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1. JOHDANTO

Kaupunkiolosuhteissa tavattava kaupunkipöly on sekoitus monenlaisia hiukkasia useista eri
lähteistä (Rogge ym., 1993). Ajoneuvojen pakokaasuista sekä jarrujen ja renkaiden
kulumisesta pääsevät hiukkaset tuovat oman lisänsä asfaltista ja talvihiekoituksesta syntyvien
mineraaliperäisten hiukkasten joukkoon. Lisäksi tienpinnoille laskeutuu kauempaa
kulkeutuneita hiukkasia. Kenttäoloissa tämä monimuotoisuus vaikeuttaa katupölyn
koostumuksen tutkimista ja johtopäätösten tekemistä eri päästölähteiden merkityksestä.

Erityisesti keväisin tavattavien korkeiden katupölytilanteiden tärkeimmäksi komponentiksi on
havaittu mineraaliperäinen pöly (Pakkanen ym. 2001). Sen merkittävimpinä lähteinä ovat
nastarenkaiden aiheuttama tien pinnan kulutus ja hiekoitushiekka. Kuitenkaan näiden
lähteiden osuuksia pölyssä ei ole pystytty määrittelemään vaihtelevissa kenttäolosuhteissa.

Katupöly-projektin yksi osa tehdään Fortumin koeradalla, suljetussa tilassa. Koska muiden
hiukkaslähteiden vaikutus on rajattu pois, on koeradan tutkimuksissa pystytty kiinnittämään
huomio pelkästään renkaan ja tienpinnan vuorovaikutuksessa syntyvän pölyn ominaisuuksiin
eri rengastyypeillä sekä hiekoitetuissa tilanteissa.

2. TUTKIMUKSEN TARKOITUS

Katupölytutkimusten II vaihe suoritettiin Fortumin koeradalla keväällä 2002. Työn
tavoitteena oli saada tarkempaa tietoa hiekoituksen ja tienpinnan kulutuksen seurauksena
syntyvien hiukkasten kokojakaumasta, koostumuksesta ja lähteistä. Lisäksi tarkoituksena oli
osin varmentaa vuonna 2001 tehdyn koesarjan tuloksia. Erityisen mielenkiinnon kohteena oli
aikaisemmissa kokeissa havaitun ”hiekkapaperi-ilmiön” tarkempi tutkiminen.

3. KOEASETELMA JA MENETELMÄT

Koeasetelma (liite 1.) oli pääpiirteissään sama kuin keväällä 2001 (kts. Kupiainen ym. 2001).
Kiviainesten valinnassa kiinnitettiin huomiota mineralogiaan ja lujuusominaisuuksiin. Hie-
koitusmurskeet eivät saaneet sisältää sarvivälkettä, joka oli asfaltin merkkimineraalina
(taulukko 1). Hiekoitusmurskeiksi valittiin kaksi vaaleaa kiveä, Malmgårdin ja Ämmässuon
graniitit sekä yksi tumma kivi, Eurajoen diabaasi. Hiekoitusmurskeet erosivat toisistaan me-
kaanisten ominaisuuksiensa perusteella (taulukko 2), ja niitä käytettiin, jotta pystyttäisiin ar-
vioimaan kiviainesten lujuusominaisuuksien vaikutusta pölyn muodostukseen. Kaikkia murs-
keita on käytetty tierakenteissa ja/tai katujen hiekoituksessa. Erotuksena edellisiin kokeisiin
oli, että masuunikuonan sijaan käytettiin Malmgårdin graniittia, joka mineralogialtaan vastasi
Ämmässuon kiveä (taulukko 1), mutta kykenee paremmin vastustamaan iskevää ja raapivaa
kulutusta (taulukko 2). Lisäksi ajojen pituus lyhennettiin 20–30 minuuttiin, jotta estettäisiin
hiukkasmittauksiin käytettyjen impaktorien tukkeutuminen. Kokeet toteutettiin kolmen viikon
aikana toukokuussa 2002.
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Taulukko 1. Testeissä käytettyjen kiviainesten mineraalikoostumukset ja mineraalien kemial-
linen kaava.
Mineraali Patavuoren

vulkaniitti
(asfaltti)

Ämmässuon
graniitti

Malmgårdin
graniitti

Eurajoen
diabaasi

Kemiallinen kaava

Kvartsi 0% 30.4% 28.4% 0% SiO2 

Kalimaasälpä 0% 29.6% 26.3% 0%  KAlSi3O8

Plagioklaasi 29.4% 32.4% 39.4% 57.4%  (Na,Ca)Al(Si,Al)Si2O8

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

Biotiitti 0% 5.9% 1.8% 3.8%  K(Mg,Fe)3(Al,Fe)Si3O10(OH,F)2

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

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

Kloriitti 1.4% 0.3% 2.0% 0%  (Mg,Fe,Al)6(Al,Si)4O10(OH)8

Kummingtoniitti-
Gruneriitti

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

Malmimineraalit 3.2% 0.5% 0.7% 4% Esim. Fe3O4 (Magnetiitti), FeTiO3 (Ilmeniitti) 

Karbonaatti 0.2% 0%  0% 0% (CO3) –ryhmä

Muut 0% 0.8% 1.4% 0% Apatiitti: Ca5(PO4)3(F,Cl,OH)
Zirkoni: ZrSiO4

Muskoviitti: KAl2(AlSi3O10)(OH,F)2

Epidootti: Ca2(Al,Fe)Al2O(SiO4)(Si2O7)(OH)

Polarisaatiomikroskoopilla tutkittiin kivien mineralogiaa ja rakennetta (taulukot 1 ja 2), koska
kivien mekaaniset ominaisuudet perustuvat niihin. Hiekoitusmurskeiden ja asfaltin kiviainek-
sen mekaaniset ominaisuudet tutkittiin SFS-EN standardien mukaisesti. Los Angeles -luku
(LA) kuvaa kiviaineksen kykyä vastustaa iskuja (SFS-EN 1097-2) ja kuulamyllyarvo kuvaa
kykyä vastustaa nastarenkaiden aiheuttamaa raapivaa kulutusta (SFS-EN 1097-9). Hiekoitus-
murskeet pestiin ja seulottiin, jonka jälkeen valmistettiin eri murskeista rakeisuudeltaan toisi-
aan vastaavat näytteet sekä näytteet, jotka sisälsivät eri suhteissa < 2 mm fraktiota. 2001 ja
2002 testeissä käytettyjen hiekoitusmurskeiden rakeisuuskäyrät on esitetty liitteessä 2.
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Taulukko 2. Keväällä 2002 käytettyjen kiviainesten LA-luku ja kuulamyllyarvot (mitä pienem-
piä arvot ovat sitä kestävämpää kivi on).

Murske LA-luku
Kuulamyllyar

vo
Ämmässuon
graniitti 43 20.7
Malmgårdin
graniitti 24 5.2
Eurajoen diabaasi 23 11.6
Patavuoren
vulkaniitti 11 6.2

Hiukkaspitoisuuksia mitattiin TSP-, PM10- ja PM2.5-jakeille. TSP- ja PM10-hiukkasia mitattiin
suurtehokeräimillä (Wedding & Associates Inc.). Lisäksi mittauksia tehtiin virtuaali-impakto-
reilla (VI), jotka jakoivat hiukkasmassan kahteen kokoluokkaan: PM2.5 ja PM2.5-10. PM10-
hiukkasten kokojakauma määritettiin tarkemmin SDI-impaktoreilla (Maenhaut ym. 1996).
SDI-impaktori jakaa hiukkasmassan 12 kokoluokkaan. Hiukkasten halkaisijat (d50) eri tasoil-
la: 10.7, 5.9, 3.3, 2.1, 1.3, 0.9, 0.7, 0.5, 0.3, 0.2, 0.1 ja 0.06 µm.

Hiukkasten mineralogiaa tutkittiin SEM/EDX-laitteistolla (Zeiss DSM-962 ja Link ISIS, mit-
tausohjelmana ZAF-4) vastaavasti kuin edellisten töiden yhteydessä (Kupiainen ym. 2001).
Näytemäärää nostettiin 150 hiukkaseen näytettä kohti, jotta saataisiin tilastollisesti luotetta-
vampi otos. Pölyn mineraalikoostumuksen lisäksi tutkittiin pölyssä olevia hiilipitoisia hiukka-
sia. Ilmatieteenlaitoksella määritettiin orgaanisen ja mustan hiilen osuudet näytteissä termo-
optisella menetelmällä (Birch & Cary 1996).

4. TULOKSET

4.1 Leijumat (TSP, PM10, PM2.5)

Ajojen aikana suurtehokeräimillä mitatut TSP- ja PM10-pitoisuudet on esitetty kuvassa 1. Vir-
tuaali-impaktorien testikohtaiset PM10- ja PM2.5-pitoisuudet on esitetty kuvassa 2. Suurteho-
keräimellä mitatut PM10-pitoisuudet olivat keskimäärin 19 % (SD 13) alhaisempia kuin
VI:llä.

4.1.1 Suurteholeijumat

Kuvassa 1 on esitetty suurtehokeräimillä mitatut TSP- ja PM10-pitoisuudet. Mitatut pitoisuu-
det olivat alhaisimpia ilman hiekkaa (Kitka ja Nasta). Leijumat kasvoivat hiekoitusmäärän
mukana (Kitka 2 ja Nasta 2: 900 g/m2 sekä Nasta 4: 1800 g/m2, kts. myös kuva 3). Leijumiin
vaikuttivat lisäksi ajonopeus (rengas kulkee samassa ajassa pitemmän matkan ja tuottaa näin
enemmän pölyä) sekä hiekoitushiekan raekokojakauma. Kun hiekoitusmurskeessa oli mukana
< 2 mm raekokoa, pitoisuudet olivat kaksinkertaisia (Kitka 2/Kitka 2x ja Nasta 2/Nasta 2x).
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4.1.2 Virtuaali-impaktorimittaukset

Virtuaali-impaktorilla mitatut PM10- ja PM2.5-pitoisuudet on esitetty kuvassa 2. Kaikissa
ajoissa havaittiin PM2.5-hiukkasia. Prosenttiosuutena PM10:stä, PM2.5 muodosti keskimäärin 9
%, SD 2.4 (ilman Ägna2x-testiä). Kaikki testit mukaan luettuina PM2.5:n  keskimääräinen %-
osuus PM10:stä oli 12 %, SD 11. Ägna2x-mittauksessa saadulle poikkeavalle PM2.5-pitoisuu-
delle ei löydetty selitystä. PM10-pitoisuus ei poikennut suurtehokeräimillä mitatusta pitoisuu-
desta, joten selityksenä ei voi olla karkeiden hiukkasten variseminen pois impaktorikalvolta
kuten Ägna4-mittauksessa. Kuitenkin pitoisuus on niin poikkeava esimerkiksi vastaavalla
murskeella tehtyyn Agki2x-testiin verrattuna, että mittausvirheen mahdollisuutta ei voi sulkea
pois.

Kokeissa käytetyt hiekoitusmäärät ovat katuolosuhteiden kertahiekoitusmääriin verrattuna
suuria. Tähän asti tehtyjen tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää leijumiin vaikuttavia
tekijöitä, kuten kiviaineksen ominaisuuksien vaikutusta. Suurilla levitysmäärillä on ollut hel-
pompi tehdä johtopäätöksiä eri tekijöiden vaikutuksista. Kokeissa leijuman havaittiin nouse-
van hiekoitusmäärän funktiona, joten kuvien 3 ja 4 perusteella voi tehdä alustavia arvioita eri
hiekoitusmäärien vaikutuksesta.
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Kuva 1. Suurtehokeräimillä mitatut TSP- ja PM10-pitoisuudet. Kitka 2, Nasta 2 ja Nasta
4: eri murskeilla (Eurajoen diabaasi, Malmgårdin graniitti ja Ämmässuon graniitti)
tehtyjen testien keskiarvot.
Lyhenteet:

2: 900 g/m2 hiekkaa s: ajonopeus 30 km/h
4: 1800 g/m2 hiekkaa x: hiekassa < 2 mm fraktiota
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VI-mittaukset
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Kuva 2. Virtuaali-impaktorilla mitatut testikohtaiset PM10- ja PM2.5-pitoisuudet.

Kuvassa 3 on esitetty hiekan määrän ja leijuman riippuvuus koeradalla tehdyissä nastarengas-
testeissä. Kuvan testien hiekoitusmurskeissa ei käytetty < 2 mm fraktiota. Kivilajin mekaani-
sen lujuuden vaikutus ilmenee, kun tarkastelusta poistetaan Ämmässuon graniitilla tehdyt ko-
keet (oikea kuva): heikommalla kivellä syntyi enemmän leijumaa suhteessa levitettyyn hie-
koitushiekkaan (selitysaste nousee 0.69:stä 0.93:een). Iskunkestävyydeltään (taulukko 2, LA-
luku) heikoimmilla hiekoitusmurskeilla levitysmäärän vaikutus leijumaan korostuu, koska
heikkojen murskeiden kivi- ja mineraalirakeet rikkoutuvat helpommin pienemmiksi kuluviksi
ja kuluttaviksi kappaleiksi. Hiekoitusmurskeiden kuulamyllyarvon ei sen sijaan havaittu vai-
kuttavan merkittävästi leijuman määrään.

    

PM10-leijuma vs. hiekan määrä
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Kuva 3. Hiekoitusmäärän ja leijuman riippuvuus kaikissa mittauksissa (vasen kuva) sekä
ilman Ämmässuon mursketta (oikea kuva).

Myös renkaan vaikutus ilmeni tuloksissa (kuva 4). Nastarenkailla PM10-hiukkaspitoisuudet
olivat keskimäärin 40 % suuremmat kuin kitkarenkailla. Ero oli tilastollisesti merkitsevä
(parittaisen t-testin p-arvo 0.01, n=12). Rinnakkaisia ajoja oli kuitenkin vain kuusi ja kokeissa
käytettiin pelkästään yhdenlaisia nasta- ja kitkarenkaita. Näin ollen saatuja tuloksia ei voi
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yleistää koskemaan esimerkiksi kaikkia kitka- tai nastarengastyyppejä eikä kaikkia talvikun-
nossapidon tilanteita.
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Kuva 4. Hiekoitusmäärän ja leijuman riippuvuus nasta- ja kitkarenkailla 0-ajoissa sekä
~900 g/m2 hiekoitusmäärillä.

4.2 Päästökertoimet

PM10-suurteholeijumien perusteella laskettiin päästökertoimet eri testeissä (kuva 5). Kertoi-
met laskettiin neljälle pyörälle (simuloimaan henkilöautoa) olettaen, että pöly leviää tasaisesti
ajohalliin. Laskelmat tehtiin myös kevään 2001 testeille, ja kuvassa 5 olevat hajonnat on las-
kettu 2001 ja 2002 testien keskiarvojen perusteella (n=2). Päästökertoimiin vaikuttavat tekijät
olivat vastaavia kuin leijumatuloksissa. Nopeuden nosto ei lisännyt päästöjä kuljettua matkaa
kohti, mikä vahvistaa aikaisemmin esitettyä johtopäätöstä, jonka mukaan suuremmalla
nopeudella syntyneet korkeammat leijuma-arvot johtuivat pääosin pitemmästä ajomatkasta.
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Kuva 5. PM10-päästökertoimet eri testeissä.

Kirjallisuudesta löytyy kenttätutkimuksissa saatuja PM10-päästökertoimia ajoneuvojen aiheut-
tamalle resuspensiolle ja ei-pakokaasuperäisille hiukkasille. Kantamaneni ym. (1996) mittasi-
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vat resuspension päästökertoimia talvihiekoituksen yhteydessä ja havaitsivat hiekoituksen
nostavan ominaispäästöt 1.4 kertaiseksi, 0.4–2 g km-1:sta, 1–2 g km-1:aan. Hiekoituksen
yhteydessä mittaukset tehtiin 12 tuntia levityksen jälkeen. Päällystetyn tien resuspensiolle on
päästökertoimia raportoinut lisäksi mm. Claiborn ym. (1995), 0.5–34 g km-1 ja Venkatram
ym. (1999) 0.1–3 g km-1. Härkönen (2002) määritti kesäaikaan päällystetyllä tiellä ei-pako-
kaasuperäisten hiukkasten PM2.5-päästökertoimeksi 0.1 g km-1.

Kenttätöissä saadut päästökertoimet ovat korkeampia kuin tässä tutkimuksessa määritetyt
päästökertoimet (0.01–0.2 g km-1). Tulos on kuitenkin odotettu, sillä testiolosuhteissa moni
hiukkaslähde on suljettu pois. Esimerkiksi jarrujen kulumistuotteina ja pakokaasujen mukana
pääseviä hiukkasia ei koeradalla esiinny. Myöskään raskaasta liikenteestä aiheutuvaa suurem-
paa kulumistuotteiden määrää ei testeissä ole huomioitu. Koeolosuhteet on suunniteltu siten,
että syntyvät hiukkaset ovat peräisin hiekoitusmurskeen, renkaiden ja asfaltin kiviaineksen
kulumisesta. Koeradalla mahdollinen resuspensio rajoittuu pelkästään testin kuluessa muo-
dostuviin hiukkasiin, ei tiellä jo aikaisemmin olleisiin kulumistuotteisiin. Kenttäoloissa sen
sijaan mittauksien aikana syntyvät kulumistuotteet ovat vain osa kokonaishiukkasmassaa.
Testeissä käytetyt nopeudet olivat myös alhaisia (15–30 km h-1), mutta toisaalta radan lyhyes-
tä akselivälistä johtuva hierto on voimakkaampaa kuin tavallisissa katuolosuhteissa. Myös
laskentatapa, joka olettaa koko hiukkasmassan levittyvän tasan ajohalliin saattaa aiheuttaa ali-
arvioida hiukkasmassaa.

4.3 Pölyn kokojakauma

Pölyn kokojakauma mitattiin hiekoittamattomissa ajoissa sekä ajoissa, joissa käytettiin 900
g/m2 Ämmässuon mursketta. Havaitut kokojakaumat (kuva 6) noudattivat kokonaispitoisuuk-
sien kehitystä ja eri kokoluokkien osuudet pysyivät jotakuinkin samoina kaikissa mittauksissa
(kuva 7). Kaikissa ajoissa havaittiin sekä PM2.5- (17 % PM10:stä) että PM1-hiukkasia (6 %
PM10:stä). Koska on näyttöä, että pienet hiukkaset ovat yleisesti ottaen terveydelle haitalli-
sempia kuin suuremmat (esim. Seaton ym. 1995; Laden ym., 2000), on tärkeätä tietää, kuinka
paljon pienempiä fraktioita tulee eri päästölähteistä. Haittojen arvioimisen kannalta on tärkeä-
tä tietää sekin, ovatko pienet hiukkaset peräisin esimerkiksi rengaspölystä vai mineraalipölys-
tä. Käytetyllä koejärjestelyllä tätä kysymystä voidaan jatkossa pyrkiä selvittämään.
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Kuva 6. Kokojakauma mitatuissa ajoissa. Ylimmällä impaktoritasolla PM10.7, pitoisuuksien
lasku johtuu esileikkurista. Lyhenteet selitetty liitteessä 1.

4.4 Pölyn koostumus

4.3.1 Yksittäisten hiukkasten luokittelu

Yksittäisten hiukkasten alkuainekoostumusta tutkittiin SEM/EDX-laitteistolla suurtehoke-
räinten suodattimilta otetuista näytteistä samalla tavalla kuin aikaisemmissa töissä (Kupiainen
ym. 2001). Alkuaineiden esiintymisen ja runsaussuhteiden perusteella pääteltiin, mistä
mineraalista kukin hiukkanen oli peräisin. Kun tiedettiin mineraalien prosenttiosuudet toisaal-
ta asfaltin kiviaineksessa ja toisaalta hiekoitusmurskeissa (taulukko 1), voitiin myös arvioida,
kuinka suuri osa hiukkasisista oli peräisin näistä kahdesta hiukkaslähteestä (kts. Kupiainen
ym. 2001).
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Kuva 7. Eri kokoluokkien prosenttiosuudet TSP-leijumasta.

Hiukkasmassa koostui pääasiassa (lukumääräosuus > 90 %) kiviaineksissa havaituista mine-
raaleista (yleisimpinä: kalimaasälpä, kvartsi, plagioklaasi, sarvivälke). Yleisesti mineraali-
hiukkasten jakautuminen eri tyyppeihin kuvasti testeissä käytettyjä kiviaineksia. Muita hiuk-
kasluokkia olivat Ca-pitoiset hiukkaset (lukumääräosuus 1–7 %) todennäköisimmin asfaltin
kalkkikivitäytejauheesta, Al-(C)-Ca-Fe-K-Mg-Na-S-Si-pitoiset hiukkaset lähteenään joko
renkaat (esim. Camatini ym. 2001) tai bitumi. Lisäksi havaittiin pieniä määriä pääasiassa hii-
lipitoisia hiukkasia sekä Fe-pitoisia hiukkasia.

4.3.2 Hiekkapaperi-ilmiö

Kaikissa näytteissä havaittiin asfaltin merkkimineraalina toiminutta sarvivälkettä (kuva 8).
Hiekoitetuissa tilanteissa pöly oli siten sekä asfaltin että hiekoitusmurskeen kiviaineksista pe-
räisin olevien mineraalien sekoitus. Vastaava havainto tehtiin kevään 2001 kokeiden jälkeen.
Silloin pääteltiin, että hiekoitushiekka osallistuu myös asfaltin kiviaineksen kulutukseen,
havainto nimettiin hiekkapaperi-ilmiöksi. Kevään 2002 testeissä tutkittiin lisäksi sarvivälk-
keen esiintymistä TSP-pölyssä – hypoteesina oli, että hiekoitusmurskeen osuus voisi olla suu-
rempi TSP-pölyssä (hiukkasten läpimitan keskiarvo ~20 µm) kuin PM10-pölyssä. Tälle hypo-
teesille ei kuitenkaan saatu tukea havainnoista (kuva 7).

Sarvivälkkeen perusteella määritettiin asfalttiperäisten hiukkasten osuutta PM10-pölyssä sa-
malla tavalla kuin 2001 töissä (Kupiainen ym. 2001). Taulukossa 3 on esitetty saadut tulokset
ja vertailtu niitä vastaaviin 2001 tuloksiin. Pienestä otoskoosta aiheutuva hajonta aiheutti ai-
kaisemmassa tutkimuksessa sarvivälkkeen pitoisuuksiin 4.6 % prosentin suuruisen hajonnan,
minkä vuoksi arvioitu virhemarginaali asfaltin osuuksissa oli 12.5 %. Erot vuosien välillä se-
littyvät siten suurelta osin tämän virhemarginaalin perusteella. On kuitenkin hyvä huomata,
että myös hiekoitusmateriaalit olivat jonkin verran erilaisia, mm. Ämmässuon näytteet otettiin
eri paikasta louhokselta ja vuonna 2001 Ämmässuon murskeen raekoko oli hiukan erilainen.
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Kuva 8. Sarvivälkkeen lukumääräosuudet analysoiduista hiukkasista TSP- ja PM10-pölyssä.
Lyhenteet selitetty liitteessä 1.

Taulukko 3. Asfaltin %-osuudet kevään 2002 testeissä sekä vertailu vastaaviin 2001 testei-
hin. Lyhenteet selitetty liitteessä 1.

Taulukon 3 perusteella laskettiin asfaltin ja hiekan osuudet pölyssä ja tehtiin kuvaaja (kuva
9), jossa osuudet muuttuvat kumulatiivisesti PM10-pitoisuuden mukana. Kuvaajaan lisättiin
myös kevään 2001 testien tulokset. Laskenta on tehty lukumääräosuuksien perusteella, jotka
eivät välttämättä suoraan ole muutettavissa massaosuuksiksi. Koska hiukkasmassa koostui
pääasiassa mineraaleista, joiden tiheydet ovat suhteellisen samankaltaisia (noin 2.6-3.6 g cm-

3, Hytönen 1999), eikä eri kokoisilla hiukkasilla havaittu eroja hiukkasluokkien osuuksissa,
voidaan olettaa, että lasketut massaosuudet kuvastavat suhteellisen hyvin havaittuja pitoi-
suuksia.

% asf 2002 (PM10) 2001 (PM10)
Agki2 61 74
Agna2 69 69
Agna4 32 48
mgki2 93  
mgna2 60  
mgna4 50  
edki2 97 100
edna4 71 66
agki2x 71  
agna2x 38 31
agna2b 94  
Ka 67 74
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Kuva 9. Kumulatiivinen PM10 pitoisuusjakauma (pienin leijuma vasemmalla, suurin oikeal-
la), mukana myös kevään 2001 tulokset. Asfaltin osuuden virhemarginaaliksi arvioitu 12.5 %,
kts. teksti. Lyhenteet selitetty liitteessä 1.

Kuvaajan perusteella voi tehdä johtopäätöksiä eri tekijöiden vaikutuksesta pölyn muodostuk-
sessa sekä hiekkapaperi-ilmiössä. Eniten pölyä syntyi (> 3 mg m-3), kun tiellä oli paljon hiek-
kaa (1800 g m-2) sekä testeissä, joissa murske sisälsi pientä raekokoa (< 2 mm). Vähiten pölyä
syntyi hiekoittamattomissa ajoissa, kitkarenkailla vähemmän kuin nastoilla. Kokonaispölypi-
toisuuden kasvaessa myös asfaltista peräisin olevan pölyn osuus lisääntyi, mikä osoittaa hie-
koituksen lisänneen asfaltin kulumista.

Kitkarenkailla pölynmuodostus oli pääsääntöisesti pienempää kuin nastarenkailla, joskin as-
falttiperäisen pölyn määrä kitka-ajoissa oli yllättävän suuri. Yhtenä selityksenä pienemmälle
kokonaispölyn muodostukselle voi olla kitkarenkaan pehmeämpi kumimateriaali, jonka seu-
rauksena kitkarengas ei murskaa yhtä tehokkaasti hiekoitusrakeita kuin nastarengas. Kitka- ja
nastarenkaan hiekkapaperivaikutus lienee samaa suuruusluokkaa, sillä asfaltin kuluminen
hiekkaa jauhavan renkaan vaikutuksesta riippunee pääosin kulutuspinnan suuruudesta. Ren-
gaskysymyksen selvittämiseksi tulisi kuitenkin tehdä lisää testejä eri rengasmalleilla ja myös
eri valmistajien renkailla.

Murskeista Ämmässuon graniitti tuotti eniten pölyä, mikä olikin odotettua sen heikompien lu-
juusominaisuuksien takia. Räisäsen ym. (2002a) mukaan hiekoitushiekalla tulee olla hyvä is-
kunkestävyys, joka edesauttaa rakeiden koossapysymistä. Koossapysyminen puolestaan vä-
hentää pölynmuodostusta, sillä mitä enemmän rakeita on, sitä enemmän on sekä kuluvia että
kuluttavia pintoja. Ämmässuon murskeella tehdyissä testeissä myös hiekoitusperäisen pölyn
osuus oli pääsääntöisesti suurempi kuin muilla murskeilla. Asfaltin osuus pölyssä vaihteli eri
murskeilla ja oli suurin diabaasi-ajoissa. Tämä havainto selittyy osin diabaasin rakenteesta
johtuvalla hyvällä iskunkestävyydellä. Diabaasi kulutti tehokkaasti asfaltin pintaa, mutta ei it-
se kulunut PM10-hiukkasiksi.
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Malmgårdin graniitti eroaa lujuusominaisuuksiltaan Eurajoen diabaasista siten, että sillä on
parempi kyky vastustaa raapivaa kulutusta (alhainen kuulamyllyarvo), mikä johtuu sen kor-
keasta kvartsipitoisuudesta ja hienorakeisuudesta. Alhaisen kuulamyllyarvon murskeen voisi
kuvitella kuluttavan asfalttia tehokkaammin kuin korkeamman kuulamyllyarvon murskeen.
Tästä huolimatta Malmgårdin graniitista valmistettu murske kulutti asfalttia vähemmän kuin
Eurajoen diabaasi. Näin ollen hiekoitusmurskeen kuulamyllyarvo ei vaikuta pölynmuodostuk-
seen niin selvästi kuin sen iskunkestävyys (Räisänen ym. 2002b).

4.3.3 Hiilipitoiset hiukkaset

Pölyn mineraalikoostumuksen ohella määritettiin hiilihiukkasten osuuksia PM10-massassa.
Analyysissä hiilihiukkaset (kokonaishiili, TC) jaotellaan mustaan hiileen (EC, pääsääntöisesti
alkuainehiiltä) sekä orgaaniseen fraktioon (OC). Lisäksi määritettiin karbonaattihiilen pitoi-
suuksia näytteissä. Kokonaishiilipitoisuus vaihteli 3–10 % massasta. Vain pieniä määriä (< 1
%) EC:tä havaittiin näytteissä. EC:tä syntyy lähinnä polttoprosesseissa, joten sen pitoisuuk-
sien odotettiinkin olevan alhaisia. Karbonaatteihin sitoutunutta hiiltä havaittiin niin ikään pie-
ninä pitoisuuksina (< 1 %). Se on todennäköisimmin peräisin asfaltin kalkkifilleristä. Lisäksi
karbonaatteja oli pieniä määriä (0.2 %) asfaltin kiviaineksessa.

Tiepölyn kulumistuotteissa havaittavat hiilipitoiset hiukkaset koostuivat pääasiassa orgaani-
sesta hiilestä. Kun vertailtiin OC-osuuksia ja massapitoisuuksia (mg m-3) eri testeissä, saatiin
mielenkiintoinen tulos. Kitka- ja nastarenkaiden välillä on tilastollisesti merkitsevä ero
(parittainen t-testi, taulukko 4) sekä %-osuuksien että massapitoisuuksien perusteella lasket-
tuna siten, että kitkarenkailla syntyi enemmän orgaanista hiiltä kuin nastarenkailla.

Taulukko 4: orgaanisen hiilen %-osuudet, massapitoisuudet kitka- ja nastarenkaille sekä pa-
rittaisen t-testin tulokset eri murskeilla tehdyissä kokeissa (p-arvot).

%-osuudet mg m-3

 nasta kitka nasta kitka
0-ajot 0.7 1.2 0.014 0.028
Ä-
graniitti 2.9 3.1 0.106 0.131
M-
graniitti 2.3 2.4 0.088 0.101
Ä-gra/h 4.1 4.5 0.169 0.187
E-dia 2.0 3.0 0.082 0.126
Ka 2.4 2.9 0.092 0.115
T-testi 0.0491  0.0162  

Orgaaninen hiili sisältää lukuisia yhdisteitä, jotka ovat peräisin joko asfaltin bitumista tai ren-
kaista. Kitkarenkaiden pehmeämpi pinta ilmeisesti tuottaa enemmän hiukkasia kuluessaan
nopeammin kuin nastarenkaiden kovemmasta kumimateriaalista tehty pinta. Bitumista peräi-
sin olevan hiilen määrän oletetaan olevan suurempi nastarenkaita käytettäessä sen vuoksi, että
asfalttiperäisen pölyn määrä oli silloin suurempi kuin kitkarenkailla.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Kevään 2002 testeissä saatiin paitsi tärkeätä tukea aikaisempien tutkimusten tuloksille ja joh-
topäätöksille myös uusia mielenkiintoisia tuloksia tiepölyn kulumistuotteiden koostumukses-
ta. Hiukkaset ovat pääasiassa mineraaliainesta, mutta uutena tietona havaittiin, että myös or-
gaanisia hiukkasia syntyy renkaiden ja bitumin kulumistuotteina. Talvihiekka osaltaan hioo
asfaltin pintaa (hiekkapaperi-ilmiö), jolloin syntyvä pöly on sekoitus sekä asfaltin että hiekoi-
tusmurskeiden mineraaleista. Hiekoitusmurskeen käyttö lisäsi leijumaa verrattuna hiekoitta-
mattomiin testeihin. Käytettyjen murskeiden ominaisuuksilla oli vaikutusta havaittuihin pitoi-
suuksiin. Erityisesti pienen raekoon (< 2 mm) mukanaolo murskeessa tuotti paljon pölyä ver-
rattuna vastaaviin testeihin ilman pientä raekokoa. Merkittävä uusi tulos oli, että pölyssä
esiintyy pieniä kokoluokkia (PM2.5 ja PM1). Alueilla, joilla mineraalipölyä esiintyy paljon,
vaikutus PM2.5-massaan voi olla hyvinkin merkittävä.
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Liitteet:

Liite 1. Kevään 2002 ajojen kuvaus ja käytetyt lyhenteet.
Ajo Rengas Hiekka Levitysmäärä (l) Muuta
 Ki0a Kitka - 0
 Na0a nasta - 0
 Ägna2 nasta Ämmässuon graniitti 2
Ägki2 Kitka Ämmässuon graniitti 2
Mgki2 Kitka Malmgårdin graniitti 2
Mgna2 nasta Malmgårdin graniitti 2
Mgna4 nasta Malmgårdin graniitti 4
Ägna4 nasta Ämmässuon graniitti 4
Ägna2x nasta Ämmässuon graniitti 2 murskeessa < 2mm rakeita
Ägki2x kitka Ämmässuon graniitti 2 murskeessa < 2mm rakeita
Edki2 kitka Eurajoen diabaasi 2
Edna2 nasta Eurajoen diabaasi 2
Edna4 nasta Eurajoen diabaasi 4
Pna2 nasta Patavuoren vulkaniitti 2
Ägna2b nasta Ämmässuon graniitti 2 (nopeus 30 km/h)
Na0b nasta - 0 (nopeus 30 km/h)
Ki0b kitka - 0 (nopeus 30 km/h)

2001: Dki/Dna: Eurajoen diabaasi, Aki/Ana: Ämmässuo, Mna: Masuunikuona.
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Liite 2. Murskeiden rakeisuuskäyrät 2001 testeissä (ylemmät nuolet) sekä 2002 testeissä
(alemmat nuolet).
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