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Taustaa
• Katupöly koostuu pääosin karkeista hiukkasista, mutta se sisältää myös
hengitettäviä hiukkasia, joiden läpimitta on alle 10 µm (PM10); pieni osa
katupölystä on pienhiukkasia, joiden läpimitta on alle 2,5 µm (PM2,5)
• Nasta-tutkimuksessa havaittiin, että pääkaupunkiseudulla renkaan kuluttaman
päällysteen osuus päästöistä on noin puolet ja hiekoituksen ja muiden lähteiden
kummankin osuus noin neljännes
• erityisesti vilkkailla väylillä päällysteen kuluminen on merkittävä pölylähde
• Renkaiden nostattamalla päästöllä on suoraa päästöä merkittävämpi vaikutus
ilmanlaatuun, etenkin kevätpölykaudella
• Katupöly ei ole vain suurten kaupunkien ongelma, vaan korkeita pitoisuuksia voi
esiintyä myös pienissä kuntakeskuksissa ja taajamissa
• Valtaosa ongelmista kohdistuu katuverkolle, mutta ongelma koskettaa myös
maanteitä, joista osa jää kaupunki- ja taajamarakenteen sisälle
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Taustaa
• Suurimmat kaupungit seuraavat ilmanlaatua
mittauksin
• Mittausverkko on harva
• hengitettävien hiukkasten (PM10) mittausasemia
enemmän; pienhiukkasten (PM2,5) mittausasemia
hyvin vähän, koko maassa 23 kpl
• mittauspisteet sijaitsevat tyypillisesti katuverkolla
keskustassa
• Altistuminen hiukkasmaisille ilmansaasteille aiheuttaa
kehittyneissä maissa vakavia terveyshaittoja
enemmän kuin kaikki muut ympäristötekijät yhteensä
• pitkäaikainen altistuminen pienhiukkasille aiheutti
vuonna 2010 arviolta 380 000 ennenaikaista
kuolemaa 28 EU-maassa
• Suomessa vastaava luku on arviolta 1 600 - 1 800

Ongelma on
mittauspisteen tulosten
(sijainti ja ympäristö)
ja hiekoitusmäärän
(sijainti ja ympäristö)
kytkentä
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Helle kuivattaa soratiet
• Hellejaksot kuivattavat sorateitä ja niiden pölyäminen on yleinen ongelma
kesäaikaan
• Pölyämistä voidaan helpottaa muokkauksella sekä suolauksella
• muokkauksia tehdään esimerkiksi tiehöylällä ja tarkoituksena on mm.
tasoittaa tien epätasaisuudet, palauttaa tien oikea poikkileikkausmuoto
sekä poistaa reunapalteet
• suolaus tarkoittaa sitä, että soratielle levitetään kalsiumkloridiliuosta
sitomaan pölyä
• Valitettavasti tiet kuivuvat helteellä nopeasti uudelleen – sateet tasoittavat
teiden kosteutta
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Soratiet, pölynsidonta

6

Maanteiden talvikunnossapidosta
• Liikkumisen turvallisuuden varmistaminen on tärkeimpiä tavoitteita tieverkon
päivittäisessä kunnossapidossa, johon suurin osa tienpidon rahoituksesta käytetään
• Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla ja
muulla teiden talvihoidolla
• Talvihoidossa lumi aurataan yleensä ensin ja liukkaus torjutaan sen jälkeen, vilkkaimmat
tiet aurataan ensimmäisenä
• Tavoitteena on, ettei vilkasliikenteisillä teillä tai jalankulku- ja pyöräilyväylillä lunta saa
olla muutamaa senttiä enempää
• lumisateen loputtua lumi poistetaan pääteiltä 2-3 tunnissa, jalankulku- ja
pyöräilyväyliltä viimeistään neljässä tunnissa
• vähäliikenteisillä teillä voi olla lunta ajoittain kymmenen senttiä ja lumi tulee aurata
kuudessa tunnissa
• Liukkautta torjutaan yleensä suolaamalla tai hiekoittamalla
• vilkasliikenteisillä teillä liukkautta torjutaan suolaamalla
• muilla teillä liukkautta torjutaan hiekoittamalla tai karhentamalla polannetta
• Suolauksen ansiosta päätiet ovat paljaana suuren osan talvikaudesta
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Maanteiden talvikunnossapidosta
Miksi suolataan?
• Liikenteen vilkkaudesta johtuen hiekka ei pysy ajoradalla, liikenne kiillottaa tien
pinnan ja lumipinta kuluu uraiseksi
• Näissä tilanteissa on järkevintä hyödyntää asfaltin omaa kitkaa ja estää tien
pintaan muodostuva jää tai lumikerroksen kiinnittyminen tienpintaan suolalla
• Lämpötilan laskiessa alle -4 asteen (-6 astetta Is-luokassa) suolaa ei enää
yleensä käytetä, sillä se ei enää tehokkaasti estä jään syntymistä
• Lisäksi on vaarana, että suolalla sulanut vesi jäätyy uudestaan jopa normaalia
liukkaammaksi
Talvihoitoluokat
• Väylän merkitys, liikennemäärä ja -koostumus määrittelevät teiden hoidon
palvelutason
• Koska kaikkia teitä ei voida hoitaa kohtuullisin kustannuksin välittömästi, tiet on
luokiteltu eri hoitoluokkiin
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• Päätiestöllä pääasiassa suolaus
(talvihoitoluokat Is ja I) ja
alemmalla tiestöllä hiekoitus (II
ja III)
• Ib-luokan teitä suolataan syys- ja
kevätliukkauden aikana,
muulloin hiekoitetaan
• Liukkaudentorjuntasuola on
perinteisesti natriumkloridia
(NaCl) tai kalsiumkloridia
(CaCl2), herkillä pohjavesialueilla
voidaan käyttää kalium- tai
natriumformiaattia
• Hiekoitusmateriaali on mursketta
tai hiekkaa, maksimiraekoko on
pääteillä ja kevyen liikenteen
väylillä 6 mm ja muilla teillä 8
mm

Maanteiden talvihoitoluokitus
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• Liukkaudentorjunta

• suolaus (talvihoitoluokat Ise ja
Is)
• vähennetty suolaus (Ib)
• pääosin hiekoitus, tarvittaessa
syksyisin suolaus (Ic)
• hiekoitus (II ja III)

Maanteiden uusi talvihoitoluokitus
(1.10.2019-)

• Uusi talvihoitoluokitus
otetaan urakoissa käyttöön
sitä mukaa kun urakoita
kilpailutetaan – käytössä
kaikissa urakoissa 2024
• Talvihoidon tasoa nostettu
noin 11.100 kilometrin
matkalla jo 2019 alusta
lähtien
• Suolan ja hiekan käyttö
lisääntyvät muutosten
myötä arviolta 25 %
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Maanteitä on yhteensä noin
78.000 km
• pääteitä (valta- ja
kantatiet) reilut
13.000 km (17 %
maanteistä), tästä
moottoriteitä noin 900
km
• seutu- ja yhdysteitä noin
65.000 km (83 %)
Kuntien katuverkkoa on noin
26.000 km
Yksityis- ja metsäautoteitä
on noin 350.000 km
Koko tieverkon pituus on
noin 454.000 km

ERI TALVIHOITOLUOKKIIN
KUULUVAN TIESTÖN OSUUDET
MAANTEIDEN
KOKONAISPITUUDESTA
Ise
2%

Is
9%

I
1%

Ib
19 %

III
49 %

TIb
1%

II
19 %
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Pölyävien maanteiden
ongelmat taajamissa
• Liikenneviraston viime vuonna teettämässä
selvityksessä on
• selvitetty katupölyongelman laajuutta
maantieverkolla
• selvitetty maanteiden pölyämisen kannalta
ongelmallisia kohteita ja määritelty niille
tarvittavia toimenpiteitä
• tavoiteltu katupölyn aiheuttamien terveys- ja
viihtyisyyshaittojen vähentämistä
kustannustehokkaasti
• Menetelmistä
• kysely ilmanlaadun asiantuntijoille kaupungeissa
ja ELY-keskuksissa
• ilmanlaadun havaintotiedot (kaupungit)
• kunnossapitäjien haastattelut
• urakka-asiakirjat
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Kysely ilmanlaadun asiantuntijoille
• Kunnille ja ELY-keskuksille tehdyn kyselyn mukaan kattavaa katupölyn
ongelmakohteiden kartoitusta ei Suomessa ole tehty
• Valtaosa valituksista saadaan keväisin, erityisesti väylien puhdistuksen aikaan
• mittauksissa havaitut korkeat pitoisuudet ja valitusten määrä korreloivat
hyvin
• Sääoloista hankalimpia ovat talviaikaan kuiva ja heikkotuulinen pakkassää,
keväällä taas kuiva ja kovatuulinen sää
• Valituksia usein tiiviisti rakennetuilta taajama-alueilta, erityisesti
vilkasliikenteisten väylien varrelta
• valitukset koskevat usein kunnossapitoa (hiekoitushiekan poiston aloitus,
kuivana harjaus, lehtipuhaltimien käyttö)
• kunnossapidon tehostaminen sekä hyvä tiedottaminen ovat vähentäneet
valituksia
• Erityisiä ongelmakohteita ovat paljon hiekoitettavat alueet vilkasliikenteisten
väylien varrella, esim. bussipysäkit ja liittymäalueet
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Urakka-asiakirjat ja ohjeistus
• Talvihoidon menetelmäohjeen mukaan pölyhaittoja voidaan vähentää
• puhdistamalla väylät mahdollisimman aikaisin keväällä
• käyttämällä taajamissa hiekoitukseen katkaistua lajiketta (2-6 mm)
• sitomalla pöly laimealla (enintään 5-10 %) kalsiumkloridiliuoksella
• Talvihoidon ohjeissa ja urakkasopimuksissa on tunnistettu eri tekijöiden merkitys
pölyn vähentämisessä
• Ohjeissa ei sen sijaan ole otettu kantaa pölyntorjunnassa käytettävän kaluston
käyttöön – kalustoa ei yleensä ole pääurakoitsijalla, vaan se on aliurakoitsijoilla
• Ohjeistuksesta huolimatta puhdistuksen laatu vaihtelee, eikä annettuja ohjeita
kaikin osin noudateta
• laadun toteaminen perustuu urakoitsijan laatusuunnitelmaan ja siinä
kuvattuun yksityiskohtaiseen raportointiin
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Kunnossapitäjien haastattelut
• Urakoitsijoiden mukaan pölyämistä voitaisiin vähentää
• kiinnittämällä huomiota hiekan laatuun (raekäyrä ei saisi alkaa nollasta)
• käyttämällä taajamissa nykyistä enemmän sepeliä
• Ongelmana on laadukkaan hiekan saaminen (betonin raaka-aine, pitkät
kuljetusmatkat, seulonnan kustannukset)
• Sepelin haittana on kustannusten nousu ja mahdolliset autojen vaurioitumisesta
seuraavat korjausvaateet
• Tyypillisin puhdistusmenetelmä on märkänä tehtävä harjaus, jossa hiekka, sora
tai sepeli harjataan pientareelle; materiaali kerätään talteen vain, jos
sorapiennarta ei ole esimerkiksi taajamaympäristöissä
• Urakoitsijoiden mukaan suurimpia haasteita on se, että työ pitää tehdä hiljaisen
liikenteen aikaan, minkä vuoksi töihin ei aina päästä silloin kun sää olisi otollinen
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Asiakirjojen ja
haastattelujen
perusteella
käytäntöjen pitäisi
olla pääasiassa
kunnossa valitukset
koskevat usein
kunnossapitoa
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Keskeiset
maanteiden
ongelmakohdat

• Ongelmat liittyvät erityisesti suuriin
liikennemääriin taajamassa (tien ja renkaan
yhteisvaikutus)
• Maankäyttö lisääntyy maanteiden varrella, mikä
lisää ongelmia
• Kunnossapidon laatu vaihtelee, suurta osaa
puhdistuslaitteista ei ole suunniteltu keräämään
hengitettävän kokoluokan pölyä
• Altistuvissa kohteissa (erityisesti pysäkit,
jalankulku- ja pyöräilytiet, kiertoliittymät ja
niiden ympäristöt) on tarpeen kiinnittää
huomiota hiekan käyttömäärään ja laatuun
• laatu nostaa hintaa, mutta pölynpoiston
kustannus on kuitenkin alle 10 % väylien
kunnossapidon kustannuksista
• Jo puhdistetut alueet eivät pysy puhtaana, koska
alueellinen yhteistyö (urakoitsijat-kuntakiinteistöt) ei toimi riittävän hyvin
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Taajamien maantiet,
joilla vuorokausiliikenne on yli 10 000
ajoneuvoa ja ihmisiä
asuu alle 45 metrin
etäisyydellä tien
reunasta
• Noin 64.000
asukasta

• näistä yli puolet asuu
Helsingissä, Espoossa,
Vantaalla, Tampereella,
Oulussa tai Turussa
• nämä asukkaat altistuvat
maanteiden varsilla
erityisesti päällysteen
kulumisesta aiheutuville
päästöille
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Mahdollisuudet maanteiden pölyhaittojen
vähentämiseen
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Tien kulumista vähentävät
liikenteen toimenpiteet
Estetään
hiukkasten
synty

Puhtaampi tekniikka
Poistetaan hiukkaset
väyläympäristöstä

Estetään
hiukkasten
leviäminen

Estetään hiukkasten pääsy
ilmaan
Estetään lähiympäristön
aiheuttama pölyäminen

Vähennetään
altistumista

Estetään toimintojen sijoittelulla
altistumismahdollisuutta
Parannetaan kunnossapitotoimia
korkeiden pitoisuuksien aikana

•
•

Liikennemäärien vähentäminen ja ajonopeuksien pienentäminen
Raskaan liikenteen määrään vaikuttaminen
Renkaiden valintaan vaikuttaminen
Taloudellinen ohjaus (hinnoittelu) ja lainsäädännön kehitys (EU)
Materiaalien ja menetelmien kehittäminen (päällysteet,
liukkaudentorjunta)
Kunnossapidon hankinnat, ohjeet ja sopimukset
Talvirenkaiden tuotekehitys

•
•
•
•
•
•
•

Väylien puhdistus
Hiekan poisto kostuttamalla ja harjaamalla
Hienoaineksen poisto imulakaisulla ja painehuuhtelulla
Pölynsidonta, ajonopeuksien pienentäminen
Raskaan liikenteen rajoitukset
Rakennustyömaiden ym. päästölähteiden pölyn hallinta
Alueellinen yhteistyö pölyntorjunnassa

•

Kohdennetaan toimet taajamiin ja paikkoihin, joissa oleskellaan
paljon
•
Bussipysäkit
•
Kevyen liikenteen väylät
•
Palvelukeskukset
Pitoisuuksien seuranta
Säätilan seuranta

•
•
•
•
•

•
•
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Väyläviraston käytössä olevat keinot
• Suunnittelu
• nopeudet (ympäristönopeudet) - missä?
• Hankinnat
• kunnossapidon sopimukset
• päällysteet (laatumäärittelyt)
• Yhteistyö
• altistumiseen ja liikennemääriin vaikuttaminen maankäytön ja liikenteen
suunnittelussa - vaikutusten arviointi
• yhteinen toimenpidekohteiden priorisointi kuntien kanssa - yhteinen suunnitelma
• hälytysrajat kuntien kanssa (kastelupyynnöt) - toimivat menettelyt
• yhteistoimintamallit vaihettumisalueilla (kunnat ja kiinteistöt) - toimivat menettelyt
• Koulutus ja tiedonvälitys - hyvät käytännöt (mm. pääkaupunkiseudun kokemukset)
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Katupölyn hillitsemistoimenpiteet ovat
tuottaneet tulosta
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Ehdotus alustavaksi
toimenpideohjelmaksi
Väyläviraston toimenpide

Arvioitu vaikutus

Kustannusvaikutukset

Maankäytön ja liikenteen
yhteissuunnittelu

Estää haittojen muodostumista

Ei lisäkustannuksia

Ympäristönopeuksien käyttö

Vähentää ilmaan nousevaa pölyä
Kohtuullisen tehokkaaksi todettu
tutkimuksin (Nortrip)
Ruotsalaisissa tutkimuksissa saatu
noin 5 μg/m pitoisuuden vähenemä
vuorokausiarvoissa

Vähäinen aikakustannuksen nousu,
säästöä onnettomuuskustannuksissa

Raskaiden ajoneuvojen ohjaaminen
pois altistumisen kannalta tärkeiltä
alueilta

Raskaan ajoneuvon vaikutus
suspensioon on noin
kymmenkertainen henkilöautoon
verrattuna
Liikennesuunnittelullinen toimenpide

Lisää jonkin verran kuljetusyritysten
kustannuksia
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Ehdotus alustavaksi
toimenpideohjelmaksi
Väyläviraston toimenpide

Arvioitu vaikutus

Kustannusvaikutukset

Päällysteiden laatumäärittely

Kun huomioon otetaan turvallisuus,
melu ja kestävyys, kokonaisvaikutus
positiivinen
Merkittävä pölylähde

Vähäinen lisäkustannus
tutkimuspanoksena, kokonaisuus
lisää kustannustehokkuutta

Yhteinen suunnitelma
pölyntorjunnasta suurimpien
kaupunkien kanssa

Kohteiden parempi priorisointi
Pölyntorjunnan ajoittuminen
Toimivat menettelyt eri alueilla

Yhteistyön vaatima aikakustannus
Toiminnan tehostumisen kautta
saatava laadun parannus

Hyvien käytäntöjen ja tiedon
levittäminen

Parantaa toimenpiteiden laatua

Vähäinen lisäkustannus, jos
hyödynnetään olemassa olevia
yhteistyöverkostoja ja tiedon
jakamisvälineitä
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Ehdotus alustavaksi toimenpideohjelmaksi / Urakkasopimusten kehittäminen
Väyläviraston toimenpide

Arvioitu vaikutus

Kustannusvaikutukset

Kalustoa koskevat määräykset

Parantaa puhdistuksen tasoa
kriittisissä kohteissa

Kalliimpi kalusto nostaa hintaa

Hiekan/sepelin laadun määrittely

Pesuseulonta (0/6mm>1/6mm)
vähensi pölyä 20 % ja
(1/6mm>2/6mm) 20-25%
koeradalla
Hyvän lujuusominaisuuden murske
vähensi pölyä 30 %

Hiekan korvaaminen murskeella
nostaisi haastattelujen mukaan
taajamien hiekankäytön
kustannuksia 65-80 %

Pölynsidonnan määrän ja ajoituksen
määrittely

Pölynsidonta- ja pesutoimenpiteillä
voitaisiin vähentää 25 % vilkkaiden
liikennekohteiden katupölypäästöistä

Puhdistuksen / pölyn poiston ajoitus

Parempi puhdistustulos

Parantaa kustannustehokkuutta

Valvonnan kehittäminen, laatua
tukevien menettelyiden
kehittäminen, sanktioiden käyttö

Parempi puhdistustulos

Lisää työvoimakustannuksia

27

Toimenpiteitä
tullaan
sisällyttämään
Väyläviraston
ympäristöohjelmaan
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Kiitos!
• Raportti ’Pölyävien maanteiden
ongelmat taajamissa’
(Liikenneviraston tutkimuksia ja
selvityksiä 48/2018) löytyy
Väyläviraston sivuilta
www.vayla.fi
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