritettiin natriumformiaatilla klo 00:09–00:35.  
• Kitka-arvot mitattiin ennakkoon klo 23:14–23:27 ja olivat tasoa 0,28–0,37.  
• Kitka-arvot mitattiin toistamiseen liukkaudentorjunnan jälkeen klo 00:31–

00:43, jolloin olivat palautuneet normaaleiksi märän tien kitkoiksi, eli tasolle 
hieman alle 0,70  

• Kitka-arvot mitattiin vielä kerran klo 01:30–01:41 ja olivat edelleen pysyneet 
samassa tasossa (hieman alle 0,7).  

• Samanaikaisesti mitattiin myös Vt1:llä natriumkloridilla käsitellyn osuuden 
kitka-arvo, ja se oli sama kuin natriumformiaatti-osuudella.  
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Mt11170: 
 

• Liukkaudentorjunta suoritettiin natriumformiaatilla klo 01:39–01:42. 
• Kitka-arvot mitattiin ennakkoon klo 23:42–23:47 ja olivat tasoa 0,23–0,28.  
• Kitka-arvot klo 01:15–01:19 olivat 0,26–0,36 ja natriumformiaatti oli alkanut 

vaikuttamaan. 
• Kitka-arvot klo 01:52–01:57 välillä olivat 0,40–0,71. 
• Liikenne alueella oli erittäin hiljaista. 
• Pistekohtaisia eroavaisuuksia oli, jolloin kitkamittari mahdollisesti osunut 

jäiseen keskikorokkeeseen. 
 
Yhteenvetona näistä vertailukokeista oli, että yön mittaukset tukivat aikaisempia ha-
vaintoja vaikutusnopeuksista. Natriumformiaatin vaikutus on hyvin samanlainen kuin 
natriumkloridilla, mutta vaikutusnopeus näyttäisi olevan hieman hitaampi. 
 

 

Kuva 20.  Kahdeksannen levityskerran kitkamittauspisteet 
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Taulukko 7.  Kitkamittauksien ajankohdat mittauspisteissä. Sinisellä pohjalla 
liukkaudentorjuntahetki. 

 
 
 

 

Kuva 21.  Kahdeksannen levityskerran kitka-arvojen muutos ajan funktiona 
(Hanninen 2017) 
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Taulukko 8.  Yhteenveto natriumformiaatti-käyttökerroista talvella 2017 Espoon 
urakassa 

Päivä Kohde Liukkaudentorjunnan syy Tapa 
Annostelu 
(g/m2) Kitka alussa Kitka lopussa Kommentit 

20.-21.2.2017 VT 1 
Luminen tie, jäätävä 
tihkusade 

Kostutus 
(30 %) 15 Ei mitattu Ei mitattu 

Nopeasti kuivunut 
tienpinta. 

20.-21.2.2017 
Mt 1125 ja
11170 

Luminen tie, osittain 
jäinen 

Kostutus 
(30 %) 15 Ei mitattu Ei mitattu 

22.-23.2.2017 VT 1 
Lumisade, nopea 
lauhtuminen 

Kostutus 
(30 %) 15/10 Ei mitattu Ei mitattu 

Olisi toiminut 
paremmin 
pienemmällä 
kostutuksella? 

23.2.2017 Mt 1125  Levitys polanteen päälle 15 Ei mitattu Ei mitattu 
Hyvin sohjoontui, 
vaikutus kuten NaCl 

26.2.2017 VT 1 Lumisade 
Kostutus 
(20 %) 10/5 Ei mitattu Ei mitattu Sulatti, kuten NaCl 

27.-28.2.2017 VT 1 
Vesisadetta, tien pinnat 
pakkasen puolella. 

Kostutus 
(20 %) 15 0,4-0,6 0,73 

Hyvä toiminta 
NaFo:lla. 

27.-28.2.2017 
Mt 1125 ja 
1170 

Vesisadetta, tienpinnat 
lumiset ja  jäiset 

Kostutus 
(20 %) 10/15 0,2-0,3 0,3 

Pieni liikennemäärä ja 
hidas kitkannousu 

1.3.2017 

VT 1  
Mt 1125 ja 
1170 

Vesisadetta, riski tien-
pintojen jäätymiselle 10 Ei mitattu Ei mitattu 

Ilma pysyi plussan 
puolella ja käsittely 
oli tarpeeton 

2.-3.3.2017 
Mt 1125 ja 
1170 

Märät tiet, painumassa 
pakkasen puolelle 8 Ei mitattu Ei mitattu 

Ilma pysyi plussan 
puolella ja käsittely 
oli tarpeeton 

3.-4.3.2017 Mt 1125 
Märät tiet painumassa 
pakkasen puolelle 

Kostutus 
(20 %) 10 0,2-0,3 

0,4-0,6 (1 h) 
0,6-0,7 (2 h) 

NaFo toimii hyvin 
samankaltaisesti 
NaCl:n kanssa, ehkä 
hieman hitaampi. 

 
4.2.3.9 Yleisiä havaintoja talvikauden 2017 testeistä 

Natriumformiaatti vaikuttaisi olevan kuivattavampaa kuin natriumkloridi ja käsittelyn 
jälkeen tie kuivuu nopeammin. Tällöin myöskään liikenne ei pääse auttamaan levityk-
sessä yhtä paljon kuin natriumkloridin kanssa, joka leviää pitkän aikaa autojen ren-
kaiden mukana. Ratkaisuna voisi olla esim. kostutusprosentin nosto. Kuivumis-
nopeutta tulisi tarkastella lähemmin. 
 
Levittimen heittoleveys jäi vajaaksi, sillä suolainta ei oltu kalibroitu natriumformiaa-
tille. Tähän mennessä heittoleveyden maksimi on ollut natriumkloridille 6 m ja se pi-
tää nostaa 7 metriin, jotta natriumformiaatti saadaan koko ajoradalle levitettyä. 
 
Natriumformiaatti häviää hieman tehossa natriumkloridille. Sen vaikutus alkaa mah-
dollisesti hitaammin ja levittyminen loppuu nopeammin (tie kuivuu). Testeissä huo-
mattiin yleisesti, että natriumformiaatti sulattaa jäätä, kuten natriumkloridikin. 
 
Suolausautomaatteja ei kalibroitu kahden testiviikon takia natriumformiaattia varten. 
Koska natriumformaiaatti-rakeiden ominaispaino ja muoto eroavat jonkin verran nat-
riumkloridin vastaavista ominaisuuksista, niin tällöin esim. sirottimen asetuksissa 
levitysleveyden tulee olla natriumformiaatille suurempi kuin natriumkloridille. Jos 
natriumkloridin levitysleveys on 5,5 m, niin vastaavasti natriumformiaatille tulisi levi-
tysleveys asettaa tasolle 7 m.  
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5 Päätelmät 

Laboratorio- ja kenttäkokeiden perusteella näyttäisi siltä, että natriumformiaatti 
soveltuu teiden liukkaudentorjuntaan ja se toimii pitkälti natriumkloridin tavoin.  
 
Pieniä eroja aineiden sulatusnopeudessa ja vaikutusajassa on havaittu natrium-
kloridin eduksi ja tämä on mahdollisesti huomioitava natriumformiaatin annostelu-
määriä laskettaessa. Samoin aineiden erilaiset raekoot ja tiheydet on otettava 
huomioon sirottimien levitysleveyttä kalibroitaessa. 
 
Natriumformiaattia voidaan käyttää liuoksena tai kostutettuna rakeena. Liuoksen 
valmistus onnistuu samalla tavalla kuin natriumkloridilla.  
 
Aineen toimitus suursäkeissä aiheuttaa lisätöitä sen käsittelyssä. Kaupallisten laatu-
jen erilaisiin raekokoihin on syytä kiinnittää huomiota, jotta aineen toiminta tien pin-
nassa olisi mahdollisimman nopeaa eikä liikenteen ja tuulen aiheuttamaa hävikkiä 
pääsisi syntymään.  
 
On myös varmistettava aineen toimittajilta, että lentokentillä yleisesti käytettäviä 
korroosiosuoja-aineita ei käytetä tiekohteissa. Sama pätee myös kaliumformiaatin 
osalta. 
 
Urakoitsijoiden kannattaa huomioida tulevissa kalustohankinnoissa mahdollisuus 
hyödyntää kiinteää ja nestemäistä natriumformiaattia yhdessä natriumkloridin 
kanssa. Näin aineita voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti ilman ylimääräistä 
liikennettä tukikohdan ja käyttökohteiden välillä. 
 
Rakeisella natriumformiaatilla saadaan monipuolisuutta ja lisätehoa nykyiseen poh-
javesialueilla käytettävään kaliumformiaatti-liuokseen verrattuna. Natriumformiaatin 
alhaisemman raaka-ainekustannuksen vuoksi on myös mahdollista, että talvihoidon 
kustannukset liukkaudentorjunta-aineiden osalta laskevat. 
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Liite 1 

 

Natriumformiaatin yleisiä fysikaalis-kemiallisia 
ominaisuuksia (Kemion 2017) 
 

Ulkomuoto (kaupallinen tuote) Valkea epäsäännöllinen rae 

Bulkkitiheys 800–1000 kg/m3 

Partikkelikoko 1.5–5 mm 

pH (10 p-% liuos) 8.0–11.0 

Sähkönjohtavuus (20 p-%) 120 mS/cm 

Molekyylipaino 68,01 g/mol 

Liukoisuus (20 °C) 46,8 p-% 

Liukoisuus (0 °C) 32,2 p-% 

Liukoisuus (-10 °C) 28,5 p-% 

BOD
5 

(biologinen hapenkulutus 5 päivää) 100 mg O
2
/g 

COD (kemiallinen hapenkulutus) 200 mg O
2
/g 

EC
50

 (vesikirppu, Daphnia magna) > 5000 mg/l (ei haitallinen) 

LD
50

 (rotta, suun kautta) > 2000 mg/kg (ei haitallinen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liite 2 
 

Natriumformiaatin jäätymispiste tiheyden ja 
pitoisuuden funktiona (Kemion 2017) 
 
Natriumformiaatti Tiheys (+ 15 °C) Jäätymispiste 

(p-%) (kg/dm3) °C 
0 1 0 

1,6 1,01 -0,9 
3,3 1,02 -1,7 
4,8 1,03 -2,5 
6,4 1,04 -3,4 
8 1,05 -4,4 

9,5 1,06 -5,4 
11,1 1,07 -6,5 
12,6 1,08 -7,6 
14,1 1,09 -8,9 
15,6 1,1 -10,3 
17 1,11 -11,8 

18,5 1,12 -13,5 
20 1,13 -15,4 

21,4 1,14 -17,5 
22,8 1,15 -19,8 
24,2 1,16 -22,5 
25,6 1,17 -18,9 
27 1,18 -14,7 

28,4 1,19 -10,3 
29,7 1,2 -6,1 
31,1 1,21 -2,5 
32,4 1,22 0,6 
33,7 1,23 2,9 
35,1 1,24 4,7 
36,4 1,25 5,9 
37,7 1,26 6,8 
38,9 1,27 7,4 
40,2 1,28 7,8 
41,5 1,29 10,7 
42,7 1,3 13,6 
44 1,31 16,2 

45,2 1,32 18,6 
46,5 1,33 20,7 
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