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1. JOHDANTO

Ilmassa leijuva pöly aiheuttaa eniten ilmansuojelun ohjearvojen ylityksiä Suomessa1. Monissa kau-
pungeissa ohjearvot ylittyvät joka vuosi keväisen pölyepisodin aikana. Tässä mielessä katupöly on
vaikeimpia ilmansuojelun ongelmia Suomessa.

EU sääti huhtikuussa 1999 uudet ilmansuojelun raja-arvot2. Ilman hiukkaspitoisuuksien (PM10)
osalta astuvat voimaan uudet raja-arvot ihmisten terveyden suojelemiseksi. Ne ovat huomattavasti
tiukemmat kuin Suomen nykyiset ohjearvot. Lisäksi säädettiin, että jäsenvaltiot voivat nimetä ne
alueet tai taajamat, joissa PM10-pitoisuudelle asetetut raja-arvot ylittyvät teiden talvihiekoituksesta
aiheutuvan hiukkasleijuman vuoksi (5 artikla; kursivointi HT, KK). Jäsenvaltioiden on esitettävä
tarpeelliset perustelut, jotka osoittavat ylitysten johtuvan kyseisestä leijumasta.

Sen osoittaminen, että ilmassa leijuvien hiukkasten suuri määrä johtuu hiekoitushiekan käytöstä, ei
ole helppoa.  Joissakin maissa (mm. Japani ja Norja) katupölyä pidetään pääasiassa autojen nasta-
renkaiden asfaltista irrottaman hienojakoisen hiukkasmassan aiheuttamana. Näissä maissa on nasta-
renkaiden käyttö joko kielletty tai muuten rajoitettu.

Myös Suomessa on aihetta olettaa, että nastarenkaiden irrottamalla pölyllä saattaa olla huomattava
vaikutus ainakin sellaisissa kaupungeissa ja kaupunginosissa, joissa katujen talvikunnossapitoon
käytetään pääosin suolausta eikä hiekoitusta. Arviot nastarenkaista aiheutuvasta tien pinnan kulu-
tuksesta (massa/materiaalipoistumasta) vaihtelevat suuresti. Enimmillään vuosittain irtoavan mate-
riaalin määräksi on arvioitu n. 300 000 tonnia3 ja vähimmillään 60 000 tn4. Lampinen5 päätyy
väitöskirjassaan (s. 77) asfaltin kulumisen osalta arvioon 107 000 tn/v (urautuminen kokonaisuu-
dessaan 121 730 tn/v). Sekä asfalttimateriaalin että nastojen metallikoostumuksen muutoksella as-
faltin kulumista on saatu vähennetyksi. Määrä on kuitenkin erittäin suuri, jos sitä vertaa esimerkiksi
Suomen kaikkien ilmoitusvelvollisten teollisuus- ja energialaitosten hiukkaspäästöihin, jotka ovat
olleet viime vuosina yhteensä alle 50 000 tonnia/vuosi6.

Tutkimuksen pääongelma johtuu siitä, että yleisesti käytetty hiekoitusmateriaali on hyvin saman-
laista kuin asfaltin tekoon käytettävä kiviaines, jota on asfaltissa noin 95 %. Lisäksi asfaltissa on
bitumia, mutta sen ainesosia ei myöskään voida käyttää asfaltista irronneen materiaalin tunnistuk-
seen, koska samantapaista hiukkasmassaa tulee kaduille mm. autojen renkaista ja pakokaasuista se-
kä energiantuotannon hiukkaspäästöjen laskeumana. Toisin sanoen: hiekoitushiekasta ja tien pin-
nasta jauhautuvia hiukkasia on jokseenkin mahdotonta erottaa toisistaan kemiallisilla analyyseillä
eikä muillakaan menetelmillä.

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM) ja siihen kytketty energiadispersiivinen röntgenmikroana-
lysaattori (EDX) soveltuvat hyvin hiukkasmaisten päästöjen identifiointiin ja niiden alkuperän tut-
kimiseen7. Katupölyn hiukkaskoostumusta on tutkittu Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan
YTV:n Ympäristötoimiston hiukkaskeräimestä Helsingin Vallilassa. Esitutkimuksessa käytettiin

                                                
1 Kukkonen, J. et al., 1999: Review of urban air quality in Finland. � Boreal Environmental Research 4:55-56.
2 Neuvoston direktiivi 1999/30/EY. � Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 163/41.
3 Muhonen, K., 1994: Ajoneuvoliikenteen ja tienpidon aiheuttamat päästöt ilmaan Uudellamaalla. - Teknilli-
nen korkeakoulu, rakennus- ja maanmittaustekniikan osasto, Espoo.
4 Mäkelä, K., 1988: Tieliikenteen ympäristöhaittojen arviointi rahassa. - Liikenneministeriön julkaisusarja
29/88
5 Lampinen, A. 1993: Kestopäällysteiden urautuminen. VTT julkaisuja 781. Espoo.
6 Suomen ympäristökeskus, 1996: Ympäristökatsaus 3/1996. Helsinki.
7 Haapala, H., 1998: The use of SEM/EDS for studying the distribution of air pollutants in the surroundings
of the emission source. - Environmental Pollution 99, 361-363.
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kevättalven 1998 hiukkaskeräinten materiaaleja, joista identifioitiin SEM/EDX-laitteistolla 16 eri-
laista hiukkastyyppiä ja mitattiin eri tyyppien määriä8.

Kuitenkaan tälläkään laitteistolla ei voitu kunnolla erottaa toisistaan hiekoitushiekan ja asfaltin pin-
nan pölyhiukkasia. Sen vuoksi on ollut tarpeen etsiä tutkimuksia varten sellaisia hiekoitusmateriaa-
lin ja asfaltin kombinaatioita, joilla pystyttäisiin selvästi erottamaan asfaltin ja hiekan ainesosat.
Tämän toteuttamiseksi tutkimus käsittää kolme erilaista osaa.

2. TAVOITTEET

Tavoitteena on selvittää, kuinka suuri osuus katupölystä on peräisin hiekoitushiekasta, nastarenkai-
den aiheuttamasta tien pinnan kulumisesta, autojen pakokaasuista ja muista lähteistä, sekä kehittää
menetelmäkokonaisuus, jolla pystytään luotettavasti selvittämään hiekoitushiekan osuus erilaisissa
olosuhteissa, kuten erilaisten päällyste- ja hiekoitusmateriaalien koostumuksissa, erilaisissa talvi-
kunnossapidon tapauksissa (hiekoitus, suolaus jne.) ja maan eri osissa erilaisten talviolosuhteiden
vallitessa.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Menetelmät ja eteneminen

Tutkimuksessa on kolme osaprojektia, joiden menetelmiä ja etenemistä vuoden 2000 aikana selos-
tetaan seuraavassa.

3.1.1 Hangon-Tammisaaren tutkimus

Tässä työssä tutkittiin erilaisista lähteistä peräisin olevien hiukkasten määriä katupölyssä siitä lähtö-
kohdasta, että Hangossa suoritettiin katujen talvihiekoitus Koverharin terästehtaalta tuotetulla ma-
suunikuonahiekalla, joka on käytössä oleva hiekoitusmateriaali. Siitä peräisin olevat hiukkaset voi-
daan identifioida pääosin suuren kalsiumpitoisuuden (noin 40 %) perusteella. Tammisaaressa käy-
tettiin "normaalia" hiekoitusmateriaalia, jonka Ca-pitoisuus on alhainen.

Hangossa hiukkasmateriaalia kerättiin kahdella tehokeräimellä (TSP ja PM10) keväisen katupölyepi-
sodin aikana 17.3.-13.4.2000. Keräinten suodattimet vaihdettiin kolmen päivän välein, joten myös
leijuma-arvot saatiin 3 vrk:n keskiarvoina.

Hiukkaskeräinten suodattimista otettiin näyte painamalla suodatin näytealustana olevan alumiini-
kiekon (halkaisija n. 2,5 cm) kaksipuolista teippiä (Scotch Ruban Adhesiv) vasten. Näytteet pääl-
lystettiin sputterointilaitteessa hiilellä sähkönjohtavuuden parantamiseksi. Tutkimuksissa käytettiin
ZEISS DSM 962 pyyhkäisyelektronimikroskooppia (SEM) 20 kV:n jännitteellä sekä LINK ISIS
energiadispersiivistä röntgenmikroanalysaattoria ja ZAF-4 mittausohjelmaa. Kaikista näytteistä mi-
tattiin 100 satunnaisesti valittua hiukkasta. Niiden muoto määriteltiin ja koko mitattiin. Jokaisesta
hiukkasesta tehtiin alkuaineanalyysi ja tulostettiin alkuaineiden määrät painoprosentteina sekä graa-
finen spektri. Analyysit tehtiin Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin Elektronimikroskopian
yksikössä.

                                                
8 Haapala, H., 1999: Millaista pölyä hengitämme. Leijuma-analysaattoreiden hiukkasnäytteiden tutkiminen. �
Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 1999:18. YTV, Helsinki.
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Lisäksi hiukkasia kerättiin sekä Hangossa että Tammisaaressa sammalpallomenetelmällä9. Molem-
missa kaupungeissa ripustettiin sammalpalloja n. 2,5 metrin korkeudelle vilkasliikenteisen pääka-
dun reunalle sekä vertailukohteisiin puistometsään. Sammalpallot kerättiin pois 2, 4 ja 6 viikon ku-
luttua ajalla 17.3.-28.4.2000. Sammalpalloista mitattiin tuhkan sekä eri alkuaineiden pitoisuudet.
Analyysejä varten sammalpallot uutettiin typpihapon ja vetyperoksidin seoksella (5:1), liuokset
kuumennettiin Milestone Ethos 1600 märkäpolttolaitteessa ja suodatettiin. Alkuainepitoisuudet mi-
tattiin ELAN 6000 ICP-MS-laitteistolla. Analyysit tehtiin Helsingin yliopiston maatalous-
metsätieteellisen tiedekunnan laitekeskuksessa.

Hangon-Tammisaaren tutkimus loi pohjan erilaisista lähteistä peräisin olevien hiukkasten osuuksien
tutkimiselle. Tutkimusaineisto on jo pitkälle käsitelty ja tuloksia esitellään kohdassa 4.

3.1.2 Fortumin koeradalla tehtävät tutkimukset

Tämän osaprojektin tavoitteena on tehdä tutkimuksia koeolosuhteissa siten, että simuloidaan katu-
olosuhteita, joissa nastoilla varustetut henkilöautot irrottavat asfaltista ja hiekoitushiekasta pölyä.
Tällöin muut hiukkaslähteet eivät pääse vaikuttamaan tuloksiin, joten saadaan helpommin tulkitta-
vat tulokset kyseisten kahden lähteen vaikutuksista.

Esitutkimuksena tutkittiin hiukkasnäyte, joka oli peräisin koeradalla vuonna 1999 tehdyistä pölytut-
kimuksista. Teknillisen korkeakoulun, Työterveyslaitoksen ja Helsingin kaupungin rakennusviras-
ton toimesta oli tutkittu erilaisten hiekoitusmurskeiden pölyämistä. Tällöin kerätty hiukkasnäyte
analysoitiin SEM/EDX-menetelmällä yllä selostetulla tavalla. Työn tarkoituksena oli selvittää, so-
veltuuko kyseinen koerata tämän projektin tarkoituksiin, sekä saada aineistoa koeradan tutkimusten
suunnitteluun.

3.1.3 Pääkaupunkiseudun katuolosuhteissa tehtävä tutkimus

Hangon-Tammisaaren tutkimusten ja Fortumin koeradan esitutkimuksen perusteella päädyttiin sii-
hen, että on mahdollista tutkia projektin pääkysymystä (hiekoitushiekan, asfalttipölyn ja muiden
komponenttien osuutta keväisessä katupölyssä) myös normaaleissa käytännön olosuhteissa valitse-
malla asfaltin kivimateriaaliksi ja hiekoitushiekaksi toisistaan mahdollisimman erilaisen mineraali-
koostumuksen omaavia materiaaleja.

Pääkaupunkiseudulla tehtäviä katupölytutkimuksia varten selvitettiin ensiksi, millaisia asfalttimate-
riaaleja on käytetty niillä katualueilla, jotka ovat tärkeimpinä pidettyjen hiukkaskeräinten läheisyy-
dessä. Asfalttinäytteitä otettiin YTV:n hiukkaskeräinten katuosuuksilta Etu-Töölön Museokadulta,
Vallilan Hämeentieltä, Töölöstä Linnankosken aukion liikenneympyrästä ja Tikkurilasta Tikkuri-
lantieltä. Museokadulta otettiin neljä ja muista kohteista kaksi näytettä. Ne jauhettiin hienojakoisek-
si pölyksi Lemminkäinen Oy:n tutkimuslaboratoriossa. Pölynäytteiden hiukkaskoostumus analysoi-
tiin SEM/EDX-laitteistolla.

3.2 Resurssien käyttö verrattuna suunnitelmaan - mahdolliset ongelmat

Resurssien käyttö on tapahtunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin palkkakustannuksissa
on tapahtunut jonkin verran ylitystä. Tämä johtuu siitä, että menetelmän kehittämisessä tapahtui lä-
hinnä Fortumin koeradalla tehdyn esitutkimuksen ansiosta odotettua parempaa edistymistä, minkä
vuoksi oli mielekästä panostaa vuoden 2001 töiden esitutkimuksiin, suunnitteluun ja valmisteluihin
arvioitua enemmän. Samalla laajennettiin vuodelle 2001 suunniteltua tutkimussuunnitelmaa pää-

                                                
9 SFS 5794 Ilmansuojelu. Bioindikaatio. Sammalpallomenetelmä. Suomen standardisoimisliitto SFS. Helsinki.
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kaupunkiseudun katuolosuhteissa tehtävien töiden osalta ja tämä osa projektista irrotettiin suunni-
telmissa erilliseksi kokonaisuudeksi. Sille haettiin MOBILE2-lisärahoitusta.

4. TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET

4.1 Hangon-Tammisaaren tutkimus

Hangossa todettiin keväällä 2000 hyvin selvä kokonaisleijuman ohjearvojen (TSP vuorokausikeski-
arvo120 µg/m3) ylitys (kuva 1). Kun otetaan huomioon, että mitattiin kolmen päivän keskiarvoja, on
suurimman pölyepisodin aikana korkein vuorokausiarvo ollut vieläkin suurempi kuin kuvan 1 kes-
kiarvo. Vastaavasti voidaan olettaa, että korkein PM10-vuorokausikeskiarvo todennäköisesti on
ylittänyt EU:n raja-arvon (50 µg/m3).

Kuva 1. Hangon leijuman kolmen vuorokauden keskiarvot keväällä 2000. Katkoviivoilla
TSP-leijuman Suomen ohjearvo (vuorokausikeskiarvo 120 µg/m3) sekä EU:n uusi PM10-
pitoisuuden raja-arvo (vuorokausikeskiarvo 50 µg/m3).

Hiukkaskeräinten SEM/EDX-analyysit osoittivat (kuva 2), että noin 10 prosenttia hiukkasaineistosta
oli peräisin hiekoitusmateriaalista ja pääosa oli asfaltista ja muusta kiviaineksesta (noin 50 %) sekä
energiantuotannon (lähes 30 %) hiukkasemissioista. Jälkimmäinen sisältää myös asfaltin bitumin
sekä autojen pakokaasujen hiukkasmassaa, mutta niiden osuutta ei tässä voida erikseen arvioida.
Pieni osa hiukkasista oli vaikeasti identifioitavissa mihinkään hiukkastyyppiin. Tämä johtuu osittain
siitä, että talven ja kevään katupölyolosuhteissa monet eri lähteistä peräisin olevat hiukkaset se-
koittuvat toisiinsa ja voivat myös kiinnittyä toisiinsa, jolloin ne saattavat antaa kahden tai useam-
mankin hiukkasen spektrin.
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Kuva 2. Hangon hiukkassuodattimien ja asfaltin hiukkasten mineraalikoostumus (%).
2=masuunikuonahiekka, 11=plagioklaasi, 12=kalimaasälpä, 13=biotiitti, 14=kvartsi, 15=amfiboli,
36="polttoperäiset hiukkaset".

Sammalpallojen ICP-MS analyyseistä tehtyjen laskelmien perustana käytettiin Hangon ja Tammi-
saaren sammalpallojen kalsiumin ja magnesiumin kertymää. Alkuaineet valittiin sillä perusteella,
että Hangossa hiekoitukseen käytetty masuunikuonahiekka sisältää näitä alkuaineita paljon enem-
män (Mg 13.5 %, Ca 37.2 %) kuin asfaltin kivimateriaali tai Tammisaaren hiekoitusmurske. Kui-
tenkaan tarkkaa tietoa jälkimmäisten Mg- ja Ca-pitoisuuksista ei ole toistaiseksi käytettävissä. Las-
kelmassa oletettiin lisäksi, että Hangon sammalpalloihin tullut materiaali oli muuten samanlaista
kuin Tammisaarenkin, mutta poikkesi nimenomaan masuunikuonahiekan korkeiden Mg- ja Ca-
pitoisuuksien osalta (mitä ei voida pitää täysin varmana). Sammalpallojen analyysien perusteella
voitiin päätellä, että Hangossa ilmasta palloihin tulleen laskeuman tuhkan Mg-pitoisuus oli 125 ppm
ja Ca-pitoisuus 281 ppm (kuva 3). Vastaavasti Tammisaaressa tuhka sisälsi Mg:a 38 ppm ja Ca:a 53
ppm.

Vertailun vuoksi kuvaan 3 on otettu myös raudan pitoisuudet tuhkassa. Nähdään, että ne ovat Tam-
misaaressa hieman korkeampia kuin Hangossa, joskaan ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Masuu-
nikuonahiekan Fe-pitoisuus on varsin alhainen (0.4 %), joten sen ei voi olettaakaan nostavan Han-
gon sammaltuhkan Fe-konsentraatiota.
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Kuva 3. Hangon ja Tammisaaren sammalpallojen tuhkan Ca-, Mg- ja Fe-pitoisuudet.

Tuloksista voitiin laskea, että Hangon kadunvarren sammalpalloihin oli tullut muuta kuin kuona-
hiekkaa yhteensä 93.6 % ja kuonahiekkaa 6.4 %, kun koko sammalpalloaineisto otetaan huomioon
(taulukko 2). Kuonahiekan osuus pieneni keräyksen aikana: se oli ensimmäisellä jaksolla 8.5 % ja
viimeisellä 4.3 %. Tämä johtunee siitä, että kuonahiekkaa ohi leijumassa vähemmän pahimman ka-
tupölyepisodin mentyä ohi ensimmäisellä keräysjaksolla ja varsinkin sitten, kun kadut oli puhdis-
tettu talven jäljiltä.

Taulukko 1.  Masuunikuonahiekan osuus (%) Hangon katupölyssä laskettuna sammalpalloihin
kertyneen laskeuman tuhkan Ca- ja Mg-pitoisuuksista.

Keräysaika Ca-laskelma Mg-laskelma Ca-Mg-keskiarvo
17.3. - 1.4. 8.1 8.9 8.5
17.3. � 14.4. 6.9 6.5 6.7
17.3. � 28.4. 4.1 4.5 4.3
Keskiarvo 6.6 6.2 6.4

Näiden laskelmien epävarmuustekijät liittyvät lähinnä siihen, että Hangon sammalpalloihin tulleen
muun materiaalin kuin kuonahiekan Ca- ja Mg-pitoisuudet eivät olleetkaan oletetulla tavalla saman
suuruiset kuin Tammisaaressa. Jos Hangon Ca- ja Mg-pitoisuudet olisivat olleet korkeampia, saatai-
siin kuonahiekan osuudeksi Hangon katupölystä vielä laskettua pienempiä arvoja. Kuonahiekan
osuus olisi vastaavasti korkeampi, jos kalsiumin ja magnesiumin pitoisuudet olisivat Hangossa pie-
nempiä kuin Tammisaaressa. On kuitenkin huomattava, että mainitut arvot olivat Tammisaaressa
varsin alhaisia (Ca 53 ppm ja Mg 38 ppm tuhkassa). Sen vuoksi ei voi olettaa, että nämä pitoisuudet
olisivat Hangossa merkittävästi alhaisempia. Siitä taas seuraa, etteivät myöskään kuonahiekan pro-
senttiosuudet voi olla olennaisesti korkeampia kuin em. laskelmat osoittavat. Näin ollen sammal-
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pallotutkimukset vahvistivat SEM/EDX-tutkimusten antamia tuloksia sikäli, että hiekoitushiekan
osuudeksi sammalpalloihin kertyneestä materiaalista saatiin 5-10 %.

Tulokset osoittivat sen, että ohjearvojen ylitystä voi tapahtua hiekoituksesta riippumatta.

Hangon hiekoitusolosuhteiden erityisjärjestelyjen poikkeuksellisuuden vuoksi tuloksia ei kuiten-
kaan voida yleistää.  Tarvitaan tutkimuksia myös sellaisista olosuhteista, joissa on käytetty yleisiä
hiekoitusmateriaaleja, koska eri hiekkalaatujen jauhautuminen samoin kuin eri asfalttilaatujen ku-
luminen voi suurestikin vaihdella. Lisäksi hiukkasmassan koostumukseen vaikuttavat talviolosuh-
teet ja teiden kunnossapitoon liittyvät muut tekijät. Kuten johdannossa on selostettu, tämä on hyvin
vaikea tutkimusongelma, johon haetaan ratkaisua tässä projektissa.

4.2 Fortumin koeradalla tehtävät tutkimukset

Esitutkimukseen valittu hiukkasnäyte oli peräisin kokeista, joissa oli käytetty asfaltin kivimateriaa-
lina Tornion ferrokromitehtaan masuunikuonaa, josta peräisin olevat hiukkaset voitiin identifioida
niiden korkean Cr- ja magnesiumpitoisuuden perusteella. Koeradalla oli tutkittu yhdeksää eri hie-
koitusmateriaalia eikä alun perin ollut tiedossa, mitä laatua oli käytetty siinä kokeessa, jonka näy-
tettä tässä työssä tutkittiin.

SEM/EDX-analyysit osoittivat, että asfaltin masuunikuonasta peräisin olevia hiukkasia aineistossa
oli noin 30 % (taulukko 1). Runsaat 60 % oli hiekoitusmateriaalista (loput 10 % vaikeasti tunnistet-
tavia). Lisäksi ilmeni, että hiekasta syntyneet hienojakoiset hiukkaset (PM10) olivat kemialliselta
kokoonpanoltaan samoja kuin hiekan eri mineraalit. Tästä pääteltiin, että hiekoitushiekan jauhau-
tuessa siitä syntyy alkuperäisen mineraalikoostumuksen mukaisia hiukkasia, jotka voidaan sen pe-
rusteella identifioida. Koska eri kiviainesten mineraalikoostumus vaihtelee, on mahdollista tällä
menetelmällä tunnistaa käytetyt hiekkalaadut. Niinpä tässä esitutkimuksessa pystyttiin päättelemään
hiukkasaineistosta eri mineraalien suhteellisista osuuksista ja mineraalien kovuuksista, että kokees-
sa oli käytetty Piikkiön kivimursketta. Tälle saatiin myöhemmin vahvistus em. tutkimuksen teki-
jöiltä.

Taulukko 2. Neljän päämineraalin prosenttiosuudet tutkitussa hiukkasmateriaalissa sekä käytetys-
sä hiekassa. Lisäksi hiukkaspitoisuuden prosenttiosuus hiekan pitoisuudesta sekä as-
faltista peräisin olevien hiukkasten osuus.

Kvartsi Plagioklaasi Kalimaasälpä Biotiitti Yhteensä Asfaltti
Kovuus (Mohs)      7      6-6.5      6-6.5    2.5-3
A. Hiukkasissa      8        21          9      23      61      30
B.  Hiekassa    26.5        33         17      16     92.5
A / B x 100    30.2      63.6       52.9     144     65.9

Tästä tultiin siihen uuteen tärkeään johtopäätökseen, että myös "normaaleissa" katuolosuhteissa
voidaan tutkia eri hiukkaslähteiden osuuksia valitsemalla sellaisia asfaltin kiviaineksen ja hie-
koitusmateriaalien kombinaatioita, jotka poikkeavat mineraalikoostumukseltaan riittävän paljon
toisistaan.

Esitutkimuksesta tehtiin johtopäätökset Fortumin koeradalle suunniteltua varsinaista tutkimustyötä
varten. Ne on esitetty kohdassa 5.
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4.3 Pääkaupunkiseudun katuolosuhteissa tehtävä tutkimus

Edellä selostettujen neljän kohteen asfaltin mineraalikoostumuksen tutkimuksista tultiin siihen joh-
topäätökseen, että Vallilan ja (Taka-)Töölön alueilla on levitetty eri aikoina erilaisista asfalttimate-
riaaleja. Niissä on käytetty erilaisen mineraalikoostumuksen omaavia kiviaineksia. Tämän vuoksi
asfaltista peräisin olevat hiukkaset muodostavat niin kirjavan yhteiskoostumuksen, että on vaikea
ellei mahdoton löytää sellaista normaalisti käytettyä hiekoitusmateriaalia, joka poikkeaisi riittävän
paljon asfaltin mineraalikoostumuksesta. Sen sijaan Etu-Töölössä ja Tikkurilassa asfaltti oli riittä-
vän yhtenäistä ja mineraalikoostumukseltaan sopivaa. Tästä tultiin siihen johtopäätökseen, että ensi
talvikauden tutkimukset keskitetään näihin kahteen kohteeseen.

Museokadun asfaltin kiviaines (kuva ) koostuu pääosin amfiboleista (lähes 50 %), lisäksi siinä on
plagioklaasia (runsaat 20 %) ja jonkin verran kalimaasälpää ja kvartsia. Tästä hyvin poikkeavana
hiekoitusmateriaalina alueella käytetään Ämmässuon hiekoitusmursketta, jossa amfiboleja ei ole
juuri lainkaan, mutta sen sijaan on runsaasti kvartsia ja kalimaasälpää. Tutkimalla hiukkaskeräimen
aineistoista eri mineraalien keskinäisiä osuuksia voidaan tehdä johtopäätökset hiekoitusmateriaalin
ja asfaltin kiviaineksen osuuksista. Lisäksi katupölyssä on tietysti myös muista lähteistä peräisin
olevia hiukkasia, joiden alkuperä ja määrä myös selvitetään. Tikkurilassa asfaltin mineraalikoostu-
mus oli varsin samanlainen kuin Museokadulla (plagioklaasi 26, kalimaasälpä 7, biotiitti 6, kvartsi
5.5, amfiboli 44, epidootti 6.5 ja muut 6 %).

Museokadulla ja Tikkurilassa tehtävät tutkimukset antavat tuloksia yleisesti käytössä olevien
hiekoitus- ja asfalttimateriaalien osuuksista hienojakoisessa (PM10) katupölyssä.

Kuva 4. Museokadun asfaltin ja Ämmässuon hiekoitusmurskeen mineraalikoostumus.
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5. JATKOSUUNNITELMAT

5.1 Hangon-Tammisaaren tutkimus

Vuoden 2000 aikana kerätty tutkimusaineisto analysoidaan loppuun, tulokset käsitellään ja niistä
laaditaan erillinen tutkimusraportti sekä artikkeli.

5.2 Fortumin koeradalla tehtävät tutkimukset

Fortum Oil and Gas Oy:n kanssa on neuvoteltu sopimus Sköldvikin koeradan käytöstä. Sen mukai-
sesti tehdään seuraavat työt:
•  Koerata päällystetään samanlaisella asfalttilaadulla kuin on käytetty sillä katualueella, jolla

tehdään käytännön olosuhteissa tärkein osa tutkimuksesta (Museokatu Helsingissä). Tämä tar-
koittaa erityisesti saman mineraalikoostumuksen omaavan kiviaineksen käyttöä asfaltin val-
mistuksessa. Työn tekemisestä on sovittu Lemminkäinen Oy:n kanssa.

• Tutkimuksessa käytetään useita hiekoituslaatuja, jotka ovat yleisesti käytössä olevia ja jotka
poikkeavat mineraalikoostumukseltaan toisistaan sekä asfaltin kiviaineksesta. Yhtenä hiekoi-
tusmateriaalina käytetään Museokadulle valittua Ämmässuon hiekoitusmursketta, jolloin saa-
daan vertailu käytännön katuolosuhteiden sekä koeradan tulosten välille.

• Eri hiekoituslaatuja käyttäen tehdyistä kokeista kerätään ilmassa leijuvaa hiukkasmassaa (PM10)
ja analysoidaan hiukkaset SEM/EDX:llä. Tuloksista luokitellaan hiukkaset ja tilastollisin me-
netelmin lasketaan asfaltista ja hiekasta peräisin olevien hiukkasten suhteelliset osuudet.

Tutkimustulosten käsittelyssä on tärkeää ottaa huomioon eri mineraalien suhteelliset osuudet asfal-
tissa ja hiekoitusmateriaalissa sekä kyseisten mineraalien kovuus ja muut fysikaaliset ominaisuudet,
kuten kimmoisuus ja syntyvien hiukkasten pinnanmuodostus.

Näin työskennellen saadaan yleistettävissä olevaa vertailutietoa erilaisten hiekoitusolosuhtei-
den/asfaltin vaikutuksesta katupölyn syntyyn ja määriin.

5.3 Pääkaupunkiseudun katuolosuhteissa tehtävä tutkimus

Edellä selostetulla tavalla järjestetään hiekoitus Museokadun ja Tikkurilan hiukkaskeräinten
alueilla siten, että hiekoitusmateriaali poikkeaa riittävästi näissä paikoissa asfaltin tekoon käytetystä
kivimateriaalista. Kerätään syksystä 2000 kesään 2001 saakka PM10-keräimillä hiukkasaineistoja.
Soveltuvin osin käytetään myös muiden hiukkaskeräinten, kuten Vallilan PM10- ja PM2.5-keräinten
ja Luukin PM10-keräimen, hiukkasmateriaaleja vertailevien tutkimusten tekoon. Näitä aineistoja
voidaan käyttää mm. hiekoituskautta edeltävältä ajalta.

Hiukkaskeräinten pölynäytteistä analysoidaan niiden hiukkaskoostumus sekä määritellään eri hiuk-
kaslaatujen alkuperä ja suhteelliset osuudet SEM/EDX-menetelmillä. Näytteitä kerätään kahden
päivän jaksoina ja niitä analysoidaan niin paljon, että saadaan riittävän suuri tilastollinen aineisto.
Aineiston valinnassa päähuomio kohdistuu kevätpölyepisodiin, mutta myös muita tärkeitä jaksoja
tutkitaan tarkemmin. Tällainen on mm. loppusyksyn aika, jolloin autoissa on jo ollut nastarenkaat,
mutta vielä ei ole suoritettu teiden hiekoitusta. Aineistoa valitaan myös sellaisista kohteista, joissa
teiden talvikunnossapitoon ei lainkaan käytetä hiekoitusta vaan liukkaudentorjunta suoritetaan au-
raamalla ja suolaamalla. Näin ollen kahdesta viimeksi mainitusta tutkimuksen osasta saadaan ai-
neistoa olosuhteista, joissa hiekoituksesta ei tule katupölyä.
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5.4 Tutkimuspalvelujen kehittäminen

Projektin yhtenä tavoitteena on kehittää menetelmiä ja tutkimuspalvelutuotteita, joita voidaan
käyttää katupölyn tutkimuksissa sekä laajemminkin hiukkasmaisten päästöjen tutkimuksissa. Tätä
työtä varten saavutettiin merkittävä edistysaskel Fortumin koeradan esitutkimuksessa, joka osoitti,
että katupölyn tärkeät komponentit voidaan identifioida kuuluviksi tiettyihin mineraaleihin, jotka
ovat peräisin asfaltin kiviaineksesta ja hiekoitusmateriaaleista. Mineraalien suhteellisten osuuksien,
kovuuden ja muiden ominaisuuksien perusteella voidaan riittävän suurella tilastollisella aineistolla
laskea, miten suuri osuus katupölyssä on peräisin joko asfaltista tai hiekoituksesta.

Kuitenkin katuolosuhteissa monista eri lähteistä peräisin olevat hiukkaset sekoittuvat toisiinsa, rea-
goivat osittain toistensa kanssa ja re-emittoituvat sekä laskeutuvat kadulle uudelleen. Kaikki tämä
tekee analysoinnin paljon monimutkaisemmiksi kuin koeradalla. Sen vuoksi tarvitaan runsaasti li-
säaineistoa erilaisista olosuhteista sekä analytiikan ja tilastollisen käsittelyn kehittelyä, jotta tästä
menetelmäkokonaisuudesta saadaan riittävän hyvä tuote tutkimuspalveluja varten käytettäväksi
myös ulkomailla tapahtuvaan markkinointiin. Edellä esitetty vuodelle 2001 suunniteltu tutkimustyö
tuottaa aineistoa myös tätä tarkoitusta varten.
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