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1. JOHDANTO

Ilmassa leijuva pöly aiheuttaa eniten ilmansuojelun ohjearvojen ylityksiä Suomessa1. Monissa
kaupungeissa 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, MR).
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
nastarenkaiden asfaltista irrottaman hienojakoisen hiukkasmassan aiheuttamana. Näissä maissa
on nastarenkaiden 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 kulutuksesta (massa/materiaalipoistumasta) vaihtelevat suuresti.
Lampinen3 päätyy väitöskirjassaan (s. 77) asfaltin kulumisen osalta arvioon 107 000 tonnia/vuosi
(urautuminen kokonaisuudessaan 121 730 t/v). Sekä asfalttimateriaalin että nastojen
metallikoostumuksen muutoksella asfaltin kulumista on saatu vähennetyksi. Mäkelän4 arvioiden
mukaan nastojen aiheuttama teiden kuluma on nykyisin noin 47 000 t/v. Siitä vain osa nousee
hienojakoisena pölynä ilmaan, eri arvioiden perusteella 5-2 0% eli 2 100 – 10 400 t/v. Määrä on
kuitenkin varsin suuri, jos sitä vertaa Suomen kaikkien ilmoitusvelvollisten teollisuus- ja
energialaitosten hiukkaspäästöihin, jotka ovat olleet viime vuosina yhteensä alle 50 000 t/v5. On
myös huomattava, että merkittävä osa tästä päästöstä kasautuu vilkkaasti liikennöidyissä
kaupunkikeskuksissa talven aikaan katujen varsille ja nousee keväällä katujen kuivuessa lyhyen
ajanjakson aikana ilmaan ihmisten hengityskorkeudella.

Tutkimuksen pääongelma johtuu siitä, että yleisesti käytetty hiekoitusmateriaali on hyvin
samanlaista kuin asfaltin tekoon käytettävä kiviaines, jota on asfaltissa noin 95 %. Lisäksi
asfaltissa on bitumia, mutta sen ainesosia ei myöskään voida käyttää asfaltista irronneen
materiaalin tunnistukseen, koska samantapaista hiukkasmassaa tulee kaduille mm. autojen
renkaista ja pakokaasuista sekä energiantuotannon hiukkaspäästöjen laskeumana. Toisin

                                                
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 Lampinen, A. 1993: Kestopäällysteiden urautuminen. VTT julkaisuja 781. Espoo.
4 Mäkelä, K., 2000: Kirjallisuusselvitys nastarenkaiden irrottaman asfalttipölyn määrästä. VTT
Yhdyskuntatekniikka. Tutkimusraportti 538/2000. Espoo. 17 s.
5 Suomen ympäristökeskus, 1996: Ympäristökatsaus 3/1996. Helsinki.
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sanoen: hiekoitushiekasta ja tien pinnasta jauhautuvia hiukkasia on jokseenkin mahdotonta
erottaa toisistaan kemiallisilla analyyseillä eikä muillakaan menetelmillä.

Pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM) ja siihen kytketty energiadispersiivinen
röntgenmikroanalysaattori (EDX) soveltuvat hyvin hiukkasmaisten päästöjen identifiointiin ja
niiden alkuperän tutkimiseen6. Katupölyn hiukkaskoostumusta on tutkittu Pääkaupunkiseudun
yhteistyövaltuuskunnan YTV:n Ympäristötoimiston hiukkaskeräimestä Helsingin Vallilassa.
Esitutkimuksessa käytettiin kevättalven 1998 hiukkaskeräinten materiaaleja, joista identifioitiin
SEM/EDX-laitteistolla 16 erilaista hiukkastyyppiä ja mitattiin eri tyyppien määriä7.

Kuitenkaan tälläkään laitteistolla ei voitu kunnolla erottaa toisistaan hiekoitushiekan ja asfaltin
pinnan pölyhiukkasia. Sen vuoksi on ollut tarpeen etsiä tutkimuksia varten sellaisia
hiekoitusmateriaalin 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,
nastarenkaiden 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 talvikunnossapidon tapauksissa (hiekoitus, suolaus jne.) ja maan eri
osissa erilaisten talviolosuhteiden vallitessa.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 Eteneminen

Tutkimuksessa on kolme osaprojektia. Hangon-Tammisaaren osaprojekti raportoitiin edellisessä
MOBILE2-vuosikirjassa ja siitä on laadittu englanninkielinen artikkeli, joka on lähetetty
julkaistavaksi. Museokadun-Tikkurilan osaprojekti raportoidaan projektin loppuraportissa
huhtikuussa 2002. Silloin raportoidaan myös projektiin kuuluvasta tutkimuspalvelujen
kehittämisestä. Nyt raportoidaan Fortumin koeradalla toteutettu kokeellinen osaprojekti. Siihen
liittyvästä esitutkimuksesta raportoitiin vuosi sitten.

3.2 Resurssien käyttö verrattuna suunnitelmaan

Resurssien käyttö on tapahtunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Kuitenkin Tekesiltä on anottu
ja saatu lupa käyttää jäljellä olevasta rahoituksesta noin 35.000 mk 30.4.2002 saakka.

                                                
6 Haapala, H., 1998: The use of SEM/EDS for studying the distribution of air pollutants in the surround-
ings of the emission source. - Environmental Pollution 99, 361-363.
7 Haapala, H., 1999: Millaista pölyä hengitämme. Leijuma-analysaattoreiden hiukkasnäytteiden
tutkiminen. – Pääkaupunkiseudun julkaisusarja C 1999:18. YTV, Helsinki.
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Perusteluna on, että Tekesin päätös tehtiin 28.6.2000 ja sen täysimittaiseen toteuttamiseen
päästiin siten vasta kesälomiemme jälkeen vuoden 2000 elokuussa. Näin ollen rahoituksen
turvaama tehokas työskentely olisi jäänyt vajaan puolentoista vuoden mittaiseksi, vaikka projekti
oli mitoitettu kaksivuotiseksi.

3.3  Katupölyn muodostuminen ja koostumus koeolosuhteissa – tutkimuksen tausta

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli määrittää hiekoituksen ja tien asfalttipäällysteen osuuksia
koeradalla. Tarkoituksena oli simuloida erilaisten hiekoitushiekkojen jauhautumista ja
nastarenkaiden sekä kitkarenkaiden aiheuttamaa päällysteen kulumista, sulkien pois muiden
hiukkaslähteiden vaikutus. Rataa on käytetty toisenlaisissa pölyämistutkimuksissa aikaisemmin8,

9. Esiselvityksenä tutkittiin Mustosen ja Valtosen9 keräämää aineistoa ja todettiin koeradan
soveltuvan myös tämän tutkimuksen tarpeisiin10.

Esiselvityksen perusteella todettiin, että jatkotutkimuksia varten koerata tulee päällystää jollakin
yleisesti käytössä olevalla asfalttilaadulla. Koeradalle levitettiin uusi asfaltti ja kiviainekseksi
valittiin Patavuoren emäksinen vulkaniitti. Vulkaniitti erosi mineraalikoostumukseltaan
hiekoitushiekoista, mutta vastasi mahdollisimman paljon Helsingin Museokadun päällystettä.
Museokadulla on käytetty Vuosaaren amfiboliittia, jota ei ollut enää saatavilla. Päällysteiden
samankaltaisuus auttaa Museokadun osaprojektin yhteydessä kerättävän hiukkasaineiston
tulkintaa. Patavuoren emäksisen vulkaniitin kuulamyllyarvo on 5,3-6,6 ja Los Angeles –luku
10,0-11,111. Eli edellisten arvojen mukaan Patavuoren kiviaines kykenee vastustamaan
erinomaisesti sekä iskuja että nastarenkaiden aiheuttamaa raapivaa kulutusta.

Koerata päällystettiin AB11 BIT70/100 asfaltilla. Radalla ajettiin sekä nastarenkailla (Nokian
Hakkapeliitta 1, 175/70R13) että kitkarenkailla (Nokian Hakkapeliitta Q, 175/70R13) ja
hiekoitettiin kolmella eri hiekoitusmateriaalilla. Rengaspaineena käytettiin 2,0 bar ja yhden
pyörän kuorma oli n. 300 kg, kuten radalla tehdyissä aikaisemmissa tutkimuksissa8.

3.4  Hiukkasten keräys ja analyysit

Hiukkasia kerättiin YTV:n ympäristötoimiston toimittamalla PM10-suurteho-keräimellä
(Wedding & Associates Inc.), joka kalibroitiin ennen tutkimusjaksoa. Keräys tehtiin
kvartsisuodattimille, joista leijumat määritettiin gravimetrisesti. Punnitukset tehtiin Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksen laboratoriossa.

Hiukkaset analysoitiin SEM/EDX –laitteistolla (Zeiss DSM 962 ja LINK ISIS, mittausohjelmana
ZAF 4) ja niiden alkuperä määritettiin. Menetelmä on kuvattu tarkemmin esitutkimuksen
yhteydessä10.

                                                
8 Mustonen, J., 1998. Esitutkimus Neste Oyj:n kantavuuskoeradan soveltuvuudesta hiekoitusmurskeen
pölyämiskokeisiin. Helsingin kaupungin rakennusviraston katuosaston selvityksiä 1998:6.
9 Mustonen, J. & Valtonen, J., 2000: Katujen kunnossapitotyöntekijöiden pölyaltistuksen vähentäminen
katujen pölynpoistossa. - Tutkimusraportti, Otaniemi, 25 s.
10 Tervahattu, H., Kupiainen, K., 2001: Katupölyn tutkimusprojekti. MOBILE-8, Vuosikirja 2000 (toim. Sari
Mäkelä), 235-247.
11 Kivimieskalenteri 1993 ja 1998, SML (Suomen Maanrakentajien Keskusliitto r.y.)
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Hiekoitusmateriaalit valittiin mineraalikoostumuksensa perusteella siten että ne erosivat
mahdollisimman paljon asfaltin kiviaineksesta. Hiekoitusmateriaaleina käytettiin Koverharin
terästehtaan masuunikuonaa, Ämmässuon graniittia ja Eurajoen diabaasia. Ämmässuon graniitin

Taulukko 1: Murskeiden ja asfaltin kiviaineksen mineraalikoostumukset (laskettu 500 pistettä
tasaisesti yhden ohuthieen alueelta)

Mineraali Patavuoren
vulkaniitti (asfaltti)

Ämmässuon
graniitti

Eurajoen
diabaasi Kemiallinen kaava

Kvartsi 0% 30.4% 0% SiO2

Kalimaasälpä 0% 29.6% 0% KAlSi3O8

Plagioklaasi 29.4% 32.4% 57.4% (Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8

Sarvivälke 53% 0% 0% Ca2(Mg,Fe)4Al(Si7Al)O22(O
H,F)2

Biotiitti 0% 5.9% 3.8% K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(O
H,F)2

Muskoviitti 0% 0.6% 0% KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2

Oliviini 0% 0% 17.5% (Mg,Fe)2SiO4

Klinopyrokseeni 0% 0% 17.3% (Ca,Mg,Fe)2Si2O6 (Augiitti)

Kloriitti (ryhmä) 1.4% 0.3% 0% (Mg,Fe,Al)3(Al,Si)4O10(OH)
8

Epidootti 0% 0.2% 0% Ca2(Al,Fe)Al2O(SiO4)(Si2O
7)(OH)

Kummingtoniitti-
Gruneriitti 12.8% 0% 0% (Mg,Fe)7Si8O22(OH)2

Malmimineraalit 3.2% 0.5% 4% Esim. Fe3O4 (Magnetiitti)
FeTiO3 (Ilmeniitti)

Karbonaatti 0.2% 0% 0% (CO3) -ryhmä

Los Angeles –luku on 38-42. Eli Ämmässuon kiven iskunkestävyys on erittäin heikko. Eurajoen
diabaasin kuulamyllyarvo on 11,6. Kuulamyllyarvon perusteella kivi kuluu helpommin nastojen
vaikutuksesta kuin Patavuoren vulkaniitti. Los Angeles lukua ei ole määritetty, mutta kiviaines
kestää todennäköisesti hyvin iskuja tekstuurinsa vuoksi. Mineraalirakeet ovat sikin sokin
toistensa lomissa (subofiittinen tekstuuri). Kivimurskeiden ja asfaltin kiviaineksen
mineraalikoostumukset on esitetty taulukossa 1. Masuunikuonan koostumusta on käsitelty
Hangon ja Tammisaaren työssä12. Hiekoitusmäärän vaikutusta pölypitoisuuteen tutkittiin
levittämällä hiekkaa eri määriä. Määrät on esitetty taulukossa 2. Lisäksi nastarenkaalla tutkittiin
nopeuden sekä hiekan rakeisuuden13 vaikutusta pölymääriin. Tutkittaville hiekoitushiekoille
tehtiin pesuseulonta 2 mm seulalla. Yhtä näytettä (arna2) ei pesty ja se sisältää runsaammin alle
2mm:n raekoon hiekkaa. Eri lähteiden osuudet laskettiin amfibolin suhteellisten osuuksien

                                                
12 Kupiainen, K. & Tervahattu, H., 2001: Source apportionment of urban road dust during a springtime dust episode
in Finland. - Submitted to Environmental Science and Policy.
13 SFS EN 933-1 Kiviainesten geometristen ominaisuuksien testaus. Osa 1: Rakeisuuden määrittäminen.
Seulontamenetelmä, 7 s.
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perusteella. Ämmässuon mursketta on käytetty hiekoitusmateriaalina myös Museokadun
osaprojektissa.

Taulukko 2: Eri hiekoitusmurskeiden levitysmäärät.

Murske Tilavuus Massa Massa/pinta-ala

2 dm3 2798 g 926 g/m2

Ämmässuon
graniitti 4 dm3 5596 g 1853 g/m2

2 dm3 3190 g 1056 g/m2

Eurajoen
diabaasi 4 dm3 6379 g 2112 g/m2

2 dm3 2501 g 828 g/m2

Masuunikuona
4 dm3 5002 g 1656 g/m2

3.5 Olosuhteet koeradalla ja työn käytännön toteutus

Koeradalle levitettiin uusi asfaltti (AB11, bitumi BIT70/100) ja kiviainekseksi valittiin...
Ajonopeutena radalla käytettiin 15 kilometriä tunnissa. Nopeus valittiin perustuen Mustosen8

sekä Mustosen & Valtosen9 tutkimuksissa saatuihin kokemuksiin. Nopeuden mahdollista
vaikutusta pölymääriin tutkittiin yhdessä ajossa korottamalla nopeus 25 kilometriin tunnissa.
Koerata on varustettu kaksipyöräisellä pyörimislaitteistolla, jonka akseliväli on 3.9 metriä.
Pyörimislaitteisto oli säädetty tekemään sivusuuntaista liikettä ajon aikana siten, että ajouran
kokonaisleveydeksi tuli 33 cm. Ajouran ympärille rakennettiin kourut 50 cm etäisyydelle
toisistaan, estämään hiekoitusmurskeen lentämistä ajouran ulkopuolelle8. Lisäksi kourun ja
ajouran väliin siirtynyt murske levitettiin takaisin puolen tunnin ajon jälkeen. Näin varmistettiin,
että ajourassa oli hiekoitusmursketta koko ajon ajan.

Radalla vallitsevista olosuhteista on hyvä todeta, että lyhyen akselivälin takia pyörien
päällysteeseen aiheuttama hierto on voimakkaampaa kuin tavallisissa katuolosuhteissa. Tällä taas
saattaa olla vaikutusta sekä päällysteen kulumiseen että hiekan murskautumiseen pyörien alla.

Toisaalta katuolosuhteita alhaisemmat ajonopeudet vastaavasti vähentävät kyseisiä prosesseja.
Suuremman hiertovaikutuksen voi myös ajatella simuloivan jarrutusten ja kiihdytysten
katuolosuhteissa aiheuttamaa kulumaa. Ajotilanteen oletettiin riittävästi kuvastavan
katuolosuhteita.

Työ toteutettiin kahdeksan päivän aikana siten että ajot olivat sekä aamu- että iltapäivällä. Ajon
jälkeen pölyn annettiin laskeutua (30-45 min), ja rata imuroitiin huolellisesti sekä huonetila
tuuletettiin. Ennen ajoa tila jäähdytettiin + 4 ºC lämpötilaan. Koetilan normaalia
hiukkaspitoisuutta tarkkailtiin keräämällä taustapitoisuudet joka aamu ennen ajoja. Lisäksi
tarkkailtiin puhdistustoimenpiteiden onnistumista keräämällä yhtenä päivänä taustapitoisuutta
myös ajojen välillä. Kaikki taustapitoisuudet olivat alhaisempia kuin ajojen aikana mitatut
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pitoisuudet (n. 1/10 – 1/4, alhaisimmasta Ki0-ajon aikana mitatusta leijumasta, leijumat esitetty
kuvassa 1). Ajojen välillä kerätty taustapitoisuus ei eronnut muista, joten siivoustoimenpiteiden
todettiin olevan riittäviä. Taulukossa 3 on esitetty tutkimuksen tarkempi aikataulu, jossa on
ilmoitettu käytetty rengastyyppi, hiekoitusmateriaali sekä levitetyn hiekan määrä.

Taulukko 3: Ajojen aikataulu ja kuvaus.

Ajo Rengastyyppi
Lyhenne Hiekka

Hiekan
määrä
(dm3)

Muuta

1. ajo
(koko
päivä)

päällysteen si-
säänajo nas-
tarenkailla
mastix

- 0
Hiukkaskeräys käynnissä, jotta voi-
daan määrittää sideaineesta synty-
vän hiukkasmassan koostumusta

2. ajo Nastarengas
Ana2

Ämmässuon
murske 2 1. koepäivä

3. ajo Kitkarengas
Aki2

Ämmässuon
murske 2 1. koepäivä

4. ajo Nastarengas
Mna2

Masuunikuo-
na14 2 2. koepäivä

5. ajo Nastarengas
Mna4

Masuunikuo-
na 4 2. koepäivä

6. ajo Nastarengas
Anna2

Ämmässuon
murske 2 3. koepäivä (nopeus 25 km/h)

7. ajo Nastarengas
Dna2

Eurajoen
diabaasi 2 4. koepäivä

8. ajo Nastarengas
Dna4

Eurajoen
diabaasi 4 4.koepäivä

9. ajo Nastarengas
Arna2

Ämmässuon
murske 2 5. koepäivä (eri raekokojakauma)

10.ajo Nastarengas
Ana4

Ämmässuon
murske 4 5. koepäivä

11. ajo Nastarengas
Dlna2

Eurajoen
diabaasi 2 6. koepäivä (eri litteysluku)

12. ajo Kitkarengas
Dki2

Eurajoen
diabaasi 2 6. koepäivä

13. ajo Kitkarengas
Ki0 - 0 7. koepäivä

14. ajo Nastarengas
Na0 - 0 7. koepäivä

 
ajot + taustat
yht. 22
suodatinta

  Taustapitoisuuden keräys (1 h)
joka aamu ennen ajoja

                                                
14 Sivutuotteet ja uusiomateriaalit maarakentamisessa. - Moniste.
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4. TULOKSET

Tässä esiteltävät tulokset perustuvat 100-150 hiukkasen otoksiin. Analyysin luotettavuutta on
tutkittiin tarkemmin tekemällä yhdestä ajosta (Ana 2) 5 kpl 100 hiukkasen otoksia. Näiden
otosten hiukkasjakautumista laskettiin hajonta (taulukko 4). Tässä työssä keskeisen
sarvivälkkeen SD oli 4,6. Tällä perusteella katsottiin, että tutkimuksessa käytetty 100 hiukkasen
otos on riittävä.

4.1  Leijuvan pölyn määrä

Ajojen aikana mitatut leijumat on esitetty kuvassa 1 ja ajoista käytetyt lyhenteet on selitetty
taulukossa 3. Ilman hiekkaa (Na0, Ki0, mastix) ajettaessa pölyä syntyy suhteellisen vähän.
Nastarenkaat tuottavat enemmän pölyä kuin kitkarenkaat (Ki0/Na0, Aki2/Ana2, Dki2/Dna2).
Hiekoitus lisäsi kaikissa tapauksissa leijuvan pölyn pitoisuuksia. Ajettaessa hiekoitetulla
päällysteellä nastarenkailla, leijuvan pölyn pitoisuus kolminkertaistui verrattuna ilman
hiekoitusta tehtyyn ajoon (Ana2/Na0). Myös kitkarenkailla ajettaessa pölyn määrä kasvoi
hiekoitusta käytettäessä (Aki2/Ki0). Raekooltaan hienojakoisemmalla murskeella ja
nastarenkailla (Arna2), leijuvan pölyn pitoisuus kasvoi lähes kymmenkertaiseksi verrattuna
nastarengasajoon ilman hiekkaa. Hiekan määrä ja laatu vaikuttivat pölyn määriin, samoin
ajonopeus (Anna2/Ana2). Vähiten pölyä syntyi käytettäessä masuunikuonahiekkaa (Mna2 ja
Mna4), eniten Ämmässuon murskeella.

     

Kuva 1. Ajokohtaiset leijumat koeradalla
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4.2  Hiukkaslaatujen jakauma

Leijumia tarkastelemalla voisi siten tulla siihen johtopäätökseen, että pöly on valtaosaltaan
peräisin hiekoitushiekasta. Kuitenkin kun tutkittiin tarkemmin pölyhiukkasten lähteitä, havaittiin,
että suuri osa pölystä olikin peräisin asfaltista.

Asfaltista ja hiekoitushiekasta peräisin olevan pölyn määrää tutkittiin mittaamalla pölynäytteiden
eri mineraalilaatujen suhteellisia osuuksia SEM/EDX:llä. Koeolosuhteet oli järjestetty niin, että
asfaltin kiviaineksesta 53 % oli sarvivälkettä (kuvassa 2 luokka 15), joita taas ei ollut lainkaan
käytetyissä hiekoitusmurskeissa (Ämmässuon graniitti ja Eurajoen diabaasi, kiviainesten
mineraalikoostumukset on esitetty kuvassa 2, vasemmalla). Kuitenkin jokaisessa ajossa suuri osa
PM10-hiukkasista oli sarvivälkettä, jotka eivät voineet olla peräisin hiekoituksesta (kts. kuva 2).

Kuva 2. Hiukkaslaatujen jakaumat eri koeajoissa
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Luokkien selitykset:
11 Plagioklaasi
12 Kalimaasälpä/muskoviitti
13 Biotiitti
14 Kvartsi
15 Sarvivälke
19 Epidootti, Klinopyrokseeni, Kloriitti, Kummingoniitti-Gruneriitti, Oliviini
34 Ca-pitoiset (esim. karbonaatit)
120 Na-Mg-Al-Si-S-K-Ca-Fe (usein myös C). Lähteenä joko bitumi tai renkaat15,16,12

Menetelmävirheen arvioitu olevan 4-5%.

                                                
15 Rauterberg-Wulff, A., Israel, G.W., Pesch, M. & Schlums, C. 1995. Bestimmung des Beitrags von
Reifenabrieb zur Russimmision an stark befahrenen Strassen. VDI Berichte Nr. 1228.
16 Camatani, M., Crosta, G.F., Cancetti, S. & Regazzoni, C. 2001. Tire Debris in the Environment: Prelimi-
nary Results about Characterization, Identification and Process Analysis. Third International Conference
on Urban Air Quality 2001.
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4.3  Hiekkapaperi-ilmiö

Tulosten perusteella tultiin siihen johtopäätökseen, että hiekoitushiekka kuluttaa renkaiden alla
asfaltin pintaa. Tälle vaikutukselle annettiin nimi hiekkapaperi-ilmiö. Kysymys siitä, tuottaako
hiekoitushiekka vai nastojen asfaltista irrottama pöly pääosan katupölystä, saatiin siten aivan
uudenlainen ja odottamaton vastaus: hiekoitus kyllä lisää hienojakoisen pölyn määrää, mutta
pääosa pölystä voi olla peräisin asfaltista.

4.3.1 Asfaltin ja hiekoitusmurskeiden osuudet PM10-hiukkasissa sarvivälke laskentaperusteena

Hiekoituksen ja asfaltin osuudet laskettiin käyttämällä hyväksi sarvivälkkeen osuuksia
hienojakoisessa pölyssä. Lähtökohtana käytettiin niitä sarvivälkkeen määriä, jotka saatiin, kun
ajettiin ilman hiekoitusta. Tämä valinta perustui siihen olettamukseen, että PM10-
hiukkasmassassa ei välttämättä ole samat mineraalien suhteelliset osuudet kuin asfaltin
kiviaineksessa. Näin olikin asian laita. Kun sarvivälkettä on asfaltin kiviaineksessa noin 53 %
(määritetty kahden ohuthieen perusteella), mitattiin PM10-hiukkasissa sarvivälkkeen osuudeksi
hiekoittamattomassa nastarengasajossa 37 % ja kitkarengasajossa 39 % (kts. kuva 2, Na0 ja Ki0).
Näiden ajojen keskiarvon oletettiin edustavan pelkästään asfaltista tulevaa hiukkasmassaa.
Muissa ajoissa sarvivälkkeen osuudet edustivat siten asfaltista peräisin olevaa hiukkasmassaa ja
0-ajoihin verrattu puuttuva osuus taas hiekoituksesta peräisin olevaa massaa. Lähteiden osuudet
on esitetty taulukossa 4.

Jotta voitaisiin paremmin vertailla eri ajojen tuloksia siinä suhteessa, kuinka paljon
hiukkasmassaa ilmaan tuli asfaltista ja hiekasta, kerrottiin ajojen leijuma-arvot asfaltin ja hiekan
prosenttiosuuksilla. Tulokset on esitetty kuvassa 4. Lukuarvojen yksiköksi tulisi laskentatavan
perusteella µg/m3, mutta näihin arvoihin pitää toistaiseksi suhtautua pienin varauksin sen vuoksi,
etteivät eri hiukkastyyppien koko, muoto ja tiheys vastaa toisiaan. Tutkimuksessa kyllä tehtiin
mittauksia jokaisen hiukkasen koosta ja muodosta ja myös niiden tiheydet tunnetaan. Näillä
perusteilla pyritään myöhemmin laatimaan korjauskertoimet, joiden avulla massapitoisuudet
tulevat luotettavammiksi. Kuitenkaan nämä tarkistukset eivät olennaisesti muuta tässä esitettyjä
tuloksia.
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Taulukko 4: Asfaltin ja hiekan osuudet hienojakoisessa pölyssä.

 Asfaltista
(%)

Hiekasta
(%)

Ana2 69 31

Ana4 48 52

Aki2 74 26

Anna2 81 19

Arna2 69 31

Dna2 89 11

Dna4 66 34

Dki2 100 0

Dlna2 84 16

Mna2 72 28

Mna4 57 43

Keskiarvo 74 26

Hiekasta peräisin olevien hiukkasten määrä vaihteli eri ajoissa ja oli keskimäärin 26 %. Hiekan
määrän lisääminen selvästi suurensi hiekkapölyn osuutta (Ana4/Ana2, Dna4/Dna2, Mna4/Mna2).
Sen sijaan hienojakoisempi hiekka (Arna2/Ana2) ei tuottanut sen suurempaa hiekan
prosenttiosuutta, vaikkakin aiheutti suuren pölymäärän sekä hiekasta että asfaltista (kuva 3).

Ajonopeuden lisääminen (Anna2/Ana2) puolestaan tuotti saman verran hienojakoista pölyä,
mutta lisäsi asfaltista irtoavien hiukkasten määrää, mikä tietysti merkitsi hiekan suhteellisen
osuuden vähenemistä.
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Kuva 3. Asfaltista ja hiekoitusmurskeista peräisin olevan PM10-
pölyn osuudet eri koeajoissa
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Kitkarengas ajoissa (Aki2/Ana2, Dki2/Dna2) kokonaispölymäärä oli pienempi kuin
nastarenkailla ajettaessa. Laskelmien perusteella Eurajoen diabaasilla ja kitkarenkailla ajettaessa
ei tullut juuri lainkaan pölyä hiekoitusmurskeesta, mutta varsin paljon asfaltista. Tärkeä
johtopäätös oli, että myös kitkarenkaiden hiekkapaperiefekti on huomattavan suuri. Voidaan
lisäksi olettaa, että tavallisilla ”kesärenkailla” on saman kaltainen hiekkapaperivaikutus
ajettaessa hiekoitetulla asfaltilla.

Myös hiekoituslaadulla oli merkitystä pölyn koostumukseen. Kun hiekoitettiin Eurajoen
diabaasilla, hiekoitushiekan osuus oli sekä nastarenkailla että erityisesti kitkarenkailla (kts.
edellinen kappale) huomattavan pieni. Tästä murskeesta oletettiin syntyvän suhteellisen vähän
pölyä verrattuna muihin käytettyihin murskeisiin. Olettamus piti sikäli paikkansa, että itse
hiekasta tulikin vähemmän PM10-hiukkasia kuin kahdesta muusta murskeesta. Kuitenkin tämän
materiaalin hiekkapaperivaikutus oli huomattavan suuri, minkä vuoksi kokonaispölymäärät
kohosivat melko korkeiksi (kuva 3).

4.3.2 Tulosten vertailu Hangossa ja Tammisaaressa tehtyyn tutkimukseen

Masuunikuonahiekalla pölyn määrät olivat vähäisimpiä. Varsinkin sen hiekkapaperivaikutus oli
pienempi kuin muiden hiekoituslaatujen. Tässä yhteydessä on mielenkiintoista verrata tämän
tutkimuksen tuloksia aikaisemmin kenttäolosuhteissa saamiimme tuloksiin12. Hangossa käytettiin
koko talven hiekoitusmateriaalina pelkästään masuunikuonahiekkaa. Siellä päädyttiin kahta eri
keräys- ja analyysimenetelmää käyttäen jokseenkin samoihin tuloksiin, joiden mukaan PM10-
hiukkasissa hiekoitushiekasta oli keväisen katupölyepisodin aikana peräisin noin 10 %, muusta
mineraaliaineksesta (pääosin asfaltista) noin 50 % ja loput polttoperäisistä lähteistä,
kaukokulkeutumasta ym. Tällöin pidettiin hiekan osuutta yllättävän pienenä ja korostettiin, ettei
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tuloksia voi yleistää toisaalta Hangon talviolosuhteiden (poikkeavat koko maata ajatellen) ja
toisaalta käytetyn erikoisen hiekoitusmurskeen vuoksi.

Kaikki Fortumin koeradalla tehdyt ajot huomioon ottaen oli keskimäärin 20 %  hiukkasmassasta
hiekoituksesta, kun käytettiin 2 dm3 hiekkaa ja vastaavasti 43 %, kun hiekkaa levitettiin 4 dm3.
Hangossa tutkimuksen aikana levitetty hiekkamäärä oli selvästi pienempi kuin koeradalla.
Lisäksi Hangon 10 % oli siis koko hiukkasmassassa, joten jos laskettaisiin sen osuus pelkästään
mineraalifraktiossa (kuten koeradalla), tultaisiin jo lähelle 20 %. Hangon ja koeradan tulokset
tukevat siten toisiaan ainakin suuntaa-antavasti.

5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämä tutkimus anoti erittäin merkittävää uutta tietoa katupölyn muodostumisesta ja
koostumuksesta. Se osoitti, että olettamukset toisaalta hiekan ja toisaalta asfalttipölyn
vallitsevasta osuudesta ovat kumpikin osittain oikeita ja osittain vääriä. Tutkimukset osoittavat
myös, miten näihin johtopäätöksiin helposti joudutaan. Meidän omia Hangon tuloksia
arvioitaessa näytti siltä, että hiekalla on hyvin pieni vaikutus pölyn muodostukseen (koska siitä
peräisin olevaa pölyä oli vain 10 %). Koeradan leijuma-arvot puolestaan osoittivat, että ajettaessa
ilman hiekkaa pölyä kertyi varsin vähän ja kaikki hiekkalaadut lisäsivät suuresti pölyn määrää.
Tämä tulosten näennäinen ristiriita ratkesi, kun tutkittiin koeradan hiukkasmassan koostumusta
ja todettiin, että suuri osa hiukkasista olikin peräisin asfaltista. Hiekoitus siis lisää pölyn määrää,
mutta pääosa pölystä voi olla peräisin asfaltista. Nyt näyttää ilmeiseltä, että myös Hangossa
hiekalla on ollut merkittävä osuus asfaltin pinnan jauhautumisessa.

Tässä tutkimuksessa hiekkapaperiefekti saattoi tuottaa runsaasti yli puolet kaikesta
hiukkasmassasta. Kuitenkin sen osuus riippuu monista tekijöistä. Tässä jo esillä olleiden
muuttujien lisäksi on huomioitava tienpintojen kosteuden ja suolauksen vaikutus kulumiseen ja
pölyn muodostumiseen, mitä ei ollut mahdollista tarkastella tämän työn puitteissa. On myös
syytä mainita asfaltin laatu ja siinä käytetty kiviaines, joita ei tässä tutkimuksessa lainkaan
tarkasteltu, koska ajot suoritettiin yhdellä asfalttilaadulla. Muistettakoon kuitenkin, että
esitutkimuksessamme oli käytetty Tornion ferrokromitehtaan masuunikuonaa asfaltin
kiviaineksena. Siinä kokeessa asfaltista peräisin oli varsin pieni osa hiukkasista, mutta toisaalta
siinä oli kyse kokonaisleijumasta (ei PM10) ja toisaalta sekä käytetty asfalttimateriaali että
hiekoitusmurske olivat poikkeuksellisia.

Hiekkapaperi-ilmiön huomioon ottamisella on suuri käytännön merkitys katupölyn torjunnassa.
Se vaikuttaa kokonaisuuden kaikkiin osiin ja tuo uutta näkökulmaa kysymyksiin, joita asian
ympärillä on ollut jo kauan – millaisia renkaita käytetään milläkin alueilla, millaista mursketta
kannattaa käyttää liukkauden torjuntaan ja paljonko sitä kannattaa levittää, miten suolaus
vaikuttaa pölyn määriin ja koostumukseen sekä miten katujen kunnossapitoa ja
puhdistustoimenpiteitä voisi entisestään kehittää. Työtä on tarkoitus edelleen jatkaa myös tässä
esiteltyjen tulosten osalta.
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6.  JATKOSUUNNITELMAT

Edellä on kohdassa 3.1. todettu, että tähän projektiin kuuluva Museokadun-Tikkurilan
osaprojekti raportoidaan projektin loppuraportissa huhtikuussa 2002. Silloin raportoidaan myös
projektiin kuuluvasta tutkimuspalvelujen kehittämisestä.

Nyt raportoidussa osaprojektissa tehtiin merkittävä uusi tieteellinen löytö, jolle annettiin myös
uusi nimi ”hiekkapaperi-ilmiö”. Sillä todettiin olevan hyvin huomattava vaikutus katupölyn
muodostukseen. Tämän vuoksi on selvää, että kyseistä ilmiötä on aihetta tutkia paljon
perusteellisemmin. Tähän tarkoitukseen on laadittu tutkimussuunnitelma ja haettu rahoitusta eri
lähteistä.

Katupölyn muodostumista ja koostumusta koskevat kenttätutkimukset valmistuvat vuoden 2002
alussa, minkä jälkeen arvioidaan, millaisia jatkotarpeita nämä tutkimukset aiheuttavat.

Projektissa kehitellyt uudet tutkimusmenetelmät ja niihin liittyvät tutkimuspalvelut ovat saaneet
merkittävän kohteen Bangladeshin pääkaupungissa Daccassa, jossa on käynnistetty merkittävä
kaupunkipölyn tutkimusprojekti.

Kirjallisuus

SFS 3860. Työpaikan ilman pölypitoisuuden mittaaminen suodatinmenetelmällä. 8 s.

SFS EN 1097-2 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa 2:
Iskunkestävyyden määrittämismenetelmät, 22 s.

SFS EN 1097-9 Kiviainesten mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien testaus. Osa 9:
Nastarengaskulutuskestävyyden määrittämismenetelmä (kuulamyllymenetelmä), 7 s.


