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Viime talvena alueella, jolla asuu 3/5 Suomen väestöstä, nastarenkaat kuluttivat katuja ja
teitä urille liki 30 miljoonan euron korjauslaskun edestä. Yhden talven aikana! Lisälasku lankeaa
vielä nastojen levittämän katupölyn ja meluhaittojen terveydellisistä vahingoista.
Helsinki selvittää nastarenkaiden käyttökieltoa Norjan esimerkin rohkaisemana. Kansalaisilta
kysytään mielipiteitä netissä. Vastausaikaa on 28.8. saakka.

Asian herättämistä intohimoista ei jää epäselvää. Kolmen ensimmäisen päivän aikana
mielipiteitä oli kertynyt jo liki kaksi tuhatta. Vastauksia esitettyihin kysymyksiin oli vain 706.
Enemmistö vastauksista, 65%, oli yleisiä kannanottoja. Ylivoimainen enemmistö raivosi
nastarenkaiden puolesta. Menettämisen pelko herättää puolustuksen, jossa faktoilla on vähän
tilaa.

Läpikäyvänä mielipiteenä toistuu: ”Autoilen myös Helsingin ulkopuolella, ja siellä on pakko
käyttää nastarenkaita” ja ”Jos nastarenkaat kielletään Helsingissä, muutan pois – ja vien
firmanikin muualle”.

Suhtautumisessa kuvastuu Suomessa pitkä nastarengasperimä. Vahva tekijä on myös
autolehtien epärealistiset talvirengastestit, joiden mukaan nasta- ja kitkarenkailla ajettaessa
tilanne- ja välimatka-arviot sekä ajotapa on sama.

AJOKÄYTTÄYTYMINEN SANOO TOTUUDEN
Unohdetaan että renkaiden ajokäyttäytyminen varoittaa.

Nastarenkailla ajetaan liukkaan jäisellä kelillä turvallisesti vauhdilla. Tympeät nykynastatkin
purevat. Ja kun ote menetetään, luisutaan vauhdilla kauas ja pahasti.
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Nollakelin liukkaan jäisellä kelillä kitkarengas varoittaa heti. Niillä ajetaan pienemmillä
nopeuksilla. Ja kun ote ei pidä, jälki on ratkaisevasti vähäisempää kuin nastoilla. Nastarenkaat
ovat kuin etuvetoiset aikanaan.

Esimerkki löytyy 1960-luvulta. Etuveto löi läpi. Oli Saabia, DKW:tä, ja tuli Miniä, Audia, Citroen
ID:tä, isoa Morrista ja Austinia ja monia muita. Niillä ajettiin lumisilla ja jäisillä teillä vakaasti
sataa siinä missä takavetoiset Corollat ja muut jäykällä taka-akselilla varoittivat rauhattomalla
takapäällä jo 40:ssä. Jälki oli sen mukaan: etuvetoisilla kuoltiin, takavetoisilla rutattiin peltiä.

Vakavastikin otettavia liikenneasiantuntijoita nousi vaatimaan etuvetoisten autojen tuotannon
kieltämistä! Konkreettisena seurauksena etuvetoisia alettiin muuttaa yliohjautuvista
aliohjautuviksi, ”puskeviksi”, jotta ne varoittaisivat liukkaudesta jo alhaisemmissa nopeuksissa ja
luisuisivat ”turvallisemmin”.

Nastarenkaat ovat nollakelin vetisen liukkaalla jäisellä alustalla kuin etuvetoiset ammoin,
kitkarenkaat kuin jäykkäakseliset takavetoiset.

Mutta kun pakkanen kiristyy, jääkin muuttuu nahkeaksi. Pehmeäkuminen pohjoismainen
kitkarengas säilyttää joustonsa ja päihittää nopeasti polanteella nastarenkaan. Mitä
kylmemmäksi menee, ja lumisemmaksi, sitä enemmän jäykkäkuminen nastarengas häviää
pohjoismaiselle kitkarenkaalle.

POHJOISEN SOKEAT
Sitä vain ei perisuomalainen autoilija tahdo uskoa. Mennään Oulun tasolle, niin jo on joka
taksiautoilija vakuuttamassa, että ”ei täällä pohjoisessa kitkoilla, pakko olla nastarenkaat”.
Kitkoja ei tohdita edes kokeilla. Sama umpiluinen ”tieto” paistaa nyt läpi Helsingin kaupungin
kyselyssä.

Vahvoina taustatekijöinä ovat myös suomalaiset Nokia ja Kontio, joille nastarengas on
elinehto ja elämänlanka kilpailussa kansainvälisten rengasjättien tarjontaa vastaan.
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Nollapisteessä ollaan vastauksilla Helsingin kaupungin kitkarengaskyselyyn. Hyvin vähiin
jäävät toivotut vastaukset, jotka erittelevät ajonopeuksien vaikutuksia, liikennevirtojen
nopeuksien vaikutuksia, katupölyn ja melun vaikutuksia nopeiden väylien asunto- ja
työpaikkatiheyteen ja vastaavaan.

Pitää vain toivoa, että korostuva typeryys ei voita tietoa ja tarvetta.
Klikkaa tätä linkkiä ja pääset kertomaan mielipiteesi nastarenkaiden käytöstä Helsingissä.
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