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TIIVISTELMÄ  

Talviseen liikenteeseen liittyy nastojen käytöstä, hiekoitushiekasta  ja  suo-
lauksesta aiheutuva pöly  ja märissä  olosuhteissa vesi - pöly (likasumu) 
seos. Pöly  ja likasumu kulkeutuvat ilmavirtausten  mukana hyvinkin kauaksi 
varsinaisesta tieympäristöstä  ja  muuttuvat  kul keutu misen  aikana toisiksi yh-
disteiksi ja/tai synnyttävät uusia yhdisteitä. Liukkaudentorjuntaan käytetään 
vuosittain hiekkaa  ja hiekoitussepeliä  n. 1,35  miljoonaa  tonnia ja  suolaa  n. 
120 000 t. Tieliikennesuoritteen  ja päällysteen  kulumisen perusteella lasket-
tuna autoliikenne irrottaa asfaltoidun tien pinnasta hienojakoista materiaalia 

 n. 300 000 t  vuodessa. Muiden hiukkaspäästöjen, teiden  ja  katujen hiekoi-
tuksen sekä kulumisen, määristä ei ole esitetty arvioita. Tiepölyn määrä  on 

 suurimmillaan keväällä maalis-huhtikuussa  talven nastakulutuksen ja  hie-
koituksen  jälkeen kaikilla tietyypeillä. Toinen pölyn muodostumis-  ja  le-
viämishuippu on  syksyllä,  loka-marraskuussa. 

Säätila  vaikuttaa merkittävästi ilman pakokaasuperäisiin  ja pölypohjaisiin 
epäpuhtauksiin ja  niiden leviämiseen sekä fysikaalis-kemialliseen muutun-
taan tieympäristössä. Tieliikenteen synnyttämään leijuvaan pölyyn sitoutuu 
liikenteen aiheuttamia epäpuhtauksia, kuten lyijyä, muita raskasmetalleja  ja 
hiilivetyjä.  Merkittävä  osa  liikenteen päästöjen terveysvaikutuksia koske-
vasta tiedosta  on  peräisin eläi nkokeista. Väestötasolla liikenteen erilaisten 
päästöjen terveysvaikutuksia koskevaa tutkimusta  on  tehty niukemmin. 
Tutkimusta vaikeuttavat monet tutkimusmenetelmäkohtaiset ongelmat, 
kuten altistustietojen puuttuminen  ja  monet ns. sekoittavat tekijät. 

Tavanomaisia tien kunnossapitotöitä, kuten sohjo-ojan aukaisu, lumivallien 
siirto  ja tiepenkereen jääkerroksen höyläys  sopivasti ajoittamalla  tai  tehos-
tamalla sekä tekemällä tarvittaessa ylimääräisiä toimenpiteitä (pesu,  har-
jaus, sulamisvesien  ohjaus) voidaan hiekoitushiekan, suolan  ja nastojen 

 aiheuttamaa pöly-  ja likasumuongelmaa  vähentää. Myös tien rakenteeseen 
liittyvillä muutoksilla voidaan pölyämistä vähentää ja/tai helpottaa niitä kun-
nossapitotäitä, jotka ovat pölyn  ja pölyämisen  vähentämiseksi tarpeen. 

Tutkimustuloksia liikenteen aiheuttaman pölyn ulkoilman pitoisuuksista eri 
olosuhteissa  on  käytettävissä runsaasti. Eri taajama-alueilla tehtyjen kun-
nossapitotoimenpiteiden vaikutuksista katujen pölyämiseen  on  käytettävissä 
tutkimustuloksia. Nastojen, hiekoituksen  ja suolauksen  seurauksena eri 
pintaisilta teiltä eri olosuhteissa syntyvän pöly-likasumu aerosolin kemialli-
sista ominaisuuksista  ja  koostumuksesta ei Suomessa eikä kansainväli-
sestikään ole käytettävissä tutkimustuloksia. 



ABSTRACT 

Dust and in wet conditions a mixture of water, dust and salt are a part of 
winter traffic in Finland. Dust and wet, dirty fog generated by traffic can be 
transported by turbulent wind and air relatively far from the road. It can 
chemically change during the transportation. To increase friction on roads 
and prevent slippery on streets and roads 1 .35 million tons of sand and 
gravel and 120 000 t of salt are used annually in Finland. Calculated on the 
basis of the annual traffic amount and the wear of the pavement, the mate-
rial loss (manily fine, powder like material) from paved roads coused by 
traffic is ca. 300 000 tons pro year. Estimates on other dust sources, like 
the use of sand and gravel for slippery prevention on streets and roads and 
common wear, has not been presented. The dust amount on all streets and 
roads is largest in spring, march and aprill, because of wear caused by 
studded tyres and sand in winter traffic. ln autumn, in october and  novem-
ber,  another period with high dust concentrations in urban air and in traffic 
environment can be observed, as well. 

Weather conditions will affect greatly both on the concentrations and trans-
portation of the impurities in the air (car exhausts and dust) and the chemi-
cal and physical reactions of the imporities in the road environment. Other 
impurities, like lead and hydrocarbons, are also adsorbed by the fine, air-
borne particulate matter and dust generated by traffic. A substantial part of 
the data concerning health effects caused by traffic emissions are based 
on results obtained on laboratory animals. Very little research on health 
effects caused by traffic emissions has been done on human populations. 
This research is difficult becaude of shortcomings in research methodolygy, 
for example lack of dose-response data and many other interfering factors. 

To controll dusting and formation of wet, dirty fog in winter road conditions 
many traditional road keeping operations can be made removal of snow 
and ice, controlling and draining the melt water from roads, washing, brush-
ing etc. Also by introducing constructional changes in roads (fast drainage, 
etc.) can the formation of dust and wet, dirty fog be prevented. These 
changements will also affect positively to the road keeping operations. 

Dust concentrations in open air at different traffic conditions have been 
widely reported. The effect of road keeping operations on dusting and dust 
formation at different city and urban areas have also been reported. On the 
contrary, the chemical compostition and - properties of the wet, dirty fog 
caused by studded tyres, sand, car exhausts and salt from different roads 
and streets has not been reported in Finland or internationally. 
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TAUSTA  

1.  TAUSTA  

Nastojen, hiekoituksen  ja suolauksen  aiheuttama pöly  ja likasumu ja sen 
 leviäminen ympäristöön  ja  tunkeutuminen ajoneuvoihin koetaan näkyväksi 

haitaksi tieliikenteessä. Tutkimustuloksia liikenteen eri vuodenaikoina aihe-
uttamasta pölyämisestä  ja  pölyn kemiallisesta koostumuksesta  on  käytettä-
vissä verraten runsaasti. Sensijaan talviolosuhteissa muodostuvan märän 
pöly - pakokaasu- suola seoksen (likasumu aerosolin) kemiallisesta koostu-
muksesta  on  niukasti tutkimustuloksia. 

Liikenteen aiheuttaman pölyn määrä kasvanee vielä liikenteen lisääntymi-
sen myötä. Pölyn määrän kasvu edellyttää tienpitäjältä sekä pölyämisen 
hallintaa että tietoa ongelman suuruudesta  ja  laadusta. 

Tielaitos  on  käynnistänyt laajan  projektin,  jonka tavoitteena  on  tuottaa tie-
toa tielaitoksen strategioiden  ja toimintaperiaatteiden  muodostamiseksi 
sekä luoda uusia näkökulmia liikennepoliittiseen keskusteluun erityisesti 
turvallisuus-  ja ympäristölähtökohdista.  Tutkimuksen esiselvityksen  on  teh-
nyt VTT, joka  on  raportissaan esittänyt ongelmakentän kartoituksen, aikai-
semmat tutkimukset aiheesta sekä oman tutkimussuunnitelmansa  /1/.  

Tämän kirjallisuusselvityksen tavoitteena  on  ollut selvittää eri liikenneolo-
suhteissa nastojen, hiekoituksen  ja suolauksen  aiheuttama pölyn  ja  siitä 
muodostuvan aerosolin koostumusta (laadun  ja  määrän mittaamisen mah-
dollisuudet)  ja  mandollisia terveydellisiä haittoja sekä arvioida kunnossapi

-don  kannalta käytännön toimenpiteitä  ja  niiden merkitystä pöly  ja aerosoli
-ongelman vähentämiseksi tai/ja poistamiseksi. 
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2.  NASTOJEN, HIEKOITUKSEN  JA  SUOLAUKSEN  AI-
HEUTTAMA PÖLY  JA  SEN  LEVIÄMINEN YMPARIS-
TOON  

2.1  Kokonaisleijuma  ja  hengitettävä  pöly  

Kokonaisleijumalla (TSP,  Total Suspended Particulates) tai leijuvalla pälyllä 
 tarkoitetaan pieniä hiukkasia, halkaisija  alle  30 - 40 m,  jotka voivat pysyä 

pitkään ilmassa  ja  kulkeutua ilmavirtojen mukana kauas päästölähteestä. 
Leijuvan pölyn hiukkaset koostuvat sekä orgaanisista että epäorgaanisista 
aineista  ja  yhdisteistä. 

Hengitettävä  pöly (PM10 ,  Particulate Matter)  koostuu hiukkasista, joiden 
hiukkaskoko  on  alle  10 m. 

Keuhkohengitettäväksi pölyksi (hienojakeeksi)  määritellään hiukkaset, joi-
den hiukkaskoko  on  alle  2,5 jtm. 

Keuhkohengitettävän  ja  hengitettävän  pölyn väliin jäävää hiukkaskokoaluet
-ta  (2,5 pm - 10  sim)  kutsutaan tavallisesti "karkeajakeeksi". 

Hiukkaset, joiden halkaisija  on  alle  2,5 m,  ovat muodostuneet erilaisten  tu
-vistymis-  ja  olomuodon muutosvaiheiden kautta  tai  peräisin polttoproses-

seista kun taas hiukkaset, joiden halkaisija  on  yli  2,5 tm  ovat peräisin 
luonnollisista lähteistä (maaperästä  ja  merestä) sekä seurausta erilaisista 
mekaanisista kulumis- ja/tai kulutusprosesseista  /2, 6/.  Tieliikenteen synnyt-
tämän leijuvan pölyn kokojakauma  ja  alkuperä  on  esitetty kuvassa  1 /3, 
25/. 
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Kuva  1.  Tielilkenteen  synnyttämän leijuvan pölyn kokojakauma  ja  alkuperä  
/3, 25/ 

2.2  Ilmanlaadun  ohjearvot 

Valtioneuvosto  on  vuonna  1984  antanut ilmanlaadun ohjearvot (taulukko  1) 
ilmansuojelulain (67/82)  nojalla hiilimonoksidin, typpidioksidin rikkidioksidin 

 ja  hiukkasten enimmäispitoisuuksiksi ulkoilmassa terveydellisten haittojen 
syntymisen ehkäisemiseksi, taulukko  1 /4/.  Edelleen ympäristöministeriä  on 

 antanut vuonna  1986  ohjeet ilmanlaadun mittaamisesta  ja  mittaustulosten 
vertaamisesta ohjearvoihin sekä vuonna  1989  ohjeet ilmanlaadun seu-
rannasta. 
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YMPARISTOO N  

Taulukko  1. 	Valtioneuvoston päätös  (537/1984)  ilman laatua koske - 

viksi ohjearvoiksi  /4/  

EPÄPUHTAUS  AIKA  ENIMMÄISPITOISUUS  

Hiukkaset vuorokausi  150  p.gIm3  (3  

(kokonaisleijuma, TSP)  vuosi  60  jig/rn3  

tunti  30  mg/rn 3  

Hjilirnonoksidi  8 h 10  mg/rn 3  

tunti  300  .ig/rn3 	(1  

Typpidioksidi  vuorokausi  150  ig/rn3 	(2  

tunti  500  .ig/m3  (1  

vuorokausi  200  jtg/rn3  (2  
Rikkidioksidi vuosi  40  jig/rn 3 	(25  .ig/m 3 ) 	(4 

1) 1  %  tuloksista saa ylittää arvon  30  vrk.n  aikana  

2) yksi  vrk-keskiarvo saa ylittää arvon  30  vrk:n  aikana  
3) 2  % vuorokausikeskiarvoista  saa ylittää arvon vuoden  mittausjaksolla  tai 3  % vrk-keskiar

-voista saa  60  vrk:n  aikana ylittää arvon  
4) koskee laajoja maa-  tai  metsätalousalueita  tai  luonnonsuojelun kannalta merkityksellisiä 

alueita  

Ilmanlaadun ohjearvoja  ollaan Suomessa uusimassa. Sitä varten  on ympä-
ristäministeriö  asettanut työryhmän 'Ilmanlaadun ohjearvotyöryhmä". Työ- 
ryhmältä  on  tulossa mietintö uusiksi ilmanlaadun ohjearvoiksi Suomessa 
vuoden  1992  aikana  /5/.  Perusteena ilmanlaadun ohjearvojen uusinnalle 
voidaan nähdä WHO:n  1987  julkaisema kirja  "Air Quality quidelines for 
Europe'.  Kirjassa  on  annettu ohjearvot yhteensä  28 epäpuhtaudelle, 12 

 orgaaniselle  ja  16 epäorgaaniselle aineelle tai yhdisteelle. WHO  määrittelee 
kokonaisleijumalle (TSP) lyhyen ajan  (24 h) ohjearvoksi 120 jig/rn3  /6/. 

2.3  Tiellikenteen pakokaasupäästöt  

Tieliikenteen pakokaasupäästöllä tarkoitetaan polttoaineiden palamispro-
sessissa muodostunutta hienojakoista pölyä. Yli  90 % muodostuvista  hiuk-
kasista  on pienenmpiä  kuin  1 p.m. Pakokaasuhiukkaset  sisältävät pää-
asiassa hiiltä, hiilivetyjä, rikkiyhdisteitä, lyijyä, halogeeneja  ja  vettä. Hiukka-
set haittaavat näkyvyyttä, likaavat liikenneympäristöä  ja  ovat terveydelie 
haitallisia. Pakokaasupäästän sisältämät epäpuhtaudet leviävät ympäris-
töön sekä kaasumaisina- että hiukkaspäästöinä  /2/.  

Ajoneuvojen pakokaasupäästöt ovat merkittävästi vähentyneet  ja  pienene-
vät entisestään uusien päästömääräysten myötä. Syynä päästöjen vähene-
miseen ovat olleet polttoaineen laatumuutokset  ja moottoriteknilkan  kehitys 
sekä pakokaasu katalysaattorien käyttöönotto. Pakokaasu katalysaattorit 
vähentävät  mm. hiilimonoksidin  ja  joidenkin hillivetyjen sekä  typen oksidien 
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päästöjä. Ajoneuvokannan uusiutuminen vähentää edelleen liikenteen  pa
-kokaasupäästöjä  ja  siten myös ympäristön kokonaiskuormitusta  /2/.  

Suomessa arvioitiin vuonna  1990  olleen  n. 2,2  miljoonaa autoa, joilla ajet-
tiin yhteensä  n. 39 750  miljoonaa kilometria. Tämän liikennesuoritteen  on 

 arvioitu/laskettu ai heuttaneen  taulu  kon  2  pakokaasupäästön.  

Taulukko  2. 	Autoliikenteen pakokaasupäästö  v. 1990 /2/  

Hiilidioksidi 	(CO2)  11100 000  Va 
Hillimonoksidi  (CO) 359 000  Va 
Typpidioksidi (NO 2 )  125 000  Va  
Hiukkaset  11 000  Va  
Rikkidioksidi (SO 2 )  3 800  Va  
Lyijy (Pb)  <200  Va  

Hiukkaset ovat erityisesti dieselkaluston ongelma. Kuitenkin henkilöauto- 
kaluston suuri määrä aiheuttaa  sen,  että autoliikenteen hiukkasten  koko-
naispäästöstä  n.  puolet  on  henkilöautoista  peräisin  /2/.  VTT:n  tekemän 
arvion mukaan (LIISA  Il  ohjelmalla laskettuna  v. 1989)  tieliikenteen pako-
kaasuperäisestä hiukkaspäästöstä oli yleisten teiden osuus  n. 80  %  ja  katu-
jen  n. 20  %. Liikennesuoritteesta  n. 27  %  tapahtui kaduilla  ja  73  %  yleisillä 
teillä vuonna  1989 /7/.  

Erilaisia hiilivetyjä (hiilivedyt, polysykliset aromaattiset hiilivedyt, ns. PAH-
yhdisteet  ja haihtuvat  orgaaniset yhdisteet, VOC-yhdisteet) taulukon  2 

 päästökomponenttien  lisäksi arvioitiin autoliikenteen pakokaasupäästäissä 
olleen  1980-luvun lopulla noin  48 000 t  vuodessa. Arvio ei ole tarkka, vaan 
perustuu sektorikohtaisiin päästäselvityksiin. Edellisten lisäksi  on  huomioita-
va ns. tieliikenteen haihtuvien  ja autonhoidon, tankkauksen  sekä tienpää-
lystyksen tuoma lisäys,  n. 43 000 t  vuodessa. Näin laskien saadaan yh-
teenlasketuksi hiilivetypäästöksi tieliikenteestä  n. 91 000 t  vuodessa. 

Kuvassa  2 on  esitetty arvio ajoneuvojen pakokaasuperäisen hiukkaspääs-
tön suuruudesta ajokilometriä kohden katuolosuhteissa. Pakokaasupäästöjä 
tulee lisäksi käynnistyksistä, erityisesti kylmäkäynnistyksestä  ja joutokäyn-
nistä  /2/.  
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HIUKKASL1 

Henkilôouto,  ei  kol.  -111  
Henkilöauto,  kol.  - 

Henkilöaulo,  diesel 

 Poketliouto,  bens. 

 Pokelliouto,  dies. 

Lino -outo  

Kuarma -auto,  ei  p  _________________ 

Kuormo -outo  perövOun 	

0.2 	040.6 
/k m  

Kuva  2.  Arvio ajoneuvojen pakokaasuperäisen hiukkaspäästön suuruudes-
ta ajokilometriä kohden laskettuna katuolosuhteissa  /2/  

Maantieliikenne  on  yleensä verraten tasaista ajoa. Nopeusmuutoksia aihe-
uttavat ohitustilanteet, risteykset, mäet, jne. Kuvassa  3 on  esitetty arvio 
pakokaasuperäisistä hiukkaspäästöistä nopeuden suhteen maantieliiken

-teessä henkilöautoille  sekä kuorma-  ja  linja-autoille  /2/.  

HIUKKASPAASTÖT (glkm) 	 HENKILÖAUTOT  
2,5 

2 

1,5 

DIESEL 

' 5 
El  KATALYSAATTORIA\_________________________________________  

0 	
KATALYSAATTORl_>  

o  io  20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120  
NOPEUS  (kmTh) 

HIUKKASPAASTÖT (gikm) 	KUORMA-  JA  LINJA-AUTOT  

KUO -AUTOT 	 -  

1,5 	LlJA-AUTOT 

KUORMA-AUTOT ILMAN  

0 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120  

NOPEUS  (km/h)  

Kuva  3.  Arvio pako kaasuperäisistä hiukkaspäästöistä nopeuden suhteen 
maantieliikenteessä henkilöauto/lie sekä kuorma-  ja  linja-auto/lie  /2/  
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Autojen pakokaasujen sisältämät epäpuhtaudet ovat kaikki haitallisia ihmis-
ten terveydelle. Haitallisimpia yhdisteitä ovat allergioita, hengitystiesairauk

-sia  sekä perimämuutoksia  ja  syöpää aiheuttavat yhdisteet. Tällaisia haitalli-
sia yhdisteitä ovat  mm. polysykliset  aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet) 

 ja  muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC-yhdisteet) sekä mandollisesti 
eräät  typen ja  rikin yhdisteet. 

Erityisen ongelmalliseksi tieliikenteen pakokaasuperäiset hiukkaspäästöt 
tekee  se,  että ne vapautuvat taajamissa suoraan ihmisten hengitysilmaan 

 ja hienojakoinen osa  niistä kulkeutuu syvälle hengityselimistöön. Pakokaa-
supäästön merkittävyys leijuvan pölyn komponenttina korostuu näinollen 
viI kasliikenteisessä kaupunkiympäristössä, jossa niiden  on  arvioitu vastaa-
van  30 % - 40 % tai  jopa enemmän eri (palamis)prosessien synnyttämästä 
leijuvasta pälystä  /8, 26/.  

Viimeaikaiset tutkimukset Suomessa, Saksassa, Ruotsissa  ja  USA:ssa ovat 
osoittaneet, että polttomoottorissa  tai pakokaasujärjestelmässä  muodostuu 
vähäisiä määriä voimakkaasti myrkyllisiä klooria sisältäviä dibentso -p-diok-
siineja ja -dibentsofuraaneja.  Yhdisteet ovat ympäristössä erittäin hitaasti 
hajoavia, pysyviä,  ja  ne kerääntyvät lähinnä rasvakudokseen. Näiden yhdis-
teiden mitatut pitoisuudet autojen pakokaasupäästässä ovat hyvin pienet, 

 0,001 ng/km - 0,02 ng/km /23/.  

Selvityksiä eri liikenneolosuhteissa nastojen, hiekoituksen  ja suolauksen 
 synnyttämän hengitettävän pölyn  ja  siitä muodostuvan aerosolin koostu-

muksesta (laadun  ja  määrän mittauksia)  ja  mandollisista terveydellisistä 
haitoista  on  tehty päällystettyjen teiden  ja nastarenkaiden  osalta. Tutkimuk-
sia ei näytä tehdyn suolasumun kemiallisesta koostumuksesta eikä pako-
kaasuhiukkasten osuudesta suolasumun koostumustekijänä. Edelleen tut-
kimuksia suolasumun terveydellisestä merkittävyydestä ei ole tehty.  

2.4  Tieljikenteen pälypäästät  

Maassamme käytetään vuosittain liukkaudentorjuntaan hiekkaa  ja hiekoi-
tussepeliä  n. 1,35  miljoonaa  tonnia ja  suolaa  n. 120 000 t. Tieliikennesuorit-
teen  ja päällysteen  kulumisen perusteella laskettuna autoliikenne irroittaa 
asfaltoidun tien pinnasta hienojakoista materiaalia, pölyä,  n. 300 000 t 

 vuodessa  /2, 27, 28/. 
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Kuva  4.  Iskukuluminen  sekä hierto-  ja raapaisukuluminen ajonopeuden 
 funktiona  /15/  

Tienpinnan iskukuluminen  sekä hierto-  ja raapaisukuluminen ajonopeuden 
 funktiona  on  esitetty kuvassa  4.  Märkää  tai kosteata päällystettä nastat 

 kuluttavat  3 - 5  kertaa enemmän kuin kuivaa  asfalttia  /15/. 

Nastarenkaiden  aiheuttama  asfaltin  kuluminen  on  pienentynyt voimakkaasti 
viime vuosina.  1 980-luvun alussa arvioitiin nastojen kuluttaneen  asfalttia  n. 
30 - 40 g/km.  Tällä hetkellä arvioidaan, että  nastarenkailla  varustettu henki-
löauto irroittaa  15 - 20 g/km  pölyä asfaltoidusta tienpinnasta, mikä merkit-
see  n. 2 kg  materiaalin irtoamista päällysteestä sadan kilometrin matkalla. 

Päällystetyypeillä  ja nastan painolla  voidaan merkittävästi vaikuttaa tienpin-
nan kulumiseen. Kevenevä nasta  ja  kehittyvät päälystemateriaalit merkitse-
vät lähitulevaisuudessa sitä, että päällysteen kulumisen arvioidaan laske-
van tasolle  5 - 10 g/km,  siis  alle  yhden  kilon  ajettua sataa kilometriä kohti. 
Lisäksi  on  odotettavissa, että arviolta  20 % - 30 %  autoilijoista siirtyy lähi-
tulevaisuudessa nastattomiin talvirenkaisiin  ja  tämä edelleen vähentää  pää-
lysteiden  ja  tien pintojen kulumista vastaavasti  /42/. 

Hiukkasmaisten  epäpuhtauksien pysyvyyteen  ja  leviämiseen ilmassa vai-
kuttaa ratkaisevasti hiukkaskoko. Suuret yli  20 l.tm:n  läpimittaiset hiukkaset 
laskeutuvat maahan muutamissa tunneissa lähelle liikenneväylää. Pienten 
hiukkasten leijuma-aika ilmakehässä voi olla useita päiviä, jolloin ne ehtivät 
kulkeutua tuulen  ja ilmavirtojen  mukana pitkiäkin  matkoja. 
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Tieliikenteen synnyttämän leijuvan pölyn muodostuminen  ja  aerosolin  syn-
tyminen vaihtelee ajoradan ominaisuuksien (tyyppi, ikä, kosteus), vuoden 
ajan, säätilan, tuuliolosuhteiden, ajonopeuden  ja  liikenteen rakenteen mu-
kaan. Päällysteestä irtoava pöly  on  kosteissa  olosuhteissa veteen (usein 
suolaiseen) sekoittunutta päällystemassaa, jossa  on  (keskimäärin)  n. 94  % 
kiviainesta  ja  n. 6  % bitumia.  Lisäksi pölyssä  on  pieniä määriä polttoainei-
den palamisjäännöksiä, voiteluaineita, kumia sekä metallia. Norjalaisen 
arvion mukaan noin  0,1  % nastarenkaiden  aiheuttamasta pölystä  Ofi huik-
kaskooltaan pienempää kuin  10 urn /10, 11/.  

Pesemätön hiekoitushiekka  sisältää hienojakoista ainesta. Hienoainesta 
muodostuu lisää liukkaudenestoon käytetyn hiekan jauhautuessa liikenteen 
vaikutuksesta. Samalla siihen sekoittuu renkaiden irroittamaa  asfalttia 

 tien/kadun  pinnasta  ja  tien/kadun  pinnalle  laskeutunutta  pölyä. Kuvassa  5 
on  esitetty Helsingissä kadulta kerätyn jätehiekan seulontakäyrä  ja  saman-
aikaiseti käytetyn hiekoitushiekan rakeisu usalue (Helsingissä käytetään 
pesuseulottua hiekoitushiekkaa liukkauden torjuntaan). Kuvasta nähdään, 
että  n. 30  %  kadulta kerätystä jätehiekasta  on  hiukkaskooltaan  alle  0,5 mm. 

 Seulomalla  ei kuitenkaan saada selville leijuvan pölyn (hiukkaskoko  alle  50 

m)  osuutta hiekassa  /34/.  Pääteillä  käytettävän hiekoitushiekan rakeisuus-
ohjealueen mukaan  alle  0,5 mm  hiukkasia  on  keskimäärin  15  %  /31, 32, 
33/. 

Kuva  5.  Kadulta kerätyn jätehiekan seulontakäyrä  ja  hiekoitushiekan  rake!-
suus  /34/  
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Tieliikenteen synnyttämän leijuvan pälyn määrä  on  suurimmillaan kevääfiä 
(maalis-huhtikuussa maantieteellisestä alueesta riippuen)  talven nastakulu-
tuksen  jälkeen kaikilla kaduilla  ja tietyypeillä.  Pöly vapautuu tien kuivuessa 

 ja  leviää ilmaan  ja  ympäristöön. Toinen leviämishuippu  on  selvästi havaitta-
vissa syksyllä  (loka-marraskuussa) kuivien pakkassäiden  ja hiekoituksen 

 aloittamisen vaikutuksesta  /3/.  

Kuivalla pakkaskelillä  on  liikenteen tienpinnasta nostattama leijuva pöly 
ylivoimaisesti suurin hengitettävän pölyn lähde yleisillä teillä, joilla ajono-
peus  on  suuri  (70 km/h)  ja  raskaan ajoneuvokaluston osuus  n. 10 % /13/. 
Kokonaisleijuma (TSP)  ja sen  kehitys pääkaupunkiseudulla vuosina  1978 - 
1988 vuosikeskiarvona  ja keskiarvot  eri vuodenaikoina keskusta-alueella  ja 
esikaupunkialueilla  on  esitetty kuvassa  6.  Keskimäärin suurimmat pitoisuu-
det ovat keväällä, erityisesti huhtikuussa. Toinen pienempi huippu  on  ha-
vaittavissa loppusyksyllä. Sateella  on  selvästi ilmaa puhdistava vaikutus, 
kuitenkin sadepisarat kuljettavat ilmassa olevia hiukkasia  ja  siten myös 
niihin kiinnittyneitä epäpuhtauksia mukanaan pitkiäkin  matkoja ja  siten 
aiheuttavat epäpuhtau ksien leviämistä samanaikaisesti kuin paikalliset 
(huippu)pitoisuudet alenevat. Vastaavasti tuuli laimentaa pitoisuuksia, mutta 
toisaalta  jo leppeäkin  tuuli nostattaa kadulta  ja  tieltä pölyä ilmaan  /1 8/. 

piloisuus/p.g/m3  

180 	 ohjearvo  60 sg/m3  

100 
80 _  

60 i:'T - 	- 
40 	 'M1..... ._*°" "!t::I ....  

20 
0 
197879 	80 	81 82 	83 	84 	86 	87 	88 

pitoisuus/ig/m3  
320  

-  Helsingin  kesku5ta-o/uee  
280  esikoupunkiolueet 

tomm:l<uu kesokuu 	 joulukuu  

Kuva  6.  Kokonaisleijuman  pitoisuuden kehitys Helsingissä vuosikeskiarvoi-
na (yllä)  ja keskiarvot  eri vuodenaikoina (a/Ia) Helsingin keskustan 

 ja laitakaupunkien mittausasemilla  vuosina  1978  -  1988 /18/  
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2.5  Pälyn  kemiallinen koostumus  

Tiepölyn  (karkea jae, hieno jae) koostumus riippuu käytetyn bitumin  ja 
päällystekiviaineksen mineraalikoostumu ksesta.  Maassamme käytettiin 
bitumia  n. 470 000 t  vuonna  1988,  josta lähes  90 %  menee tienrakentami

-seen /51/.  Päällystemassan  sisältää kvartsia  (n. 30  %).  Vastaavasti hiekoi-
tushiekka sisältää kvartsia  ja  siten lisää tieliikenteen synnyttämän leijuvan 
pälyn kvartsipitoisuutta  /1 2/.  Leijuvan pölyn hiukkaset toimivat niiden pin-
taan kiinnittyneiden (absorboituneiden  tai adsorboituneiden)  aineiden kuten 
kaasujen, happojen,  metallien ja  orgaanisten yhdisteiden kantajina. Hiukka- 
sun sitoutuneissa  aineissa  on  yhdisteitä, joilla  on  tunnetusti syöpää aiheut-
tavia ominaisuuksia  /9/. 

Leijuvasta  pölystä mitattuja raskasmetalleja ovat olleet lyijy, arseeni,  kad-
mium, vanadiini,  sinkki, kromi  ja  kupari. Näiden lisäksi  on  mitattu myös 
rauta-, elohopea-, mangaani-  ja seleenipitoisuuksia. Mittauksilla  on  haluttu 
selvittää tieliikenteen  ja  muiden teollisten prosessien sekä energiantuotan-
non osuutta  ja  vaikutusta leijuvaan pölyyn. Norjalaisen arvion mukaan 
tieliikenteen suhteellinen osuus leijuvan pölyn päästöstä (hiukkaskoko  alle  
2  lIm)  Oslossa oli  n. 30 %  ja Bergenissä  fl. 40 % /19, 20, 25/.  

Tunnetuin  ja  eniten tutkittu polysyklinen aromaattinen hiilivety (PAH)  on 
bentso(a)pyreeni.  Sitä käytetään usein PAH-pitoisuuden osoittimena. Ilman 
epäpuhtauksina PAH-yhdisteet ovat monimutkaisia seoksia, joissa yksittäi-
siä yhdisteitä voi olla runsaasti  /21/.  Suomessa  on  Työterveyslaitoksen toi-
mesta annettu bentso(a)pyreenille  8  tunnin HTP-arvoksi (haitalliseksi tun-
nettu pitoisuus)  10 g/m3 .  Vastaava HTP-arvo Ruotsissa  on 5 pg/m3. PAH

-yhdisteet samoinkuin useat muut orgaaniset yhdisteet esiintyvät pääasiassa 
tiepölyn hienojakeessa, ns. ydinhiukkasissa tai/ja ydinhiukkasten ympärille 
tiivistyneissä hiukkasissa  /17, 22/. 

Säätila  (mm.  lämpötila, tuuli, suhteellinen kosteus, aurinkoisuus) vaikuttaa 
merkittävästi ilman pakokaasuperäisiin epäpuhtauksiin  ja  niiden leviämi-
seen tieympäristössä sekä niiden fysikaalis-kemialliseen muutuntaan. Leiju-
van pölyn polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) sisältö 

 on  alle  puolet pakokaasupäästön vastaavasta. Suurin  osa PAH-yhdisteistä 
 oli leijuvan pölyn hienojakeessa  ja  siten keuhkohengitettävää. Edelleen ero 

PAH-yhdisteiden määrissä kuivan  ja märän  tien välillä  on  havaittu olevan 
verrattain suuren siten, että kevyiden komponenttien osuus  on  suurempi 
kuivalla tiepinnalla. Lämpimällä ilmalla (kesäaikaan) PAH-yhdisteistä suu-
rempi osuus  on kaasumuodossa.  Näinollen PAH-yhdisteet ovat kesäolo-
suhteissa pääosin leijuvan pölyn keuhkohengitettävässä jakeessa  /10, 11, 
13, 17, 25/. 
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Norjalaisen tutkimuksen mukaan päällystetyllä tiellä tieliikenteen synnyttä-
män hengitettävän pälyn sekä PAH-yhdisteiden  ja  lyijyn pitoisuudet että 
mutageenisuus lisääntyivät kuivissa olosuhteissa märkään verrattuna. Pö-
lyn  ja sen  sisältämien epäpuhtauksien alkuperä oli tutkimuksen mukaan 
osin päällyste- (bitumin PAH-yhdisteet)  ja  osin pakokaasuperäistä  /10, 11, 
12, 14/. 

2.6  Pälyn  ja 1jan  leviäminen  tieympäristössä 

Liikenneväylien  läheisyydessä näkyvin liikenteen aiheuttama haitta  on  lika. 
Lika  on  pölyn  ja  autojen pakokaasujen muodostamien suurten hiukkasten 
sekä  veden liikenneväylän  (kadun, yleisen tien) lähiympäristään levittämää 
materiaalia. Avoimessa ympäristössä pitoisuudet laskevat nopeasti etäisyy -
den tiestä kasvaessa. Rakennetussa ympäristössä korkeat rakennukset 
muodostavat kuiluja, joissa päästöjen laimeneminen  on  vähäistä. Liikenne- 
väylien läheisyydessä voi siten esiintyä huomattavia määriä  mm.  rakas- 
metalleja  ja pälyyn  sitoutuneita autojen pakokaasujen sisältämiä muita 
epäpuhtauksia. Kuvassa  7 on  esitetty periaatekuvana pälyn  ja han  leviämi-
nen  ja  laskeuma eri etäisyyksille tiestälkadusta erilaisissa hiikenneympäris-
töissä  /42/.  Epäpuhtauksien (raskasmetahhit,  lika)  suurimmat määrät (pitoi-
suus, laskeuma) ovat mitattavissa aivan hiikenneväylän välittömässä lähei-
syydessä  /26/. 
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Kuva  7. Periaatekuva  liikenteen synnyttämän pölyn  ja 1jan  leviämisestä  /42/  

Liikenteen kulutuksen tien  ja  kadun pinnasta irroittamien epäpuhtauksien, 
pölyn  ja ln,  leviämiseen ilmassa vaikuttavat ratkaisevasti ilmavirtojen 
suunta  ja  nopeus, lämpötila  ja  suhteellinen kosteus. Ilmavirtojen suuntaan 

 ja nopeuteen  vaikuttavat ennen kaikkea ilmakehän lämpötilan jakauma, 
kasvillisuus, rakennukset  ja  maanpinnan muodot. Kadun varrella olevat 
rakennukset rajoittavat pakokaasujen  ja  leijuvan pölyn leviämistä  ja  vaikut-
tavat samalla esiintyviin pitoisuuksii  n.  Epäpuhtauspitoisuudet  ovat korkeim-
mat katutasossa  ja  laskevat noustessa korkeammalle. Kun olosuhteet ovat 
sopivat syntyy katukuiluun pyörre, joka jakaa pakokkasut  ja  pölyn katukui-
luun siten, että korkeita epäpuhtauspitoisuuksia muodostuu myös useita 
metrejä katutason yläpuolelle,  kuva  8 /35/.  
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Kuva  8.  Kaaviokuva katukuiluun syntyvästä pyörteestä  /35/ 

2.7  Tiellikenteen hiukkas-  ja  pälypäästön terveydeflinen  ja  viih-
tyvyydellinen  merkitys  

2.7.1.  Tiellikenteen hiukkas-  ja  pölypäästön terveydellinen  merkitys 

ilman epäpuhtaudet yleisesti aiheuttavat erilaisia terveyshaittoja, joista 
tärkeimpiä ovat hengitystieinfektiot, kroonisten keuhkosairauksien oireiden 
pahentuminen, raskasmetallien aiheuttamat systeemivaikutukset sekä 
keuhkosyöpä. 

Tielilkenteen hiukkas-,  pöly-  ja  muun epäpuhtauspäästön terveydellisen 
merkittävyyden  ja terveysvai kutusten  arvioimiseksi tarvitaan tietoa tieliiken-
teen pälykuormituksen ajallisesta vaihtelusta, pölyn hiukkaskokojakaumasta 

 ja  kemiallisesta koostumuksesta. Edelleen tarvitaan käsitys  ja  tietoa pölyn 
 ja  eri epäpuhtauksien vaikutuksesta eri biologisiin systeemeihin  ja  ihmi-

seen. Pöly rasittaa ihmisen puolustusmekanismeja  ja  aiheuttaa aflergisia 
reaktioita. Tavallisia ärsytysoireita ovat ihon kutiaminen, limakalvojen  är-
syyntyminen  ja  silmien punotus. 

Merkittävä  osa  liikenteen päästöjen terveysvaikutuksia koskevasta tiedosta 
 on  peräisin eläinkokeista  ja  lääketieteellisestä tutkimuksesta (ammattitaudit, 

vastaavat). Väestötasolla liikenteen erilaisten päästöjen terveysvaikutuksia 
koskevaa tutkimusta  on  tehty niukemmin, tutkimusta vaikeuttavat monet 
tutkimusmenetelmäkohtaiset ongelmat  /52/. 
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Tieliikenteen synnyttämään leijuvaan pölyyn sitoutuu muita liikenteen aihe-
uttamia epäpuhtauksia, kuten lyijyä muita raskasmetaUeja  ja hiilivetyjä.  Pöly 
sisältää liikenteen pakokaasupäästöstä  ja päällysteestä/tienpinnasta  peräi-
sin olevia orgaanisia yhdisteitä  ja epäorgaanista  materiaalia. Liikenteen 
hiukkas-, pöly-  ja  muulle epäpuhtauspäästölle  on  tyypillistä suuret ajaUiset 

 ja  paikalliset erot altistuksen tasossa  ja koostumuksessa.  Edelleen pääs-
tökorkeus  on  matala. Jalankulkijat, erityisesti lapset, altistuvat eniten. Eri 
epäpuhtau ksien pitoisuudet (varsinkin kaasumaisten yhdisteiden) voivat 
autojen sisällä erityisesti ruuhkaolosuhteissa olla merkittäviä. Eri yhteyksis-
sä  on  arvioitu, että keskiverto suomalainen  on  päivittäin joko kuijettajana  tai 

 matkustajan liikenteessä keskimäärin  70 min/d /2/. 

Tien talvikunnossapidon  kannalta  on  merkittävää, että  asfaltin  suuri  kvart-
sipitoisuus  yhdessä hiekoitushiekan  kvartsin  kanssa lisää vilkkaasti liiken-
nöidyillä teillä selvästi leijuvan pölyn kvartsipitoisuutta. Kvartsipölyn hengi-
tysilmapitoisuuden suhteen  WHO on  antanut  raja-arvon  40 jig/rn3 ,  laskettu-
na  8 h  päivittäisen,  koko  eliniän jatkuvan altistuksen perusteella  /12/.  Työ-
terveyslaitos  on  antanut epäorgaaniselle pölylle HTP-arvoksi  (8 h) 10 
mg/m3  amorfiselle piidioksidille 5 mg/rn3  (8 h)  ja hienojakoiselle kvartsille 

 0,2 mg/m3  (8 h) /22/.  Kirjallisuuden perusteella tehdyn arvion mukaan 
nastarenkaiden irroittamassa pölyssä tien pinnasta  on vain 0,1 % hengitet-
tävää  pölyä, jonka hiukkaskoko  on  alle  10 jim. Päällystemassan  sisältämän 

 kvartsin  määrä  on  tavallisesti  alle  30 %.  Näinollen kvarsipöly ei näytä muo-
dostavan terveydellistä riskitekijää nastarenkaiden päällysteestä  i rroittamas-
sa pölyssä.  

Kaikkien ilman epäpuhtauksien yhteensä  ja  yhdessä arvioidaan aiheuttavan 
kansainvälisen arvion mukaan länsimaisissa kaupungeissa <  5 keuh-
kosyöpätapausta 100 000  asukasta kohti vuodessa; osaltaan tämä  on 

 seurausta yhteisvaikutuksesta tupakoinnin kanssa. Yhdysvalloissa  on  arvi-
oitu, että ulkoilman epäpuhtaudet aiheuttavat  1 - 2 %  kaikista keuh-
kosyöpätapau ksista. Ruotsalaisten  ja  norjalaisten tutkimusten mukaan 
ilman saastuminen aiheuttaa kaupungeissa  1 - 2 syöpätapausta 10 000 

 asukasta kohti  /25/.  Vastaavan suuruiseen arvioon  on  päädytty myös  Chi-
gagossa  tehdyssä ilmansaasteiden riskinarviossa  /9/.  Arvio  on  erittäin kor-
kea. 

Liikenteen pakokaasujen  ja  muiden päästöjen vaikutuksista ihmisten tervey-
teen tiedetään rajoitetusti. Pakokaasuille altistumista ei Suomessa ole laa-
jemmalti tukittu. Edelleen tiedot päästöjen annosvaste suhteista ovat puut- 
tee  Il  is  i  a. 
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2.7.2  Tieliikenteen hiukkas-  ja  pölypäästön viihtyvyydellinen  merkitys 

Liikenteen päästöjen aiheuttamiin pitoisuuksiin vaikuttavat päästömäärät  ja 
leviämisolosuhteet.  Avoimessa tieympäristössä pitoisuudet laskevat no-
peasti etäisyyden tiestä kasvaessa. Rakennetussa ympäristössä korkeat 
rakennukset muodostavat kuiluja, joissa päästäjen laimeneminen  on  vä-
häistä. Epäpuhtauspitoisuudet ovat korkeimmat katutasossa  ja  laskevat 
noustessa korkeammalle  /26, 30/.  

Kaupunkialueilla viihtyvyyteen vaikuttavana tekijänä  on  yleisimmin kyse 
kaikialle tunkeutuvasta hienojakoisesta pölystä, likasumusta  ja pakokaasu-
jen  aiheuttamasta fyysisestä epämukavu udesta, erityisesti hajusta. Merkit-
täviä haittalviihtyvyystekijöitä ovat katuliikenteen synnyttämän leijuvan  pö-
tyn, roiskeen ja likasumun (pakokaasuperäinen, kulutusperäinen)  muka-
naan tuomat visuaaliset haitat, kuten katujen, rakennusten, jalkakäytävien, 
kevyen liikenteen väylien, puistojen, autojen ym. likaantuminen  ja  jopa 
vaurioituminen  /8, 12/. Tieympäristössä pakokaasujen  haju, liikenteen nos-
tattama pöly, roiske  ja likasumu  vähentävät yleistä viihtyvyyttä tiellä  ja sen 

 lähiympäristössä. Liikenteen hiukkaspäästöt  ja  erityisesti märkä likasumu 
likaavat  ja vaurioittavat liikennevälineitä ja  materiaaleja, likaavat maaperää, 
vaurioittavat kasvillisu  utta ja liikenneolosu hteissa  vähentävät merkittävästi 
näkyvyyttä. 

Liikenteen ilmaan nostamaan pöly-  ja likamäärään  vaikuttaa päällysteen 
kunto  ja puhtaanapito. Hiekoitushiekan  poisto keväisin  ja  väylien pesu 
vähnetävät pölyn  ja roiskeen  aiheuttamia viihtyvyyshaittoja. Viihtyvyyttä 
parantavat toimenpiteet parantavat usein myös liikenneturvallisuutta, esi-
merkkeinä voidaan mainita näkyvyyden parantuminen  ja likasumun  vähene-
minen kunnossapitotoimenpiteiden seurauksena. Paikallisia viihtyvyyshaitto

-ja  voidaan vähentää liikenteen ohjauksella hyvin tuulettuville  ja  "kuormitusta 
kestäville" väylille, rakentamalla valleja  ja meluseiniä  sekä järjestämällä 
suojavyöhykkeitä  ja  käyttämällä kasvillisuutta pölyn, roiskeen  ja likasumun 

 leviämisen estämisessä  /26/. 

3.  KUNNOSSAPIDON  KEINOT PÖLYN  JA  LIAN  VA
-HENTÄMISEKSI  

3.1  Liukkaudentorjuntamaterlaalin  käyttö  

Tielaitos  käyttää yleisten teiden liukkaudentorjuntaan vuosittain hiekkaa  n. 
800 000  tja  suolaa  100 000 - 120 000 t /27/.  Suomen kaupungeissa käy-
tettiin liukkaudentorjuntaan vuonna  1991  (kuntiin  ja  kaupunkeihin tehty 
kysely, otoksen perusteella laskettuna) hiekkaa  n. 400 000 t, hiekoitussepe-
liä n. 120 000  tja  suolaa  n. 13 000 t /28/. 
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3.2  Talvikunnossapito  

Pöly-  ja likaongelman  synnyttää lähinnä hienojakoinen aines liukkaudentor-
juntamateriaalissa sekä liikenteen aiheuttama hiekan jauhautuminen. Edel-
leen nastojen pääfiysteistä irroittama materiaali lisää pölyämistä  ja  yleistä 
tieympäristön likaantumista. Pölystä  on  erityistä haittaa taajamissa  ja  kevy-
elle liikenteelle vilkkaasti liikennöityjen katujen  ja  yleisten teiden varsilla. 
Liukkaudentorjuntamaterlaalien aihuttamaa pölyämistä voidaan vähentää 
sellaisella talvikunnossapitokäytännöllä, joka voidaan toteuttaa vähemmällä 
hiekan kokonaismäärällä. Käyttämällä nykyistä karkeampaa pestyä  tai seu-
lottua  ainesta liukkaudentorjunnassa vähennetään ongelmaa. Hiekan pesun 
lisäkustannukset ovat  10 - 15  mk/t/291.  

Kuiva pöly haittaa autoilijoita etenkin keväällä  lumen  ja tiepenkkojen  sula-
misen yhteydessä  ja jonkinaikaa sen  jälkeen. Tähän pölynmuodostukseen 
voidaan vaikuttaa työntämällä likaiset lumivallit luiskaan sulamaan, jolloin 
lumessa oleva  lika  ei  jää pientareelle tai luiskan yläosaan. Höyläämällä 
pientareella  oleva jääkerrokseen sitoutunut hieno aines pois  ja  työntämällä 

 se luiskaan  ennen kuin  se  sulaa paikalleen  ja  vapauttaa pölyn, vähenee 
myös pölyävän materiaalin määrä ajoradalla. Edelleen avaamalla sohjo -oja 

 hyvissä ajoin keväällä siiretään likainen aine luiskaan  ja  estetään likaisen 
sulamisveden valuminen  ja kuivuminen ajoradalle.  

Tavanomaista kunnossapitotekniikkaa, kuten  lumen aurausta,  voidaan 
mandollisesti kehittää varustamalla aurat pu haltimella, joka poistaa tieltä 
hienon aineksen normaalin aurauksen yhteydessä.  

3.3  Kevätkunnossapito  

Lumen sulamisvaiheen  jälkeen voidaan teiden ajoradalla  ja pientareella 
 oleva hienojakoinen pölyaines poistaa harjaamalla  tai  pesemällä. Joissain 

tapauksissa hiekankerääjän käyttö  on  tarpeen esimerkiksi risteysalueilla. 

Pientareen harjaus avoharjalla  tai ajoradan  pesu maksavat noin  25  mk 
ajoratakilometriä kohden. Hiekan poisto keräävillä harjalaitteilla maksaa 
vastaavasti noin  100  mk tiekilometriltä  /30/. Pientareen  reunassa  tai  kaiteen 

 alla  olevan sorakynnyksen poistaminen vähentää myös pölyämistä. 

Taajama-alueilla sulamisvaiheen jälkeinen hiekoitushiekan  ja katupölyn 
keräys  tulee tehdä mandollisimman aikaisin, välttömästi sulamisen jälkeen, 

 ja  tarvittaessa useaan kertaan. Taajamissa tulisi kaupungin  ja  kiinteistöjen 
omistajien tehdä hiekan poisto kaduilta, kevyen liikenteen teiltä  ja jalkakäy- 
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täviltä  samanaikaisesti. Näin estetään hiekan kulkeutuminen  jo puhdistetuil
-le  alueille  /36, 37, 38, 39, 40/. 

3.4  Päällysteiden  kunnossapito 

Pitämällä päällysteen urat mandollisimman matalina uudelleenpäällystysten 
 tai  urapaikkausten  avulla vähennetään ajoradalla seisovaa vettä  ja sen 
 aiheuttamaa su muongel maa. Kehittämällä entisestään nastoja  ja nastojen 
 kulutusta hyvin kestävää päällystettä  on  mandollista vähentää nastojen 

aiheuttamaa kulumis-, pöly-  ja likaongelmaa.  

Lisäämällä ajoratojen poikkikaltevuutta voidaan tienpinnan märkänäoloaikaa 
lyhentää esimerkiksi  sateen  jälkeen, jolloin nastojen aiheuttama kuluminen 
(vesipiikkausetekti) vähenee  ja  vastaavasti pölyäminen sekä näkyvyyttä 
haittavien  han ja vesisumun  muodostuminen vähenee. Märkää  tai  kosteata 
päällystettä nastat  kuluttavat  3  -  5  kertaa enemmän kuin kuivaa asfaittia 

 /15/.  

Pinnaltaan  karkea päällyste edistää  pinnan kuivumista ja  nopeuttaa  veden 
 poistumista ajoradalta. Siirtyminen betonipäällysteiden käyttöön saattaa 

pitkällä tähtäimellä vähentää nastojen kuluttavaa vaikutusta. Toisaalta  be- 
ton  ipäällysteestä  irtoaa alkuvaiheessa nopeammin runsaasti hienojakoista 
pölyä  ja  rakenteeltaan sekä koostumukseltaan toisenlaisia haitallisia aineita 
kuin asfalttipääl lysteestä.  

3.5  Muut mandollisuudet vaikuttaa pölyyn 

Väittämällä kaiteita  ja reunakiviä helpotetaan kunnossapitoa ja pientareiden 
 puhdistamista sekä vähennetään pöly-, likaantumis-  ja vesiongelmaa.  

Tien  varteen istutetut pensaat, ruohovartiset kasvit  ja  puut sitovat liikenteen 
 ja  tuulen nostattamaa pölyä, roisketta  ja hikasumua ja  estävät  sen  leviämis-

tä ympäristöön  /41/. 

3.6  Kadun pesu-  ja  lakaisukokeilut  Turussa  ja  Helsingissä 

 3.6.1 Turku  

Turun kaupunki  on  tutkinut pesun vaikutusta Aninkaistenkadun  ja sen  lähi- 
katujen (Hämeenkatu, Yliopistonkatu, Maariankatuja Sibeliuksenkatu) pöly-
pitoisuuksiin vuonna  1987  ja  1988.  Aninkaistenkatu  on  yksi Turun vilkkaim- 
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min liikennöidyistä kaduista,  vuorokaudessa kadulla kulkee keskimäärin 
 25 000 - 30 000  ajoneuvoa. 

Tutkimuksissa selvitettiln tehostetun kevätpuhdistuksen sekä  sen  jälkeen 
suoritettun kadun peruspesun  ja huuhtelun  tehoa pölyn sidonnassa  ja  toi-
menpiteiden vaikutusta ilmassa leijuvan pölyn määrään. EdeHeen selvitettiin 
puhdistamattomilta alueilta leviävän pölyn vaikutusta Aninkaisenkadulla. 
Lisäksi haluttiin selvittää puhdistuksen aloittamisen ajankohdan merkitystä 
leijuvan pälyn määrään  /36, 37/.  

Aninkaisenkadun  pesu  ja harjaus  toteutettiin  1987  maaliskuun lopun  ja 
hienäkuun  lopun välisenä aikana  11  kertaa, kuudessa tapauksessa pesun 
lisäksi toteutettiin samanaikaisesti harjaus. Vuonna  1988 Aninkaisenkadun 

 pesu  ja harjaus  toteutettiin  9  kertaa huhtikuun puolenvälin  ja  heinäkuun 
 alun  välisenä aikana, seitsemässä tapauksessa pesun lisäksi toteutettiin 

myös harjaus Aninkaisenkadulla. Aninkaisenkadun poikkikadut pestiin  vain 
 kandesti viikon välein toukokuun puolivälissä. 

Pesukokeiluun  liittyvä leijuvan pölyn keräys aloitettiin vuonna  1987  maalis-
kuun lopussa hieman kadun ensimmäisen puhdistuksen jälkeen. Näyttee-
nottoa jatkettiin marraskuun loppuun. Otetuista pölynäytteistä määritettiin 
lyijyn  ja  sinkin pitoisuudet. Vuonna  1988  seurattiin sekä Aninkaistenkadun 
että kauppatorin mittauspisteissä leijuvan pölyn määrää tammikuun alusta 
joulukuun loppuun asti  /37/.  

Tutkimusten tulokset osittivat, että: 

-  Huhtikuussa, ennen talvihiekoitukseen käytetyn hiekan poistoa 
kadulta, ilman hiukkspitoisuudet olivat huomattavan suuret, jopa 
ongelmallisen korkeat, vuonna  1987 keskiarvoisesti n. 550 jig/rn 3 ,  

toukokuussa ilman keskimääräinen hiukkaspitoisuus oli  alle  puolet 
 (215 jig/rn3 )  huhtikuun keskiarvosta. Vuonna  1988 maalis -huhti-

kuun vaihteessa ilman hiukkaspitoisuudet olivat  n. seitsenkertaiset 
ohjearvoon  verrattuna. Vastaavasti vuosikeskiarvona  (1988)  koko-
naisleijuma Aninkaistenkadulla  oli  293 jig/rn3 ,  mikä ylittää valtio-
neuvoston ulkoitman keskimääräisen hiukkaspitoisuuden vuosikes-
kiarvon,  60 jig/rn3 ,  huomattavasti. Kauppatorilla vastaava vuosikes-
kiarvo oli  96 jig/rn3 . 

- Pesun  vaikutus jäi lyhytaikaiseksi  ja pölypitoisuudet  pyrkivät nou-
semaan nopeasti pesun jälkeen katujen kuivuessa. 
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-  Vähäiset sateet  (0  -  3 mm)  eivät vaikuttaneet vallitsevaan pöly- 
tasoon,  sadepäivien  lukumäärä kuvaa paremmin  sateen  puhdista-
vaa  vaikutusta kuin sademäärä. Vaikka  sade  puhdistaa ilmaa  sito

-maila  ja  kuljettamalla pölyä, ei  se  kuitenkaan merkittävässä määrin 
poista pölyä  ja sen  aiheuttajia,  ja  siten  sen  vaikutus  on  aina  het

-keliistä. 

-  Noin  60  %  hiukkasista sekä vuonna  1987  että  1988  osoittauti 
 mittauksissa pienemmiksi kuin  1,9  jim  (2,5  jim).  Yli  7,7  jim  (10 

 jim)  ja  1,9 (2,5  jim) -  7,7  jim  (10  jim) kokoluokkien  hiukkasia  on 
 molempia  n. 20  %  hiukkasten kokonaismäärästä. Näin  ollen  suurin 
 osa  katupälystä  oli  ns. keuhkohengitettävää pälyä. 

-  Sade  laski hyvin lyhytaikaisesti etenkin kaikkein  hienompien  hiuk-
kasten pitoisuuksia, sensijaan  karkeamman  aineksen määrä ilmas-
sa pysyttelee alhaisena jonkin verran pidempään  sateen  jälkeen.  

-  Mitattaessa lyijyn  ja  sinkin pitoisuuksia eri  hiukkaskokokluokissa 
 todettiin, että niitä esiintyi eniten  pienimmissä  hiukkasissa.  Lyijystä 
 73  %  ja  sinkistä  57  %  sitoutui  alle  1,9  jim  hiukkasiin. Lyijyn määrä 

pysyi melko tasaisena  kokonaispälyn  vaihtelusta  huolomatta,  kun 
taas sinkin osuus oli selvästi riippuvainen  kokonaispälystä.  Run-
saat sateet laskivat  lyijypitoisuutta.  Pesu ei merkittävästi vaikut-
tanut  pälyn metallipitoisuuksiin. 

- Hämeenkadun vertailupisteen  keskimääräiset ilman  pölypitoisuu
-det  olivat  koko  mittausjaksolla  v. 1987  pienemmät kuin  Aninkais-

tenkadulia. Aninkaistenkadulla  tehdyt  puhdistustoimenpiteet  vaikut-
tivat kuitenkin myös  Hämeenkadun  ilman  pälypitoisuuksiin  selvästi.  

-  Tehostetun  kevätsiivouksen  ja  läpi kesän jatkuneiden  ajoradan 
huuhteluiden  voitiin todeta laskeneen  pölytasoa  tai  ainakin  pysäyt-
täneen  sen  kohoamisen. Katujen tehokkaan puhdistuksen voidaan 
todeta laskevan leijuvan  pälyn  määrää.  

-  Jotta kevään  korkeilta pölypitoisuuksiita  vältyttäisiin, tulisi katujen 
puhdistus aloittaa mandollisimman aikaisin keväällä  ja  kiinteistöjen 

 kevätsiivous  pitäisi aloittaa samanaikaisesti. Ongelmaksi muodos-
tuvat  yöpakkaset,  jotka saattavat pitkäänkin viivyttää  pesujen  aloit-
tamista.  

Mittaustuloksista  voidaan todeta yleisesti, että  ilmanlaatu  on  ollut sekä 
 Aninkaisenkadulla  että Kauppatorilla huonoimmillaan  maalis -  huhtikuussa. 

Toinen selvästi  pidempiaikainen  huippu havaittiin marraskuussa katujen  
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hiekoituksen  alettua. Ongelmia syntyy lumettomina talvina jouduttaessa 
vaikeiden keliolosuhteiden vuoksi hiekoittamaan katuja. Tällöin voidaan  jo 

 tammi-helmikuussa kuivina  ja  aurinkoisina päivinä havaita ilman pölypitoi-
suuksien kasvan erittäin korkeiksi  /36, 37/. 

3.6.2 	Helsinki  

Helsingin kantakaupunkialueella tehtyjen mittausten perusteella leijuvan 
pölyn pitoisuuden ohjearvot ylittyivät  ja esikaupunkialueella  pitoisuudet 
jäivät hieman ohjearvojen alapuolelle tarkastelujaksolla  1978 - 1984.  

Töölössä tehtiin keväällä  1987  selvitys siitä, miten katujen tehostetulla  puh-
taanapidolla  voidaan vähentää leijuvan pölyn määrää. Puhtaanapitokokeilu 
tehtiin ympäristönsuojelutoimiston  ja rakennusviraston katuosaston  yhteis-
työnä keväällä  1987.  Leijuvan pölyn mittauksista vastasi YTV. 

Koealue  käsitti neljä korttelia  ja  siihen kuului Runeberginkadun,  Man nerhei-
mintien  ja  Töölön välinen alue, Töölönkadun, Tykistönkadun  ja  Sibeliuksen- 
kadun välinen osuus. Leijuvan pölyn pitoisuutta seurattiin ristetysalueen 
läheisyyteen sijoitetulla  m ittausasemalla  kerättyjen pölynäytteiden avulla. 
Näytteenotto alkoi  19.3.1987  ja  päättyi  29.6.1987.  Näytteitä kerättiin kuute-
na vuorokautena viikossa  /38, 39, 40/. 

Koealueen  puhdistus tehtiin kolmessa vaiheessa: 

- ns.  katujen talvikunnossapitoon kuuluva hiekoitushiekan poisto 
huhtikuun puolivälissä,  16.4.1987, imurikoneilla  ja pesuautoilla 

- toistopuhdistus  toukokuun puolivälissä,  15.5.1987 

- koealueen  katujen huuhtelu kesäkuun alussa,  3.6.1987 

 Kun nossapitokokeilu  n  tulokset osittivat, että: 

-  jo  ensimmäisen puhdistusvaiheen tehostetulla hiekanpoistolla 
(imurikoneet  ja pesuautot)  voitiin alentaa leijuvan pölyn määrää 
huomattavasti, noin kolmanekseen ennen hiekanpoistoa eslinty-
neeseen pitoisuustasoon verrattuna. Ennen puhdistusta tehdyllä 
mittausjaksolla leijuvan pölyn pitoisuuskeskiarvo oli  fl. 700 jig/rn 3 .  

Puhdistuksen jälkeen kesiarvo oli  n. 200 jig/m 3  

- imurikoneet  poistivat hienoainesta traktoreihin kiinnitettyjä  har-
jauslaitteita  tehokkaammin  ja  aiheuttivat vähemmän pölyämistä 
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-  toisen  ja kolmannen puhdistusvaiheen  vaikutusta leijuvan pölyn 
vähenemiseen oli vaikea arvioida ajankohtaan sattuneiden poik-
keuksellisen runsaiden sateiden vuoksi 

-  sademäärät  alle  50 mm  kuukaudessa eivät näytä merkittävästi 
vaikuttavan katujen pölyämiseen 

-  erittäin runsaat sateet  (136 mm  kesäkuussa  1981  ja  89 mm  ke-
säkuussa  1987)  normaaliin sademäärään,  n. 50 mm, verraittuina 

 ovat vähentäneet leijuvan pölyn kuukausikeskiarvoja selvästi ver-
tailujaksoihin nähden 

-  on  tärkeätä, että hiekoitushiekan poistoon ryhdytään mandollisim-
man varhain luimien sulettua. Puhdistustoimenpiteet, sekä hiekan-
poistokonellisesti että katujen huuhtelu, suoritetaan mandoflisim

-man  lyhyen ajanjakson kuluessa ennenkuin pölyämishaittoja ilme-
nee 

- hiekanpoisto  on  syytä aloittaa kantakaupungin vilkkaimmin liiken- 
nöidyiltä väyliltä  yhteistyössä kiinteistöjen omistajien kanssa 

YTV:n  aikaisemmin toteuttamissa mittauksissa todettiin, että kokonaisleiju
-ma  pieneni sademäärän  ja  suhteellisen kosteuden kasvaessa. Vastaavasti 

lumisade vaikutti suhteellisesti enemmän liikenteen lähialueilla kuin vesisa
-de. Lumisateen  seurauksena maassaolevat hiukkaset sitoutuvat tehokkaas-

ti  ja ns.  re-emissio  estyy  /24/. 

4.  NASTOJEN, HIEKOITUKSEN  JA  SUOLAUKSEN  AI-
HEUTTAMAN PÖLYN NAYTTEENOTTO  JA  ANALYYSI  

4.1  Pälyn näytteenotto 

Näytteenottolaitteiston  rakenne riippuu kerättävistä yhdisteistä, ts. ovatko 
ne kaasufaasissa vai sitoutuneet hiukkasiin. Yhdisteiden  ja  alkuaineiden 
keräämiseksi tiepölystä  ja  liasta  on näytteenottomenetelmille  ja -laitteistoille 

 asetettava tiettyjä perusvaatimuksia. Primäärinen vaatimus  on,  että näyt-
teen  kokonaisuus säilyy. Edelleen näytteiden saanto  on  kyettävä määrittä-
mään tavalla, joka sopii näytteenottoa seuraaviin analyyttisiin vaiheisiin. 
Lisäksi näytteenottomenetelmän kapasiteetin  on  oltava  kyllin  suuri, jotta 
saadaan riittävän kvantitatiivisia näytteitä käytetäänpä mitä tahansa  ana-
lyysitekniikkaa. 
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Hiukkasnäytteenotoissa,  leijuvan pälyn ohjearvojen vertailumenetelmänä, 
käytetään suurtehokeräysmeneteimää, joka  on  määritelty standardissa  SFS 

 3863.  Menetelmässä imetään ilmavirtaa  (1 - 2 m3/min)  läpi suodattimen 
joka, punnitaan ennen  ja  jälkeen näytteenoton vakiokosteudessa. menetel-
mällä saadaan selville hiukkasten massapitoisuus ilmassa kokoaluelle  0,1 - 
40 jtm. Impaktori,  tavallisesti kolmivaiheinen, jakaa hiukkaset eri kokoluok

-kiln. 

4.2  Orgaanisten yhdisteiden näytteenotto 

Laitteisto, jolla eri orgaanisia yhdisteitä,  mm. PAH -yhdisteitä, kerätään 
kaasuista, koostuu ensinnäkin suodattimista (esim. lasikuitu-  ja hopeamem-
braanisuodattimet)  kiinteiden hiukkasten kokoamiseksi sekä suodattimien 
jälkeisestä kiinteästä adsorbentista, jolla kerätään kaasumaiset yhdisteet. 
Näytteenottolaitteistossa kaikkien osako mponenttien, kuten imuputkien, 
suodattimien, liittimien, adsorbenttien jne.  on  oltava kemiallisesti toistensa 
kanssa reagoimattomia. Laitteiston  on  kestettävä jonkin verran mekaanista 
rasitusta. 

Näytteenotto-  ja imuputket  on  valmistettu joko lasista  tai teflonista.  Suoda-
tinmateriaaleina käytetään lasikuitua, mandollisesti lasivillaa, hopeamem-
braania  ja teflonia. Haihtuvien orgaan isten  yhdisteiden keräämiseen käyte-
tyistä erilaisia hartseja. Hartsien valinnassa  on  kiinnitettävä ensisijaisesti 
huomiota niiden kapasiteettiln sekä soveltuvuuteen tutkittavien yhdisteiden 
eräämiseen. Tyypillinen orgaan isten yhdisteiden näytteenottolaitteisto  on 

 esitetty kuvassa  9. Näytteenottolaitteisto  erottaa hiukkasjakeen, nestefaasin 
 ja kaasufaasin  sisältämät yhdisteet toisistaan. Laitteistolla voidaan kerätä  n. 

2 - 4 m3/h  näytettä. Laitteisto  on  kehitetty erityisesti kloorattujen aromaat-
tisten yhdisteiden  ja PAH-yhdisteiden näytteenottoon energiantuotantolai-
tosten savukaasu issa. Laitteistoa käytetään myös ulkoilman näytteenotois

-sa.  Orgaanisten yhdisteiden näytteenotto voidaan tarpeen mukaan tehdä 
myös verraten yksinkertaisella laitteistolla, joka koostuu näytteen imulait-
teistosta, suodattimesta  ja  mandollisesti vedenkeräysyksiköstä  /23, 43/. 
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1. Näytteenottoputki  5.  Nesteastia  
2.  Lämmitin,  n. 1500 6.  Adsorbentti  
3.  Kvartsisuodatin  7.  Pumppu  
4.  Jäähdytin  8.  Kaasukello  

Kuva  9. 	Orgaanisten aineiden näytteenottolaitteisto (SNV - keräin)  

4.3 	Pöly-  ja kaasunäytteiden  analyysi 

Otettuje  n  pöly-  ja aerosolinäytteiden  käsittely näytteenoton jälkeen, erotta-
minen suodattimilta  ja hartseista  sekä näytteenkeräyspullojen sisältämien 
liuosten esikäsittely tehdään tavallisesti joidenkin tuntien kuluttua näytteen- 
otosta. Erottaminen suodattimilta  ja hartseista  tapahtuu Soxhlet-uuttolait-
teella jaltai ultraääniravistelulla. Erottamis-  ja käsittelymenetelmä  valitaan 

 sen  mukaan, mitä yhdisteitä näytteestä halutaan tutkia. Näytteenottolaite  ja 
suodattimet  käsitellään yleensä samalla liuottimella. Liuottimina käytetään 

 mm. metyleenikioridia, bentseeniä, asetonia, sykloheksaania  ja tolueenia.  

Ennen varsinaista pitoisuuden määritystä näytteet puhdistetaan muista ei 
toivotuista  tai  analyysiä häiritsevistä orgaanisista yhdisteistä (parafiinit, 
hapot, fenolit ym.). Puhdistusmenetelminä käytetään neste-neste-erottelua, 
jaltai erilaisia kromatografisia menetelmiä. Analysoitavien orgaanisten yh-
disteiden lopullinen tunnistaminen  ja  pitoisuuden määrittäminen tehdään 
korkean erotuskyvyn kaasukro matografilla yhdistettynä korkean erotusky

-vyn massaspektrometriin (HRGC - HRMS)  /23, 43/. 
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5.  TUTKIMUSTOIMINTA 

 5.1  Pohjoismaat 

Vaikka pohjoismaita usein tarkastellaan kokonaisuutena,  on  eri  maiden 
 ilmasto-olosuhteissa huomattavia eroja maittain  ja  tämän lisäksi merkittäviä 

eroja  maiden  sisällä. Pohjoismaissa ollaan yksimielisiä siitä, että nastaren-
kaat parantavat kitkaa ajettaessa jäällä  ja  kovalla lumella. Irtolumella  ja 

 paljaalla tiellä nastoilla ei ole merkittävää vaikutusta. 

Tieliikenteen  ja  erityisesti talvikunnossapidon  ja liukkaudentorjunnan ympä-
ristövaikutuksia  on  alettu viime vuosien aikana selvittääikiinnittää huomiota 
erityisesti Norjassa. Edelleen  Nordiska Vägtekniska Förbundet  on viimei-
simmissä  julkaisuissaan käsitellyt tienpidon eri  osa-alueiden eri ympäristö- 
vaikutuksia  /16/.  

Mielenkiinnon kohteina ovat erityisesti ns. suola - vesi - pakokaasusumu  ja 
pienhiukkasten  sisältämät eri raskasmetallit sekä pakokaasujen orgaaniset 
epäpuhtaudet. Edelleen eri tien päällyste-  ja rakennemateriaalien  itsessään 
sisältämien epäpuhtauksien irtoaminen materiaaleista (raskasmetallit esim. 
tien rakenteissa mandollisesti käytettävästä energiatuotannosta peräisin 
olevasta kuonasta)  ja  leviäminen ympäristöön  on  lähitulevaisuuden selvitys- 
kohteita. 

Liikenteen  ja  teiden kunnossapidon tuottaman pölyn terveydellinen merkit-
tävyys  on  tiedostettu  ja merkittävyyden  arvioimiseksi  on  käynnistetty  ja 

 ollaan käynnistämässä eri maissa tutkimusohjelmia  ja  -projekteja  /44/. 

5.2 USA  ja Kanada  

USA:ssa  ja  Kanadassa suurin  osa  liikenteen päästöselvityksistä  on  perintei-
sesti käsitellyt rikkiyhdisteiden,  typen oksidien ja  edellisten yhdisteiden 
yhteisvaikutuksten aiheuttamia yleisiä ympäristövaikutuksia  ja  materiaali-
vaurloita. Edelleen  on  selvitetty sulfaattien  ja  hiukkasten vaikutusta kuollei-
suuteen  ja  sairastuvuuteen kaupunkialueilla. Kanadassa  on  erityisesti selvi-
tetty suolauksen vaikutuksia liikenteeseen  ja  ympäristöön. 

Otsonin  ja otsonipitoisuuden  vaikutusta  on  selvitetty lähinnä viljelykasveihin 
 ja  maatalouden tuottoon USA:ssa. 

Nastarenkaiden aiheuttaamaa pölyämistä  ja nastarenkaiden  käyttöä  on 
 tukittu lähinnä  1970-luvun alussa USA:ssa. Selvitykset liittyvät pääasiassa 

yleiseen liikenneturvallisuuteen  ja päällysteiden  kulumiseen. 
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Edelleen USA:ssa selvitykset ovat keskittyneet hiukkasten (kokonaisteiju
-man)  aiheuttaman likaantumisen arviointiin  ja  kustannuksiin amerikkalaisis-

sa kaupungeissa  /45, 46/. 

5.3  JapanI 

Automäärän  raju kasvu Japanissa,  n. 2,6 kertaiseksi  vuodesta  1971 (21 
 miljoonaa autoa) vuoteen  1989 (56  miljoonaa autoa, arvio)  ja  autokannan 

jatkuva kasvu tämän jälkeen  on  pakottanut japanilaiset panostamaan mer-
kittävästi autoistumisen aiheuttamien haittojen ehkäisyyn  ja  tutkimukseen. 
Tutkimuksen painopistealueita ovat liikenteen aiheuttama yleinen ympäris-
tön likaantuminen, pakokaasupäästöt sekä liikenteen aiheuttama melu  ja 
tärinä.  

Vuonna  1988  Japanissa oli käytettävissä mittaustuloksia  151  liikenteen 
hiilivetypäästöjä mittaavalta mittausasemalta, jotka sijaitsivat  98  kunnan 
alueella. Hiukkasmittauslaitteistoja  (suspended particulate matter)  oli  asen-
nettuna  1095  kappaletta  534  kunnassa. 

Eri liikenteen päästöjen rajoittamiseksi asetettujen tavoitteiden toteuttami-
seksi keinoina  on  esitetty verotuskäytännön muutoksia (autoveron alennus, 
auton ostamisen yhteydessä maksettavan  veron alennus) ja halpakorkois

-ten  lainojen myöntämistä uuden tekniikan (vähäpäästöisen) mukaisen erityi-
sesti  diesel -kaluston hankintaan  /47/. 

Nastarengaskielto  

Japanissa  on  säädetty nastarenkaiden tuotanto-, myynti-  ja käyttäkielto 
 vuonna  1991 erityisajoneuvoja  lukuunottamatta. Ensisijaisena syynä kiel-

toon  on  ollut päällystettyjen teiden nopea kuluminen  ja nastarenkaiden 
 nostattama leijuva pöly (TSP)  ja sen  mandolliset terveydelliset vaikutukset. 

Nastojen kieltäminen Japanissa tapahtui vaiheittain siten, että renkaiden 
valmistus kiellettiin tammikuussa  1991  ja  niiden myynti huhtikuussa  1991. 

 Renkaiden käyttö liikenteessä kiellettiin myös huhtikuussa  1991  kuitenkin 
siten, että päätäntävalta siirrettiin aluehauinnolle. Nastarenkaiden käytöstä 
kielletyillä alueilla  on  säädetty sakkorangaistus, joka astui voimaan huhti-
kuun alusta  1992 /48, 50/. 

Nastarengaskiellon  perusteluina esitetyt leijuvan pölyn terveydelliset vaiku-
tukset perustuvat pitkäaikaisiin eläinkokeisiiri (rotta), jonka tulokset osoitti-
vat, että koe-eläinten kuolleisuudessa ei havaittu selvää syy - seuraus 
yhteyttä leijuvan pölyn altistukseen eikä havaittu vaikutusta painon lisään-
tymiseen, syömiseen  tai  yleiseen oireiluun. Sensijaan koe-eläimillä havait- 
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tim  vierasta ainetta keuhkoissa altistuksen suhteessa sekä lisäksi lievää 
fibroosia eniten altistuneessa ryhmässä. Edelleen koe-eläimillä ei todettu 
kasvannaisfrekvenssin nousua. Kasvannaisfrekvenssin osalta tuloksia tulee 
tulkita varovaisesti, koska eri koe-eläinten  ja  koe-eläinryhmien välillä  on 

 suuria eroja  ko. frekvenssissä.  

Tieliikenteen ihmisille aiheuttamien hiukkaspäästöjen akuuteista vaikutuk-
sista ihmisiin  on  Japanissa tehty useita tutkimuksia. Akuutteina oireina  on 

 todettu erityisesti silmien  ja kurkun ärtymistä.  Edelleen elinympäristön ylei-
nen huononeminen  on  ollut huolestuttavaa. Toistaiseksi ei ole voitu osoittaa 
selviä pälyn aiheuttamia pitkäaikaisvaikutuksia  /49/. 

Nastarengaskiellon  vaikutus näkyi välittömästi leijuvan pölyn määrissä. 
talvikaudesta  1987/1988 talvikauteen 1990/1991  leijuvan pölyn keskimääri-
nen pitoisuus laski  n. 41 ig/m3  ->  32 ig/m3 .  Vastaavasti päällystettyjen 
teiden talvikulutus oli  33 %  pienempi talvikautena  1990/1991  kuin talvikau-
tena  1989/1990. 

Liukaan  kelin iikenneonnettomuuksien  lukumäärä  on  Japanissa selvästi 
lisääntynyt nastarengaskiellon seurauksena. Tammikuussa  1992 nastatto-
mien  ja nastarenkailla  varustettujen ajoneuvojen lukumäärät olivat lähes 
yhtä suuret,  n. 47 %  ja  50 %. Nastattomilla renkailla varustetuilla  ajoneu-
voilla onnettomuuksien määrä oli  n. 2 - 2,5 kertainen nastoilla varustettuihin 

 verrattuna  /50/. 

6.  JOHTOPÄÄTÖKSET  

Nastojen, hiekoituksen  ja suolauksen  aiheuttama pöly  ja sen leviämin  ym-
päristöön  ja  tunkeutuminen ajoneuvoihin koetaan näkyväksi haitaksi tielii-
kenteessä. 

Pakokaasuperäinen  ja  liikenteen nostattama leijuva pöly voidaan alkupe-
ränsä mukaan jakaa neljään ryhmään: bensiinistä peräisin olevaan,  diesel - 
polttoaineesta peräisin olevaan, pakokaasu-pöly-aerosoliin (vesisumuun) 
sekä tienpinnasta irtoavaan leijuvaan pölyyn. 

Pakokaasuperäiset  hiukkaset ovat valtaosin pieniä < 1im, kun taas nasta-
kulutuksen  ja hiekoituksen  synnyttämästä leijuvasta pölystä  vain  hyvin pieni 

 osa (<  0.1 %) on hengitettävää  pölyä, eli hiukkaskoko  on  alle  10 jim.  

Haitallisten aineden osuus liikenteen märästä tiestä nostattamassa hienoja-
koisessa "vesisumussa  on  todettu merkittävästi suuremmaksi kuin kuivalta 
tien pinnalta nousevassa pölyssä. 
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Autojen  pakokaasupäästöt  yhdessä liikenteen synnyttämän leijuvan  pälyn 
 kanssa muodostavat  aerosolin,  joka sisältää  ilmisen  terveydelle haitallisia 

aineita  ja  yhdisteitä. Erityisen ongelmalliseksi tieliikenteen  hiukkas-  ja  pako
-kaasupäästöt  tekee  se,  että ne vapautuvat taajamissa suoraan ihmisten 

 hengitysilmaan  ja hienojakoinen osa  niistä  ku Ikeutuu  syvälle  hengityselimis-
töän. 

Tiepälyn  määrä  on  suurimmillaan keväällä  (maalis-huhtikuussa maan-
tieteellisestä alueesta riippuen)  talven nastakulutuksen  jälkeen kaikilla  tie

-tyypeillä.  Pöly vapautuu tien  kuivuessa  ja  leviää ilmaan  ja  ympäristöön. 
Toinen  leviämishuippu  on  selvästi havaittavissa syksyllä  (loka-marraskuus-
sa) kuivien  pakkassäiden  ja hiekoituksen  aloittamisen vaikutuksesta. Sääti - 
la (mm.  lämpötila, tuuli, suhteellinen kosteus  ja aurinkoisuus)  vaikuttaa 
merkittävästi ilman  hiukkas-  ja pakokaasuperäisiin epäpuhtauksiin  sekä 
niiden leviämiseen  tieympäristössä  sekä niiden  fysikaalis-kemialliseen muu

-tuntaan.  

Ajoneuvojen  pakokaasupäästöt  ovat merkittävästi vähentyneet  ja  pienene-
vät entisestään  moottoritekniikan  ja  polttoaineiden kehittymisen  selä  uusien 

 päästömääräysten  myötä. Vastaavasti  on  odotettavissa, että  talvisen,  liiken-
teen synnyttämän leijuvan pölyn määrä vähenee. Vähenemisen syynä  on 
mm.  nastojen keveneminen,  uusien, kulutusta kestävien  päällystemateriaa

-lien  käyttöönotto sekä  nastattomien talvirenkaiden  yleistyminen.  

Tieli ikenteen  syn nyttämän  leijuvan pölyn  koostu  mus  riippuu pääasiassa 
käytetyn  päällystekiviaineksen  ja  hiekan  m  ineraalikoostumu ksesta.  Pako

-kaasuperälseet  hiukkaset  ja  niiden koostumus riippuu käytetystä polttoai-
neesta  ja sen  ominaisuuksista. 

Erilaisten  kunnossapitotoimenpiteiden  vaikutusta  (harjaus,  pesu, hiekan 
tehostettu poisto)  pölyämisen  ehkäisemiseksi sekä katujen että yleisten 
teiden osalta  on  selvitetty  mm.  Turussa  ja  Helsingissä.  Pölyämisen estämi

-sen  edellytys  on  katujen  ja  teiden puhdistuksen aloitus mandollisimman 
aikaisin keväällä, samanaikaisesti kiinteistöjen  kevätsiivouksen  kanssa. 
Ongelmaksi muodostuvat  yöpakkaset,  jotka saattavat viivyttää tehokkaan 
puhdistuksen aloittamista. Tehostetun  kevätsiivouksen  ja  läpi kesän jatku-
neiden  ajoradan huuhteluiden  on  voitu todeta laskeneen ilman  pölytasoa  tai 

 ainakin  pysäyttäneen  sen  kohoamisen. Katujen tehokas puhdistus laskee 
leijuvan pölyn määrää.  

Ajoradan kallistusta  lisäämällä voidaan nopeuttaa  tienpinnan kuivumista  ja 
 samalla vähentää  'vesisumun"  ja  haitallisten aineiden muodostumista. 

 Tienpinnan  lyhyt  märkänäoloaika  vähentää edelleen sekä  nastojen  aiheut-
tamaa  päällysteen  voimakasta kulumista  (vesipiikkaus)  että  tieympäristön  ja 

 autojen likaantumista  ja  siten vaikuttaa  liikenneturval lisuuteen  parantamalla  
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näkyvyyttä  ja ehkäisemällä  hukkaan tienpinnan muodostumista. Pölyämistä, 
polttoaineen kulustusta, vesisumun muodostumista  ja tieympäristön  sekä 
ajoneuvojen likaantumista voidaan teknisesti edelleen vähentää ajoneuvo-
jen aerodynaamisehla muotoilulla erityisesti raskaan kaluston osalta. 

Tieliikenteen synnyttämän leijuvan pölyn koostumusta  ja  alkuperää  on 
 verraten hyvin selvitetty pohjoismaissa  ja  maailmanlaajuisesti. Selvityksiä 

nastarenkaiden, hiekoituksen  ja suolauksen märissä liikenneolosuhteissa 
 muodostaman "vesisumun", aerosolin, koostumuksesta, kemiallisista omi-

naisuuksista  ja  mandollisista terveydellisistä haitoista  on  sitä vastoin tehty 
vähän. 
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