
   

 

KONETEKNIIKAN OSASTO 

HARJALAITTEEN OMINAISUUKSIEN 

KEHITTÄMINEN 

Kalle Partanen 

 

Diplomityö, jonka aihe on hyväksytty 

Oulun yliopiston Konetekniikan osastolla 18.10.2013 

Ohjaaja: Mauri Haataja 

 



 

TIIVISTELMÄ 

Harjalaitteen ominaisuuksien kehittäminen 

Kalle Partanen 

Oulun yliopisto, Konetekniikan osasto 

Diplomityö 2014, 82 s. + 9 s. liitteitä 

Työn ohjaaja: Mauri Haataja 

Kevätpöly aiheuttaa terveysongelmia sekä likaantumista alueilla, missä liukkauden 

torjuntaan käytetään hiekkaa ja suolaa. Hiekka sekä kuluttaa tienpintaa että muodostaa 

jauhautuessaan pienempiä partikkeleita, jotka nousevat ilmaan renkaan tai ajoneuvon 

ilmanvirran vaikutuksesta. Hiekoitusmateriaalin raekoolla sekä kivilajilla on myös 

vaikutusta hiukkaspäästöihin. Suolaaminen pitää tienpinnan kosteana, joka kiihdyttää 

pinnan kulumista. Tämä korostuu erityisesti nastarenkaiden kohdalla. Osa katupölystä 

on kaukokulkeuman mukanaan tuomia hiukkasia sekä palo- ja kulumistapahtumissa 

vapautuneita hiukkasia.  

Kevätpölykauden kestoon voidaan vaikuttaa poistamalla pölyävä materiaali kaduilta, 

minkä aloitusajankohta riippuu lämpötilasta ja lumien sulamisesta. Epätasaisen 

sulamisen takia jäisiä alueita joudutaan harjaamaan uudelleen, koska polanteessa olevan 

hiekan poistaminen on hankalaa. Mahdolliset yöpakkaset hankaloittavat veteen 

perustuvien pölyntorjuntamenetelmien käyttämistä. Kevätpuhdistuksessa arvioidaan 

kerättävän 50…70 % levitetystä materiaalista ja loppu on poistunut lumenajossa, 

sulamisvesien mukana tai on tullut harjatuksi tiensivuun.  

Harjalaitteilla poistetaan lähinnä karkeaa aineista kaduilta. Hienoaines pestään 

painepesureilla tai kerätään erilaisia imulakaisuautoja käyttäen pois. Harjatessa on 

käytettävä pölyntorjuntamenetelmiä, jottei puhdistus nostaisi ilman hiukkaspitoisuuksia. 

Paras keino ehkäistä pölyämistä olisi estää pölyn syntyminen. Vettä käyttävien 

menetelmien on todettu olevan tehokkaimpia, mutta suuri veden kulutus aiheuttaa 

kuljetuskustannuksia. Kuivamenetelmät eivät lisää kerättävän materiaalin massaa, mutta 

kauhan tyhjennys aiheuttaa tällöin pölyämistä. 

Harjaamista voidaan tehostaa ottamalla käyttöön paikannusjärjestelmät, jotka 

mahdollistavat työpäiväkirjat sekä tehokkaamman työnjohdon. Tällöin on mahdollista 



 

käyttää kustannusperusteista laskutusta yhdistämällä paikkatietoja vaa’an tietoihin. 

Myös harjalaitteen ohjauksen kehittämisellä voidaan tehostaa toimintaa, koska nykyiset 

laitteet vaativat poistumista ohjaamosta esimerkiksi kierrosnopeuden säätämiseksi. 
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ABSTRACT 

Upgrading of the Sweeper  
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Master’s thesis 2014, 82 p. + 9 p. appendixes 

Supervisor: Mauri Haataja 

 

Road dust causes problems in areas where the sand and salt are used to prevent 

slipperiness in winter. The dust causes health hazard and surroundings get dirty in the 

spring. The sand wears the road surface and it is also be crushed to smaller particles. 

The salt increases the wearing of the road because it keeps the surface longer wet. Also 

using studded tires increases the wearing of the asphalt. Some particles of the road dust 

are from burning processes, some are from distant sources and some particles are made 

by corrosion and mechanical wearing. These particles are reabsorbed up in the air by the 

tires or by airflow. 

It is possible to reduce road dust problems by using sweepers or other road maintenance 

equipments. It has been estimated that 50…70 % of used sand is collected every spring. 

The rest of sand is transported with snow or brushed to the side of the road. 

The collecting of the sand also lifts particles up in the air. The best way to prevent this 

is using water. But when using it must the temperature be above zero. To prevent 

dusting is also possible to use chemicals or vacuum. Before using those methods it is 

vital to design good housing, because it also improves their efficiency. 
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MERKINNÄT JA LYHENTEET 

aerodynaaminen halkaisija Hiukkasen kokoa kuvaava suure 

aerosoli  Kaasun ja hiukkasten seos, kuten ilmassa leijuvat pölyt 

CAN-väylä  Ajoneuvon tiedonsiirtoväylä 

hiekkapaperi-ilmiö Renkaan alla olevan hiekoitushiekan asfaltinpintaa kuluttava 

vaikutus 

PLC Programmable Logic Controller – vapaasti ohjelmoitava 

logiikka 

PM10 Hengitettävä hiukkanen, jonka aerodynaaminen halkaisija on 

alle 10 μm  

PM2,5 Pienhiukkanen, jonka aerodynaaminen halkaisija on alle  

2,5 μm 

polanne   Kovaksi tallautunut lumi 

resuspensio   Uudelleen ilmaan nouseminen 

RFID Radio Frequency Idenfication – Radiotaajuuksiin perustuva 

etätunnistus 

sepeli  Murskattu kiviaines, josta hienoaines on seulottu pois 

silottuminen  Liikenteen aiheuttama karheuden pieneneminen 

TSP Total Suspended Particles - Kokonaisleijuma 
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1 JOHDANTO 

Katujen, teiden ja torien kunnossa- ja puhtaanapito on määritelty 

kunnossapitoasetuksessa, jossa määrätään esimerkiksi liukkauden torjuntamateriaalin 

poistamisesta keväällä. Tähän tehtävään voidaan käyttää hyvin erilaisia harjoja aina 

käsikäyttöisistä koneharjoihin. Menetelmien ongelmana on pölyäminen, josta aiheutuu 

kaupungin ilmanlaatua hetkellisesti selvästi laskevia pienhiukkaspäästöjä. 

Hiekoitusmateriaalin poistaminen on kuitenkin välttämätöntä kevätpölykauden 

lyhentämiseksi sekä pyöräilijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Pienhiukkasilla on 

tutkitusti haitallisia vaikutuksia terveyteen ja voi aiheuttaa terveelläkin ihmisellä 

hengitysoireita. 

Diplomityössä käydään läpi pölyntorjuntaa niin teknisin ratkaisuin kuin työmenetelmin. 

Keinoja harjojen pölyntorjuntaan etsitään murskauslaitosten ja seulojen yhteydessä 

käytetyistä menetelmistä, koska molemmissa on ongelmana kivipöly.  Lisäksi esitellään 

ratkaisuja, joilla voidaan kehittää harjaamisen tehokkuutta sekä kerätä tietoa 

harjakaluston toiminnasta. Tutkittava harjakalusto on suunniteltu käytettäväksi 

traktoreissa, pyöräkuormaajissa ja taajamatraktoreissa. 

Alussa esitellään pölytyyppejä, niiden syntymekanismeja ja terveysvaikutuksia. 

Harjalaitteet ja harjausmenetelmät käydään lyhyesti läpi, jonka jälkeen esitellään 

pölynsidontamenetelmiä. Uuden teknologian hyödyntäminen tuotekehityksessä 

käsitellään työn lopussa. 

Työ toimii esiselvityksenä harjalaitteen kehittämiselle. Kehittämisessä on huomioitava 

konedirektiivi niin kauhanharjan kuin ohjausjärjestelmän osalta. Koska varsinainen 

toteutus hoidetaan mahdollisesti myöhemmin, ei tässä työssä esitellä konedirektiiviä, 

eikä teknistä toteutusta. 
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2 KATUPÖLY 

Katupöly on pohjoisten alueiden ongelma, missä liukkautta joudutaan torjumaan 

suolaamalla ja hiekoittamalla. Osa katupölystä on jauhautunutta hiekoitusmateriaalia ja 

osa hiekkapaperi-ilmiön kautta tiestä irronnutta ainesta. Katupölyä muodostuu myös 

nastarenkaiden ja lumiketjujen käytöstä, koska niiden käyttö kuluttaa tienpintaa. 

(Kupiainen K 2007:9) 

Talvella lumi ja jää sitovat kulumistuotteet, puutteellisen palamisen synnyttämät 

partikkelit sekä hiekoitusmateriaalin. Keväällä lumen ja jään sulettua sekä tienpinnan 

kuivuttua liikenteen aiheuttamat ilmavirrat nostavat partikkelit ilmaan. Suurimmat 

kaupunkien PM10-pitoisuudet mitataan kuitenkin kevätpuhdistuksen aikana. (Kupiainen 

K 2007:9) 

2.1 Koostumus 

Ajoneuvot aiheuttavat monella tavalla katupölyä. Mekaaninen kuluminen irrottaa 

partikkeleita renkaista, jarruista ja moottorista. Korroosio vastaavasti vapauttaa 

partikkeleita niin ajoneuvoista kuin liikennemerkeistä sekä muista tienvarsikalusteista. 

(Luhana L ym. 2004:1)  

Hiukkasia vapautuu myös moottorin pakokaasuista, jotka ovat syntyneet epätäydellisen 

palamisen seurauksena, kuten noki.  Osa katupölystä on teille kulkeutunutta maa-

ainesta, jota kulkeutuu ilmavirran ja renkaiden mukana esimerkiksi työmaa-alueilta. 

Tienvarsien kasvien hajoamistuotteet muodostavat myös osansa katupölystä. (Kupiainen 

K 2007:8) 

Tervahatun, Kupiaisen ja Räisäsen vuonna 2002 julkaisemassa raportissa esitellään 

katupölyn muodostumiselle uusi syntymekanismi, mitä kutsutaan hiekkapaperi–

ilmiöksi. Kyseessä on hiekoitushiekan aiheuttama asfaltin kuluminen, hiekan jäädessä 

ajoneuvon renkaan alle. Hiekka irrottaa partikkeleita tien pinnasta, mutta jauhautuu 

myös itse pienemmäksi. (Tervahattu H ym. 2002:12) 
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Katupölyä käsittelevässä tutkimuksessa vertailtiin hiekoittamattomalla sekä 

hiekoitetulla pinnalla nasta- sekä kitkarenkailla ajettaessa syntyvän pölyn määrää 

testiradalla. Näiden tutkimusten pohjalta keskimääräiseksi PM10-hiukkasten osuudeksi 

kokonaisleijumasta tuli 30 %. PM2,5 hiukkasten massaosuus oli noin 12 % PM10-

hiukkasten massasta. Pienhiukkasten osuus vastaa toisessa julkaisussa esitettyä, jossa 

katujen pienhiukkasten osuudesta todetaan vaihtelevaan 10…20 % välillä (Pitkänen E. 

(toim.) & Viinanen J. 2008). Alle mikrometrin kokoluokan hiukkasia oli noin 6 % 

hengitettävistä hiukkasista. (Kupiainen K ym.2005:15) 

Mineraalit muodostavat noin puolet hiukkasmassasta. Vantaan Tikkurilassa sekä 

Helsingin Pohjoisrannassa tehdyissä kokeissa katupölyssä esiintyviä mineraaleja olivat 

sarvivälke, kvartsi, biotiitti, kalimaasälpä sekä plagioklaasi. Muitakin mineraaleja oli 

havaittavissa, mutta niiden suhteelliset osuudet olivat pieniä. Sarvivälkkeen osuuden 

kohdalla todettiin olevan vaihtelua syksyn ja kevään välillä. Tikkurilan TSP-

hiukkasmassan mineraaliosuus oli 80 prosenttisesti lähtöisin hiekoitusmateriaalista ja 

asfaltista 20 %. (Kupiainen K ym. 2005:22,25,28) 

2.1.1 Kulumisesta aiheutuvien päästöjen suuruus 

Tyypillinen henkilöauton rengas painaa uutena noin 8 kg, josta kuluu noin 1,0…1,5 kg 

keskimäärin 3 vuoden tai noin 50 000…60 000 km aikana. Iso-Britanniassa renkaista 

arvioidaan irronneen materiaalia 90 000 tonnin verran vuonna 1999. Euroopan 

komission kirjallisuustutkimusosiossa esitetään kulumisen olevan 10..90 mg/km.  

(Luhana L ym. 2004:5-6) 

Jarruista samaisessa kirjallisuustutkimuksessa todetaan vapautuvan Tukholmassa noin 

56 tonnia materiaalia vuosittain. Vastaavasti Isossa-Britanniassa hengitettäviä hiukkasia 

vapautuu 4200 tonnia. Jarrujen kulumisen on havaittu vaihtelevan henkilöautoilla välillä  

11…20 mg/km. Syntyvä pöly on kemialliselta koostumukseltaan moninainen, kuten 

renkaistakin vapautuva. (Luhana L ym. 2004:9-10) 

Henkilöauton todetaan kuluttavan asfalttia 3,8 mg/km. Ruotsissa on vastaavasti todettu 

nastarenkailla varustetun auton kuluttavan 24 g/km asfalttia, mutta ajettaessa 
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pehmeämmillä nastoilla varustetuilla renkailla ja kestävämmällä asfaltilla kulutus 

putoaa 11 g/km. (Luhana L ym. 2004:9-15) 

2.1.2 Hiukkasten alkuperä 

Hangossa tehdyn tutkimuksen mukaan ilman PM10-hiukkaset olivat peräisin pääosin 

asfaltista (n. 50%) ja polttoperäisistä lähteistä sekä kaukokulkeumasta (n. 40%). 

Ainoastaan noin 10 % oli peräisin masuunikuonahiekasta, jota käytettiin koko talvi 

hiekoitukseen. Hiekoitushiekan prosenttiosuus oli määritetty kokonaishiukkasmassasta, 

mikäli osuus olisi määritetty mineraalifraktiosta, osuus olisi ollut lähempänä 20 %. 

Masuunikuonahiekka todettiin tuottavan vähemmän pölyä, sekä sen 

hiekkapaperivaikutus oli pienempi kuin muilla hiekkalaaduilla. (Tervahattu H ym. 

2002:14) 

Lisäksi kokeita tehtiin Fortumin koeradalla, jossa hiekoitushiekan osuudeksi saatiin  

20 % hiukkasmassasta, kun hiekkaa levitettiin 2 dm
3
. Hiekan määrän 

kaksinkertaistuessa, hiekasta lähtöisin olevien hiukkasten osuus nousi 43 %:iin. 

Koeradan hiekoitusmäärä oli suurempi kuin Hangossa testijakson aikana. (Tervahattu H 

ym. 2002:14)  

Hiukkaspäästöt ovat pysyneet 2000-luvulla 71 000…86 000 tonnin välillä (Kuva 1). 

Suurin kokonaishiukkaspäästö ajoittuu vuodelle 2006. Eniten PM10-päästöjä vapautui 

2004, jolloin niitä oli 56 700 tonnia. PM2,5-päästöjen suurin arvo mitattiin vuonna 2010, 

jolloin niitä vapautui 40 700 tonnia. (Suomen ympäristökeskus 2013) 
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Kuva 1. Suomen vuosittaiset hiukkaspäästöt 2000-luvulla (Suomen ympäristökeskus 

2013) 

2.2 Hiukkasten koko 

Pölyksi kutsutaan hiukkasia, joiden koko vaihtelee alle 1 μm…100 μm välillä. Nämä 

partikkelit leijuvat tai voivat alkaa leijumaan. Kyseiset ominaisuudet riippuvat 

alkuperästä, fysikaalisista ominaisuuksista sekä muista ympäristöehdoista. Ihminen 

kykenee näkemään näistä hiukkasista yleensä 10...20 μm suuremmat hiukkaset, riippuen 

valon aallonpituudesta, havainnointikulmasta suhteessa valonlähteeseen sekä hiukkasen 

mitoista sekä pölypitoisuudesta. Seuraavan sivun taulukossa on esitelty eri pölyjen 

hiukkaskokoja (Taulukko 1). (Kulmala I ym. 2004:2,18,28) 

Hiukkaset voidaan luokitella koon mukaan suuriin, hengitettäviin, pien- ja ultrapieniin 

hiukkasiin. Toinen tapa on lajitella hiukkaset niiden kyvyn mukaan kulkeutua 

hengitysteissä. Kuitumaiseksi pöly voidaan määritellä, mikäli sen terveyshaitat johtuvat 

pääosin muodosta (Kulmala I ym. 2004:18). 

 

 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Hiukkaspäästöt (1000 tonnia) 

PMtot 

PM10 

PM2,5 



15 

 

Taulukko 1. Erilaisten ilmassa esiintyvien hiukkasten kokoja (Airila M 1983:64, 

Kulmala I 2004:29) 

Aine Pienin hiukkaskoko [μm] Suurin hiukkauskoko [μm] 

Virukset 0,003 0,05 

Noki 0,01 0,3 

Hartsipöly 0,01 1 

Palamishiukkaset 0,01 0,1 

Tupakan savu 0,01 1 

Öljyhöyry 0,03 1 

Savi 0,1 2 

Keuhkoja vahingoittava 

pöly 

0,5 4 

Ilman pöly 0,001 11 

Sumuhiukkaset 0,5 11 

Bakteerit 0,3 12 

Hiesu 2 20 

Kivihiilipöly 0,1 100 

Siitepöly 10 100 

Lentotuhka 0,1 200 

Ihmisen hiukset 20 200 

Hienohiekka 20 200 

Hydraulisuihkupisarat 50 5000 

 

2.2.1  Kokojaottelu aerodynaamisen halkaisijan perusteella 

Aerodynaamisella halkaisijalla kuvataan pölyn käyttäytymistä ilmassa, koska hiukkasen 

geometrinen muoto ei siihen sovellu. Sillä kuvataan kuvitteellisen tiheydeltään 1000 

kg/m
3
 pallomaisen hiukkasen halkaisijaa, jonka laskeutumisnopeus on sama kuin 

tarkasteltavan hiukkasen. Menetelmä on sopivin ja käytetyin kuvatessa hiukkasten 

kertymistä hengityselimiin, niitä mitattaessa sekä torjuntaratkaisuja kehitettäessä. 

Aerodynaamisen halkaisijan perusteella hiukkaset voidaan jakaa suuriin, hengitettäviin, 

pien- ja ultrapieniin hiukkasiin. (Kulmala I ym. 2004:19) 

Suuret hiukkaset ovat aerodynaamiselta halkaisijaltaan suurempia kuin 10 μm, mikä on 

myös tuulen nostamien hiukkasten tyypillinen alaraja. Ilmavirtaus irrottaa helpommin 

isompia kuin pieniä hiukkasia, johtuen ilmavirtauksen voiman verrannollisuudesta 

halkaisijan neliöön. Paikallaan pitävä adheesiovoima on puolestaan verrannollinen 
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halkaisijaan. Tuulen nostamien hiukkasten yläraja on yleensä 50 μm, koska tällöin maan 

vetovoima on nostavaa voimaa suurempi. Mekaaninen vapautuminen aiheuttaa 

poikkeuksen esimerkiksi renkaiden ilmaan nostaman hienojakoisen kiviaineksen 

muodossa. Suurten hiukkasten aiheuttama haitta on lähinnä likaantuminen. (Pöllänen R, 

Valmari T 2005)  

Hengitettävät hiukkaset ovat halkaisijaltaan alle 10 μm kokoisia. Ne voivat päätyä 

hengitysilman mukana aina keuhkoputkeen asti. Koostumukseltaan ne voivat olla pölyä 

tai merisuolakiteitä, mutta niissä voi olla sitoutuneena myös haitallisia aineita kuten 

raskasmetalleja ja hiilivetyjä. Kaupungeissa havaittava katupöly koostuu hengitettävistä 

hiukkasista. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuksien raja-arvo ilmassa on  

50 μmg/m
3
 ja se saa ylittyä mittausasemalla 35 kertaa vuodessa (Ilmanlaatuportaali 

2013 a) 

Pienhiukkasia syntyy erityisesti puun pienpoltossa. Lisäksi rikkidioksidi- sekä 

typpioksidikaasut muuttuvat pienhiukkasiksi. Pienhiukkaset ovat osa hengitettäviä 

hiukkasia. Niiden aerodynaaminen halkaisija on alle 2,5 μm, mikä mahdollistaa niiden 

tunkeutumisen syvälle hengitysteihin. Kyseiset hiukkaset voivat kulkeutua tuhansien 

kilometrien päähän, mikä tasaa alueiden pitoisuuseroja. Sade poistaa tehokkaasti 

pienhiukkasia ilmasta. (Ilmanlaatuportaali 2013 b) 

Ultrapienten hiukkasten aerodynaaminen halkaisija vaihtelee 0,01…0,1 μm välillä. Ne 

ovat lähtöisin palamisprosesseista ja kaupungeissa niitä syntyy erityisesti liikenteen 

seurauksena. Lukumäärällisesti ultrapienet hiukkaset muodostavat käytännössä 

pienhiukkasten lukumäärän, mutta massasta vain muutaman prosentin. Yhdistymällä ne 

voivat kasvaa 0,1…1 μm kertymähiukkasiksi, jolloin ne pysyvät ilmakehässä viikkoja.  

(Pekkanen J 2004) 

2.2.2 Kokojaottelu elimistöön kulkemiskyvyn perusteella 

Hiukkaset voidaan jakaa kolmeen ryhmään myös niiden kulkeutumiskyvyn, sekä 

kerääntymisen perusteella hengitysteissä. Pienimmät kuuluvat alveolijakeeseen eli 

niihin, jotka kykenevät kulkeutumaan aina keuhkorakkuloihin asti. Niiden koko 

vaihtelee 5…10 μm välillä. Keuhkojakeen hiukkaset voivat kulkeutua keuhkoputkistoon 
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saakka. Suurimmat hiukkaset eli hengitettävän jakeen hiukkaset etenevät 

ylähengitysteihin, eli sinne kerääntyvät kaikki yli 30 μm hiukkaset. Voidaankin sanoa, 

että mitä pienempi hiukkanen, sitä todennäköisemmin se pystyy tunkeutumaan syvälle 

hengityselimiin. Koon lisäksi myös hengitystapa vaikuttaa kuinka syvälle partikkelit 

voivat kulkeutua. (Kulmala I ym. 2004:3,20) 

Kuitumaisten hiukkasten käyttäytyminen hengityselimissä poikkeaa muista. Tästä on 

esimerkkinä ohuiden, jopa 200 μm pitkien kuitujen löytyminen keuhkorakkuloista, 

joiden luonnolliset puhdistusmekanismit toimivat heikommin kuin yläteiden. (Kulmala I 

ym. 2004:3,21) 

2.3 Muodostuminen 

Jauhautumisen, hankauksen tai murskaamisen seurauksena syntyvä pöly muodostuu 

mekaanisen rikkoutumisprosessin seurauksena. Syntyneen pölyn koostumus voi poiketa 

perusaineen koostumuksesta, koska mineraalit rikkoontuvat erilailla. Esimerkiksi 

marmori on helposti jauhautuva, mutta paljon vaarattomampi kuin hartsi, joka vaatii 

paljon enemmän energiaa jauhautuakseen. (Kulmala I ym. 2004:23) 

Pölyämistä tapahtuu kun jauhe- tai raemaista irtotavaraa käsitellään. Vapautumista 

tapahtuu vapaan putoamisen tilanteissa kuten kauhan ja kuorman kippauksessa (Kuva 

2). Tähän voidaan vaikuttaa pitämällä kippauskorkeudet matalina. Mitä korkeampi 

pudotuskorkeus on, sitä kovempi isku aiheutuu ja sitä enemmän aiheutuu pölyn 

leviämistä.  Liian suuri korkeus lisää myös ilman virtausta, joka tehostaa pölyn 

leviämistä. (Kulmala I ym. 2004:24) 

Kippaustilanteessa on havaittu, ettei pölyisyys vähene karkean tavaran osuuden 

kasvaessa vaan päinvastoin. Syynä tähän on karkeamman tavaran mukanaan tuoma 

suurempi iskeytymisenergia kippaustilanteessa, mikä aiheuttaa voimakkaamman pölyn 

leviämisen. (Kulmala I ym. 2004:24) 

Katupöly nousee kuivuessaan ilmaan ilmavirtausten ja resuspensionin takia (Pitkänen E 

& Viinanen J 2008:18). Resuspensiota tapahtuu renkaan lamellien imuvaikutuksesta, 
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jolloin tienpinnalla olevat partikkelit nousevat ilmaan. Suomessa tehdyssä 

tutkimuksessa todettiin kitkarenkaan tuottavan vähemmän pölyä kuin nastarenkaiden. 

Kuitenkin hiekkapaperi-ilmiön todettiin niilläkin olevan huomattavan suuri, jonka 

perusteella oletettiin saman tapahtuvan myös kesärenkailla. Hiekkapaperi-ilmiön 

edellytyksenä on tiellä oleva hiekka, joka kuluttaa pintaa. Nastat kulututtavat tien pintaa 

raapimalla sekä iskemällä (Kupiainen K ym. 2006). (Tervahattu H ym. 2002:14) 

 

Kuva 2. Kuivan materiaalin kippaaminen [Kalle Partanen] 

2.3.1 Hiekoitusmateriaali 

Hiekoitusmateriaalin laatu sekä määrä vaikuttaa kevään katupölytilanteeseen. Erityisesti 

materiaalin pienimmällä raekoolla on merkitystä. Hienoaineksen poistaminen 

esimerkiksi pesuseulonnalla parantaa hiekoitussepelin laatua. Seulonnan ajankohta 

vaikuttaa hienoaineksen määrään, koska kylmissä olosuhteissa pesuseulottuun sepeliin 

voi jäädä enemmän hienoainesta kuin lämpimällä. (Pitkänen E & Viinanen J 2008:29-

31) 

Hiekoitusmäärän optimoinnilla saavutetaan säästöjä sekä talvi- että 

kevätkunnossapidossa. Helsingin kaupungin toimenpidesuunnitelmassa Juha Kivinen 

HKR:stä on kertonut hiekoitusmateriaalin levitysmäärien olleen heillä ajokerrallaan 
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60…110 g/m
2
. Suolan kertalevitysmäärät ovat olosuhteista riippuen olleet 5…60 g/ m2. 

Lisäksi oikean raekoon valinta vähentää hiekoitusmateriaalin tarvetta. Helsingissä on 

esimerkiksi käytetty 1/5,6 mm pesuseulottua hiekoitussepeliä ajoradalla, eli pienin 

raekoko on ollut 1 mm. Suurin raekoko on tällöin ollut 5 tai 6mm. Jalkakäytäville on 

valittu samalla tavalla käsiteltyä sepeliä, mutta raekoko on ollut 3/5,6 mm. (Pitkänen E 

& Viinanen J 2008:29-31) 

Hiekoitushiekkaa käytetään Vantaalla keskimäärin 14 000 tonnia ja kalsiumkloridia 

noin 400 tonnia, missä katuverkoston pituus on noin 1500 km (Vättö J 2013). Espoossa 

käytettiin talven 2007 aikana noin 40 000 tonnia hiekoitussepeliä, mikä on 

keskimääräistä 25 % enemmän. Tämä johtui liukkauden normaalia suuremmasta 

määrästä. (Kupiainen K ym. 2007:28) 

Kuopion katupölytilanteessa tehdyssä raportissa Toivanen on antanut selvityksen, jonka 

mukaan Kuopiossa käytetään raekooltaan 0…8 mm hiekoitushiekkaa  

6 000…8 000 tonnia vuodessa. Lisäksi raekoon 3…6 mm hiekoitussepeliä käytetään 

2 000…4 000 tonnia vuosittain. (Komppula B ym. 2012:37) 

Tervahatun, Kupiaisen ja Räisäsen vuonna 2002 tekemissä kokeissa havaitaan, että 

hiekoitetulla asfaltilla ajettaessa nastarenkailla pölypitoisuus on kolminkertainen 

verrattuna hiekoittamattomaan. Mikäli hiekan raekokoa pienennetään pölypitoisuus voi 

nousta nastarenkailla kymmenkertaiseksi verrattuna hiekoittamattomaan. 

Kitkarenkaidenkin todetaan nostavan pölypitoisuutta hiekoitetulla pinnalla ajettaessa. 

Kokeissa käytetyt hiekat olivat Ämmänsuon graniittimurske, masuunikuona sekä 

Eurajoen diabaasi, joille tehtiin pesuseulonta 2 mm seulalla. Yksi Ämmänsuon näyte 

jätettiin pesuseulomatta, jolloin se sisälsi myös hienompaa ainesta. Tehtyjen testien 

perusteella seulomattoman materiaalin, hiekan määrällä 2 dm
3
, pölypitoisuus nousi 

suurimmaksi yhdessä Ämmänsuon murskeen 4 dm
3
 hiekkamäärällä. 

Masuunikuonahiekan käytöllä päästiin pienempiin pölymääriin sekä 

hiekkapaperivaikutus oli pienempi kuin muilla tutkimuksessa olleilla laaduilla. 

(Tervahattu H ym. 2002:12,14) 
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2.3.2 Hiekoitusmateriaalin poisto 

Hiekoitushiekasta arvioidaan Vantaalla kerättävän noin 50…65 % (Vättö J. 2013). 

Vastaavasti Kuopion ISS:n palveluohjaaja arvioi, että keskusta-alueelta saadaan 

kerättyä noin 60…70 % talven aikana levitetystä liukkaudentorjuntamateriaalista. 

Loppu kulkeutuu lumenajossa lumenkaatopaikalle tai huuhtoutuu sulamisvesien 

mukana. (Holopainen M 2013) 

Loviisan kaupungissa levitettiin talvella 2004-2005 1800 tonnia hiekkaa, josta saatiin 

kerättyä noin 400 tonnia. Suurta eroa levitetyn ja kerätyn välillä selittää se, että osa 

hiekasta harjataan ajoväylän sivuun. Kerättyä hiekkaa käytetään kaivannoissa 

alusmateriaalina sekä vesi- ja viemärijohtojen putkisorana. (Lappalainen J. 2005) 

Taiwanissa tehdyn tutkimuksessa on selvitetty pesun ja regeneroivan imuauton käytön 

vaikusta kokonaisleijumaan (TSP). Yhteiskäsittelyn havaittiin vähentävän jopa 30 % 

kokonaisleijumaa. Kuitenkin pitoisuuden lasku on vain hyvin lyhytaikainen. 

Tutkimuksissa käytetty imuauto kykeni poistamaan vesipesurilla 30…100 μm hiukkaset 

ja alle 30 μm poistettiin nylon suodattimella. Imusuulakkeen läheisyydessä pölynsidonta 

suoritettiin 300…1000 μm halkaisijaltaan olevilla vesipisaroilla, jolloin niiden 

asettumisnopeus suhteessa poistettaviin 2…10 μm partikkeleihin oli riittävä. (Chang Y-

M ym. 2004) 

Harjauksen havaittiin nostavan TSP-arvoa jopa kolminkertaiseksi hetkellisesti. 

Kuitenkin pitoisuus putoaa nopeasti alle alkutilanteen. Noin kolmen tunnin päästä 

puhdistuksen vaikutus on loppunut ja TSP-pitoisuudet ovat palanneet alkuperäiseen.  

Tämän ajatellaan johtuvan muualta kulkeutuneesta ja liikenteen mukanaan tuomasta 

hiukkaskuormituksesta. (Chang Y-M ym. 2004) 

Yleisesti katujen harjausta pidetään tehottomana keinona poistaa PM10-hiukkasia. Tämä 

johtuu lähinnä siitä, ettei niitä ole suunniteltu siihen. Pitkällä aikavälillä harjauksen 

kuitenkin voidaan olettaa vähentävän PM10 ja niitä pienempien hiukkasten 

muodostumista, koska maa-aines on poistettu. (Chang Y-M ym. 2004)  
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KAPU-tutkimuksessa vahvistettiin muissa tutkimuksissa havaittu ilmiö, ettei 

kevätpuhdistus riitä hengitettävän pölyn poistamiseen tämän hetkisillä laitteilla. 

Havaittavissa oli jopa pitoisuuksien nousua puhdistuksen jälkeen. Tulokset eivät ole 

kuitenkaan aivan yksiselitteisiä, koska mittaukset voitiin suorittaa vasta pesun jälkeen 

kadun ollessa kuiva. Kuivumisen aikana pesty alue likaantui muualta tulevista 

partikkeleista, joka myös vääristi tulosta. (Kupiainen K ym. 2007:67) 

2.4 Terveysvaikutukset 

Pölyn voidaan olettaa lähes varmasti aiheuttavan terveysriskin, mikäli pölypilvet ovat 

silmin havaittavissa. Myös normaaleissa valaistusolosuhteissa näkymätön pöly voi 

aiheuttaa vaaran hiukkasten pienen koon vuoksi (Kulmala I ym. 2004:4). Mitä 

pienempiä hiukkaset ovat sitä syvemmälle ne kykenevät hengitysteissä kulkeutumaan ja 

sitä huonommin ne sieltä poistuvat.  

Katupöly voi aiheuttaa terveelläkin ihmisellä hengitysteiden ärtymistä, sillä se sisältää 

myös terveydelle vaarallisia aineita. Eräs näistä on kvartsi, joka aiheuttaa silikoosia ja 

keuhkosyöpää, sillä sen hiukkaset pääsevät aina keuhkojen alveolialueelle saakka 

(Kulmala I ym. 2004:34). Se on yksi kolmesta piioksidin kiteisistä muodoista. Sitä 

esiintyy kaikissa suomalaisissa kivilajeissa. Esimerkiksi harmaassa graniitissa 

pitoisuudet ovat 30…40 % välillä. Kvartsin pitoisuuksien raja-arvoksi on asetettu 0,05 

mg/m
3
. (Pääkkönen R & Rantanen S 2008:16) 

2.5 Lait ja asetukset 

2.5.1 Raja-arvot 

Valtioneuvoston asetus 711/2001 määrittelee hengitettävien hiukkasten raja-arvot 

vuorokausi- ja vuosialtistumiselle (Taulukko 2). Asetuksessa määrätään ylityksestä tai 

sen vaarasta ryhtymään jatkotoimenpiteisiin, mutta nämä eivät koske hiekoituksesta 

aiheutuvia ylityksiä. Kunnan on tässä tapauksessa laadittava selvitys alueiden 

laajuudesta ja hiukkasten pitoisuuksista, jakaumasta ja lähteistä. Lisäksi siitä on 
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ilmettävä suunnitelluista ja toteutetuista toimenpiteistä sekä niiden vaikutuksesta. 

(711/2001) 

Taulukko 2. Harjauksen kannalta oleelliset ohjearvot terveydellisten haittojen 

ehkäisemiseksi (711/2001, Ilmanlaatuportaali 2013c) 

Aine Raja-arvo (20°C, 1 atm) Huomioitavaa 

Hengitettävät hiukkaset eli 

PM10 
50 μg/m

3
 /24h 

40 μg/m
3
/kalenterivuosi 

Vuorokausiraja-arvo, joka 

saa ylittyä 35 vuodessa 

Pienhiukkaset eli PM 2,5 25 μ g/m
3 

/vuosi  

 

2.5.2 Kunnossapitoasetukset 

Katujen kunnossapitoa käsittelevä asetus on 31.8.1978/669, jossa velvoitetaan katujen, 

torien, katuaukioiden, puistojen, istutusten ja muiden vastaavien kunnossa- ja 

puhtaanapitoon. Kadun kunnossapitotason määrityksessä on otettava huomioon 

liikenteellinen merkitys sekä määrä, vuodenaika ja sen mukanaan tuomat muutokset 

sekä käyttäjäkunnan erilaiset tarpeet. (31.8.1978/669) 

Kunnossapitotoimenpiteet tarkoittavat käytännössä lumen aurausta, jään poistamista, 

hiekoittamista ja/tai suolaamista, sekä liukkauden torjuntaan käytetyn kiviaineksen 

poistamista, mikä yleensä suoritetaan harjaamalla. Lisäksi asetus velvoittaa katuojien ja 

sadevesijärjestelmien kunnosta huolehtimisen. (547/2005) 

Asetuksessa kadun puhtaanapidolla tarkoitetaan toimia, joilla katu pidetään siistinä 

liasta, lehdistä, roskista ja irtonaisista esineistä. Lisäksi velvoitetaan poistamaan 

rikkaruohot ajoradalta ja jalkakäytävältä. Kadun on oltava terveydellisesti tyydyttävä 

samoin kuin torin, katuaukion tai puiston. (547/2005) 
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Kunta voi asettaa vaatimuksia kunnossapidon laitteille, aineille, suoritustavalle ja  

-ajalle sekä määrittää hoitoluokkia eri alueille. Lisäksi määräyksiä voidaan asettaa 

lumen käsittelyyn, varastointiin sekä poiskuljetukseen.  

2.6 Keinoja katupölyn vähentämiseen 

Katupölypäästöjä voidaan vähentää lisäämällä lumen poiskuljetusta. Tällöin talvella 

lumeen sitoutunut pöly ja hiekka eivät pääse vapautumaan kaupunki-ilmaan lumien 

sulaessa. Kadun varteen auratussa lumessa voi olla jopa 15…20-kertaisia 

kiintoainepitoisuuksia verrattuna koskemattomaan lumeen. (Pitkänen E & Viinanen J 

2008:21,38) 

Asfalttipinnoitteen kulutuskestävyydellä voidaan vaikuttaa katupölyn muodostumiseen. 

Lisäksi pinnoitteen tasaisuus vaikuttaa puhdistettavuuteen ja luonnolliseen 

puhdistumiseen. Esimerkiksi tehokkaalla valumavesien poistumisella tehostetaan 

pölyävän aineksen poistumista. (Pitkänen E & Viinanen J 2008:23) 

Katulämmityksellä voidaan pitää kadut sulana koko talven, jolloin hiekoitustarve 

poistuu. Lämmityksen käyttö on kuitenkin kallista, joten käyttö rajoittuu kaupungin 

keskustojen vilkkaisiin jalankulkualueisiin. Ajoväylillä sulanapitojärjestelmää ei voida 

käyttää vaurioitumisherkkyyden takia. Poistuvat sulamisvedet on huomioitava 

katusuunnittelussa. (Kolehmainen L 2010:56-57) 

Työtavoilla ja -menetelmillä voidaan vaikuttaa laitteiden nostaman pölynmäärän. Kuten 

rakennustyömaaliikenteen ajoneuvojen renkaiden pesulla, jottei pöly kulkeutuisi kadulle 

(Pitkänen E & Viinanen J 2008:24). Pölyämisen ehkäisemiseksi  

Pölyntorjunta –oppaassa kehotetaan videoimaan ja keräämään altistumistietoja 

työtapojen kehittämiseksi ja kouluttamiseksi. (Heinonen K ym. 2004:9) 
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3 TEIDEN JA KATUJEN PUHDISTUS 

3.1 Ajankohdat 

Harjalaitteiden käyttö keskittyy katujen kunnossapidossa Suomessa lähinnä kevääseen 

ja syksyyn. Kesällä toiminta on lähinnä roskien keräämistä lakaisukoneella ja muuta 

puhtaanapitoa sekä kunnostusta. Koneellista lumen talviharjausta suoritetaan Suomessa 

lähinnä raideliikennepuolella sekä erilaisten testausratojen puhtaanapidossa. Venäjällä 

sekä Keski-Euroopassa lumen harjaaminen koneellisesti on yleisempää. 

3.1.1 Talvi 

Talvella katujen kunnossapito keskittyy lumen ja jään poistoon sekä liukkauden 

torjuntaan. Taajamissa auraamiseen käytetään pääasiassa erilaisia auroja, kuten nivel-, 

u- ja alueauroja. Aurojen käyttöä puoltaa hallittu lumen liike, mikä mahdollistaa 

työskentelyn ahtaissakin väleissä. Auroilla voidaan siirtää työntämällä lunta tai 

käyttämällä suurempaa ajonopeutta, jolloin aura heittää lumen ojaan. Myös 

lumilinkojen käyttö on yleistynyt auraamisessa sekä kuormaamisessa. Jäänpoistossa 

käytetään varsinaisia aurauskalustoa järeämpiä laitteita ja koneita, kuten tiekarhuja ja 

traktoriin kytkettävää höyläterää.  

Olennaisena toimenpiteenä taajamissa on lumenkuljetukset lumenkaatopaikoille tai 

välivarastoon. Erityisesti aurojen käyttö ja ahdas kaupunkisuunnittelu lisäävät 

lumenkuljetustarvetta. Lumenajolla vähennetään keväällä sulamisvesiä, harjattavan 

materiaalin määrää sekä parannetaan liikenneturvallisuutta taajama-alueella. 

Lumenajossa käytetään pyöräkuormaaja tai etukuormaajalla varustettua traktoria 

lastauksessa. Kuljetukset suoritetaan lumilavalla varustetulla kuorma-autolla tai 

traktorilla sekä lumilaidoilla varustetulla peräkärryllä. KAPU-projektissa ehdotetaankin 

tehostamaan aurausta sekä lumenajoa, jotta voitaisiin vähentää hiekoitusta ja suolausta. 

Kustannussäästöillä voitaisiin kompensoida kohonneita auraus- ja lumensiirto 

kustannuksia. Säästöä saataisiin toki myös vähentyneenä kevätpuhdistustarpeena. 

(Kupiainen K ym. 2007:71) 
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Liukkauden torjuntaan käytetään kiviainesta hiekan kuin murskeenkin muodossa sekä 

erilaisia suoloja kuten natriumkloridia. Kiviaineksen laadun ja raekoon valinnalla on 

oleellinen vaikutus kevään pölyämiseen ja terveysvaikutuksiin. Käytettävät hiekoittimet 

ovat tela- tai lautashiekoittimia. Suolaus suoritetaan usein nesteenkäsittelyyn 

tarkoitetulla laitteistolla. Poikkeuksellisen vilkkaita keskustan väyliä voidaan puhdistaa 

harjaamalla. Lumen harjaamisella pienentää hiekoitustarvetta, mikä vastaavasti 

vähentää kevään katupölyä. (Lappalainen H & Velhonoja P. 1999:23) 

Helsingin kaupungin katujen ylläpitokustannus raportissa todetaan talvikunnossapidon 

olevan kalliimpaa kuin puhtaanapito. Tämä johtuu suuremmasta resurssitarpeesta sekä 

lain asettamista vaatimuksista turvalliselle liikkumiselle. (Kolehmainen L 2010:48) 

3.1.2 Kevät 

Kevään kunnossapitotoimenpiteet alkavat lumien sulaessa ja yöpakkasten laantuessa. 

Kevään pääasiallinen toimenpide on liukkaudentorjuntaan käytetyn kiviaineksen 

poistaminen. Harjauksen oikealla aloitusajankohdalla on suuri merkitys tehokkuuteen ja 

työn laatuun. Liian aikainen aloitus johtaa paikkaharjauksiin, koska jäisen polanteen 

poistaminen ei onnistu kaikilla harjatyypeillä. Polanne pitää sisällään 

hiekoitusmateriaalia, joka vapautuu sulaessa. Pinnan kuivuessa pöly nousee ilmavirtojen 

vaikutuksesta leijuvaksi. Ongelma korostuu varsinkin varjoisilla paikoilla. Liian 

myöhäinen aloitus vastaavasti pahentaa pölyämistä, koska jo vapautunut kuiva pöly 

nousee liikenteen vaikutuksesta ilmaan. Hiekoitushiekan poistaminen on viimeinen 

talvihoitokauden vaihe, mutta tässä työssä toimenpiteet on jaoteltu vuodenaikojen 

mukaisesti. 

Harjaus aloitetaan taajamista ja paikoista, joissa kevytliikenne tai asutus altistuu 

katupölylle. Harjauksella varmistetaan pyöräilijöiden turvallisuus, koska irtohiekka voi 

aiheuttaa kaatumisia. Tilapäisesti pölyämistä voidaan hillitä käyttämällä noin 5 % 

kalsiumkloridiliuosta. Nurmikot on pyrittävä puhdistamaan hiekasta samalla aikaa 

väylän puhdistuksen kanssa, mikäli nurmikko kestää työkoneita. (Lappalainen H & 

Velhonoja P 1999:35).  
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KAPU-tutkimuksen perusteella parhaaseen puhdistustulokseen pääsee ajoittamalla 

ajoradan että jalka- ja pyöräteiden puhdistuksen samaan aikaan. Lisäksi SMA 11-asfaltti 

helpottaa puhdistusta. (Kupiainen K ym.2007:3) 

Taajamissa harjaus suoritetaan kostuttavalla ja keräävällä laitteella. Kuivaharjaus on 

kielletty sekä taajamissa että niiden ulkopuolella, sillä se aiheuttaa voimakasta 

pölyämistä. Taajaman ulkopuolella voidaan harjata väylän sivuun. (Lappalainen H & 

Velhonoja P 1999:17) 

Harjauksen jälkeen kadut puhdistetaan usein imulakaisuautoilla, jonka jälkeen pestään 

hienoaines pois. Pesussa käytetään korkeapainepesureita, jotka on kiinnitetty kuorma-

auton tai työkoneen eteen. Pesuvesi huuhtoutuu sadevesijärjestelmään. 

Roskat kerätään lumien sulettua mahdollisimman nopeasti. Siivoaminen aloitetaan 

taajamista ja kevyenliikenteenväylistä sekä pääteiltä, jonka jälkeen muut tiet siivotaan 

viimeistään toukokuun loppuun.  Laatutasoa pidetään kesällä yllä, ja huomio 

kiinnitetään erityisesti pysäkkien ympäristöön, levähdysalueille ja muihin vastaaviin 

kohteisiin. (Lappalainen H & Velhonoja P 1999:17) 

Kevätpuhdistuskausi kestää Helsingissä 1…1,5 kuukautta (Pitkänen E & Viinanen J 

2008:22). Helsingissä katupölyn poistamiseen arvioidaan kuluvan alle 2 miljoonaa 

euroa vuosittain.  Vastaavasti katupölystä aiheutuneisiin terveysvaikutuksiin vastaavasti 

kuluu 2…17 miljoonaa euroa vuosittain. (Kupiainen K ym.2007:6) 

3.1.3 Kesä  

Kesällä katujen puhtaanapito keskittyy roskien, heinän, lehtien ja oksien poistamiseen. 

Puhdistuksessa käytetään lähinnä lakaisuautoja ja käsityövälineitä. Kesällä tehdään 

myös katujen pesua. 

Kunnossapidon tehtävä on paikata ja uudistaa kestopinnoitteita sekä lanata 

sorapäällysteisiä teitä. Ehjällä ja tasaisella pinnoitteella helpotetaan kevään 

puhdistusoperaatiota. Lisäksi korjataan katukivetyksiä ja aurauksessa vaurioituneita 

kohteita. Sadevesiviemäreiden pesua hoidetaan myös kesällä. 
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Lumenkaatopaikkojen siistiminen ja kasojen levittäminen kuuluvat myös kesän töihin. 

Levittämisellä ja kääntämisellä nopeutetaan kasojen sulamista, sillä paikallaan sulaessa 

hiekka muodostaa eristävän kerroksen. Ajetun lumen mukana on kulkeutunut 

hiekoitushiekkaa ja roskia kadulta, jotka on loppusijoitettava esimerkiksi kaatopaikalle 

tai täytemaaksi. Alueiden siistimisessä voidaan käyttää esimerkiksi kauhaharjaa. 

Kauhaharjaa voidaan myös käyttää turvaurien jyrsinnässä irronneen kiviaineksen 

poistoon. 

3.1.4 Syksy 

Syksyllä, kun puiden lehtien tippuvat aloitetaan lehtien kerääminen. Keräämiseen 

käytetään harjalaitteita, erilaisia imulaiteratkaisuja sekä lakaisuautoja. Kerättävä 

materiaali muodostuu lehdistä ja muusta kasviperäisestä jätteestä sekä roskista. 

Nurmikentiltä lehdet kerätään kevyillä koneilla, käsin tai siirretään lehtipuhaltimilla 

alueelle, josta ne voidaan kerätä esimerkiksi kauhaharja-traktori yhdistelmällä. 

Kunnossapitotoimet ovat kesän toimia vastaavat eli kestopäällysteiden uusimista, 

paikkaamista ja katukivetysten korjaamista. Pakkasten tullessa alkavat hiekoitus ja muut 

liukkaudentorjuntatoimet, myös lumenauraamista voi olla satunnaisesti. 

3.2 Kevätpuhdistuksen vaikutus PM10-pitoisuuksiin Kuopiossa 

Kuopion kevätpuhdistuksen vaikutusta PM10-pitoisuuksiin vertailtiin 

Ilmanlaatuportaalista saaduilla arvoilla vuosilta 2012 ja 2013. Tosin vuoden 2013 arvot 

olivat vielä tarkistamattomia, joten ne eivät ole täysin luotettavia. Tämä ilmeni 

muutaman tuntiarvon negatiivisena arvona. Keskikaupungilla ISS käytti puhdistuksessa 

harjalaitteita kaduilla, kevyenliikenteenväylillä sekä jalkakäytävillä. Rännikatujen 

hiekanpoisto suoritettiin vuonna 2012 viikkoa myöhemmin kuin muiden alueiden pesu 

ja vuonna 2013 se suoritettiin vasta 11 päivää pesun jälkeen.  Lopuksi edellä mainitut 

alueet pestiin rännikatuja lukuun ottamatta.  Tarkemmat tiedot työmaapäiväkirjoissa, 

joista löytyy kooste liitteissä (Liite 1). (Holopainen M 2013) 

Kuopion mittausasemista vertailuun otettiin Tasavallankadun, Kasarmipuiston sekä 

Maaherrankadun mittausasemat. Mittausasemien sijainti näkyy liitteissä (Liite 1) 
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olevalta kartalta.  Tiedot harjausajankohdista tutkittavilta vuosilta toimitti ISS:n 

palveluohjaaja Mika Holopainen. 

Holopaisen toimittavat työmaapäiväkirjat sisältävät myös hiekoitustapahtumia. 

Esimerkiksi 4.4.2012 hiekoitusta on ollut kaikille alueille, mikä näkyy myös piikkinä 

PM10 pitoisuuksissa erityisesti Tasavallankadun mittausasemalla. Hiekanpoiston 

aloituspäivänä 8.4.2012 harjattiin 11:00…18:00 välisenä aikana.  Tästä oli havaittavissa 

PM10-pitoisuuksissa piikki Kasarmikadulla sekä Maaherrankadulla, jossa tuntiarvo 

nousi korkeimmillaan 175,7 ug/m
3
 kello 19:00. Esimerkiksi kello 15:00 aikaan 

samaisena päivänä mitattiin vain 17,1 ug/m
3
 pitoisuuksia Maaherrankadulla ja  

11,90 ug/m
3
 Tasavallankadulla. Kasarmikadulla pitoisuudet olivat noin puolet edellä 

mainituista arvoista kello 15:00 aikaan. On kuitenkin huomattava, että edeltävän päivän 

hiekoitus nosti hiukkaspitoisuudet jo ennalta normaalia korkeammalle. Pitoisuuksien 

havaittiin myös nousevan voimakkaasti molempina päivinä noin kello 17:00…18:00 

eteenpäin. Pitoisuuksien kehityksestä tehdyt diagrammit löytyvät liitteistä (Liite 2 & 3). 

Lisäksi tarkasteltiin pienhiukkasten eli PM2,5 pitoisuuksia. Pitoisuudet olivat molempina 

tutkittavina vuosina harjaamisen aikana korkeammat kuin edeltävällä viikolla. Vuonna 

2012 pitoisuudet putoavat heti pesupäivän jälkeen, joka on myös havaittavissa vuoden 

2013 diagrammista. Tosin vuoden 2013 pesun vaikutus pitoisuuksiin on lyhempi ja 

pienempi, jolloin pesupäivän keskiarvopitoisuus oli 4,7 ug/m
3
 ja seuraavan päivän 8,3 

ug/m
3
. Edeltävän vuoden keskiarvot olivat pesupäivänä 3,5 ug/m

3
 ja seuraavana 4,7 

ug/m
3
. Jotta kadun hiekanpoiston vaikutusta pienhiukkasten määrään voitaisiin 

luotettavasti arvioida, olisi vertailuun otettava lisää kaupunkeja ja vertailua olisi 

suoritettava useampana vuotena. PM2,5 pitoisuutta koskevat diagrammit löytyvät 

liitteistä. 
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4 HARJALAITTEET 

Työssä keskitytään kauhaharjan ominaisuuksien kehittämiseen, mutta ratkaisut ovat 

sovellettavissa myös muihinkin harjalaitteisiin. Katujen kunnossapitoon tarkoitettu harja 

on perusrakenteeltaan pyörivä telamainen harja, jonka voimansiirto on toteutettu 

hydraulisesti tai mekaanisesti. Varustelemalla harja erilaisin roskasäiliöin, lokasuojin ja 

työlaitesovittein, saadaan eri käyttötarkoituksiin sopivia harjoja. 

Harjalaitteelta vaadittavat ominaisuudet vaihtelevat käyttöympäristön mukaan. 

Esimerkiksi työalueen leveys vaikuttaa harjan leveyden valintaan, jotta saavutetaan 

puhdasta yhdellä ajokerralla. Harjattavan materiaalin siirtotarve vaikuttaa roskasäiliön 

tarpeeseen, sillä taajama-alueilla hiekka on yleensä kuljetettava pois, kun taas haja-

ajatusaluilla luiskaan harjaaminen on usein sallittua. (Heiskanen M 2012:55-56) 

4.1 Avoharja eli siirtävä harjalaite 

Avoharja (Kuva 3) on rakenteeltaan avoin eli siinä ei ole roskasäiliötä, johon roskat ja 

hiekka kerääntyisivät. Sitä käytetäänkin tilanteissa, missä lentävistä kivistä tai 

vastaavista, ei aiheudu haittaa ihmisille eikä esineille. Yleensä harjalla siirretään 

materiaalia yhteen ikään kuin karhoksi, josta se kerätään esimerkiksi kauhaharjalla pois. 

Taajama-alueiden ulkopuolella voidaan myös tehdä sivuunharjausta, mikä on taajamissa 

yleensä kielletty. Avoharjoja voidaan käyttää traktoreissa, kiinteistönhuoltokoneissa, 

pyöräkoneissa ja kuorma-autoissa. Laitteesta käytetään myös nimeä siirtävä harjalaite. 

Avoharjoja on tarjolla niin sanottuna hitaankaluston, eli ≤50 km/h ajonopeuden 

työkoneiden, työlaitteissa aina leveyteen 3500 mm asti. Harjan halkaisijat vaihtelevat 

550…900 mm välillä. Avoharjoille on tyypillistä, että se voidaan asettaa vinoon 

ajosuuntaansa nähden noin 30° verran. Tämä mahdollistaa luiskaan harjaamisen. 

Puomiharja on rakenteeltaan myös avoin ja vastaa avoharjaa, mutta työleveys on 

kapeampi. Harja liitetään sovitteella esimerkiksi kaivinkoneen puomiin. Tyypillisiä 

käyttökohteita ovat liikenteenjakajat ja portaat, mutta sitä voidaan käyttää tavallisena 

avoharjana.  Puomiharjauksen etuna on puomin tarjoama ulottuvuus sekä liikeradat, 
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mikä mahdollistaa harjaamisen paikoissa missä pinnan muodot sekä käytettävissä oleva 

tila asettavat rajoitteita. 

Säiliöllinen avoharja poikkeaa tavallisesta avoharjasta alas laskettavan säiliön takia. 

Nämä harjat asettuvat ominaisuuksiltaan kauhaharjojen ja avoharjojen väliin. Säiliötä 

voidaan käyttää tarvittaessa materiaalin keräämiseen, mutta säiliö on selvästi pienempi 

kuin kauhaharjassa. Laitetyyppi on yleisempi Keski-Euroopassa, mutta malleja on 

saatavana myös Suomessa. 

 

Kuva 3. Avoharja varastointijalkojen varassa (Lametal 2013) 

4.2 Kauhaharja 

Kauhaharja (Kuva 4) on työlaiteharjoista monikäyttöisin. Kauhaharja soveltuu 

eteenpäin ajettaessa isompienkin roskien, kuten laudan kappaleiden ja vastaavien 

keräämiseen. Peruuttaen harjatessa puhdistettava pinta viimeistellään hienommasta 

aineksesta. Kauhalla voidaan poistaa myös polannetta, mikä aiheuttaa uusintaharjauksia 

muilla harjalaitteilla. Kauhaharja toimii erinomaisesti avoharjan työparina, toimien 

lastausvälineenä avoharjan kokoamille karhoille. Kauhaharjat voidaan liittää 

pyöräkoneisiin, traktoreihin tai kiinteistöhuoltokoneisiin. 
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Kauhaharjassa on roskasäiliö, joka on sijoitettu joko harjan etu- tai takapuolelle. 

Näissäkään harjoissa kivien ja roskien lentämistä ei ole täysin estetty. Taakse sijoitetut 

roskasäiliöt ovat tilavuudeltaan suurempia, ja niiden koko voi olla useita kuutiometrejä. 

Harjan halkaisijat vaihtelivat 500…1100 mm välillä. Valtaosa harjoista käytti kuitenkin 

halkaisijaltaan 700 mm harjaa. Markkinoilla olevien harjojen leveydet vaihtelevat 

1200…3000 mm välillä. Harjan materiaalina käytettiin nylonia, polypropyleenia, 

polyesteriä, terästä ja näiden kombinaatioita.  

Lisävarusteena harjoissa on yleensä kastelulaitteisto, sivuharja ja osa valmistajista 

tarjoavat myös tukipyöriä lisävarusteena. Kahdella valmistajalla oli tarjolla vaihdettavat 

sovitteet harjoihin. Lisävarusteena on saatavana myös eräällä valmistajalla 

radiokaukosäädin harjan sekä kastelun ohjaukseen. 

Harjan pyöritys sekä nosto tapahtuvat tutkituissa harjoissa pääasiassa hydrauliikalla. 

Yksinkertaisimmissa malleissa ei ollut harjan nostoa, vaan roskat kipattiin harjan läpi 

harjan pyöriessä takaperin. 

 

Kuva 4. Kauhaharja varustettuna kastelulaittein (Lametal 2013) 

4.3 Kerääväharja 

Kerääväharja (Kuva 5) on rakenteeltaan suljettu, eli harja on kotelon sisällä, jossa myös 

roskasäiliö sijaitsee. Suljetun rakenteen ansiosta kerääväharjaa käytetään kohteissa, 
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joissa on kivien sinkoaminen aiheuttaa vaaraa. Keräävää harjalaitetta käytetään lähinnä 

pienempien roskien ja hiekan keräämiseen. 

Harja pyörii työkoneen ajosuuntaan vastaan, joten roskasäiliö on sijoitettu harjan 

etupuolelle. Laitteen tehokas työskentelysuunta on eteenpäin, joten se sopii erityisesti 

pyöräteiden puhdistamiseen. Harja kytketään työkoneen eteen, jossa se kulkee muista 

harjoista poiketen omien pyörien päällä. Tämä on mahdollista niin sanotun kelluvan 

kiinnityksen ansiosta, joka on työlaitesovitteen ja työlaitteen välillä. Roskasäiliön 

tyhjentäminen suoritetaan useimmiten avaamalla laitteen pohja tyhjennyspaikan päällä.  

Kerääviä harjalaitteita on valmistettu myös kytkettäväksi taakse traktorin tai kuorma-

auton vetolaitteeseen. Näiden roskasäiliöiden tilavuudet ovat suuremmat kuin 

etukuormainsovitteisten. Nämä laitteet ovat yleisempiä muualla Euroopassa. 

 

Kuva 5. Kerääväharjalaite varustettuna sivuharjalla ja kastelulaittein (Lametal 2013) 

4.4 Lisävarusteet 

Harjatessa pölyämistä voidaan torjua esimerkiksi erilaisin kastelumenetelmin tai 

sumuttamalla. Sumussa olevat vesimolekyylit kiinnittyvät ilmassa oleviin 

pölyhiukkasiin, jolloin niiden massa kasvaa. Tämän seurauksena pöly laskeutuu takaisin 

harjattavalle pinnalle. 
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Kuivan materiaalin harjaaminen käyttäen kastelua pölynsidontana lisää veden kulutusta 

verrattuna sumutukseen.  Kastelulla pöly sidotaan kiinni harjattavaan pintaan, joka 

vaatii runsaasti vettä. Suuri vedenkulutus lisää veden siirtotarvetta sekä kasvattaa 

harjattavan materiaalin massaa. 

Pölynsidonta on keräävissä, avo- ja kauhaharjoissa toteutettu pääasiassa perinteisin 

kastelulaittein. Tällöin vesipumppua käytetään sähkömoottorilla ja vesi johdetaan 

putkistoja pitkin suuttimelle, josta vesi suihkuaa joko harjaan tai harjattavalle pinnalle. 

Suutinten määrä vaihtelee ja samoin niiden sijoittelu. Muita pölynsidonnassa käytettyjä 

ratkaisuja ovat korkeapainepölynsidonta ja alipainejärjestelmä, joka imee ilmaa kauhan 

sisään. Alipainejärjestelmää on käytetty markkinoilla olevissa kauhaharjoissa. 

Koteloinnissa on käytetty terästä ja kohteissa missä tarvitaan joustavaa kotelointia, on 

käytetty suojapeitteitä, kumeja tai harjalistaa. 

4.5 Kauhaan lisävarusteeksi asennettu harja 

Peruskauhojen käyttöastetta voidaan nostaa asentamalla siihen harjayksikkö. 

Rakenteesta tulee kauhaharjan kaltainen, mutta pääsääntöisesti paljon avoimempi, sillä 

yleensä niitä ei ole varustettu lokasuojilla. Kyseiset ratkaisut ovat muutenkin usein 

puutteellisia suojausten osalta, joten niitä voidaan käyttää vain paikoissa missä 

sinkoavasta materiaalista ei ole haittaa. 

Seuraavan sivun kuvan kaltaisten harjalaitteiden käytössä on pidettävä huolta 

pölynsidonnasta (Kuva 6). Helpoiten tämä on toteutettavissa ennen harjausta suoritetulla 

pinnan kastelulla, jolloin kauhaan ei tarvitse asentaa pölyntorjuntajärjestelmää.  
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Kuva 6. Lumikauhaan varusteltuna harjalla (Lappalainen H & Velhonoja  P 1999:36) 

4.6 Toimintamenetelmät harjauksessa 

Hiekan keräämisessä voidaan käyttää hyvin monenlaisia työkone ja -laiteyhdistelmiä. 

Kuorma-autoja voidaan käyttää kastelussa ja harjauksessa. Pyöräalustaiset kaivinkoneet 

ja kaivurikuormaaja, joka tunnetaan myös pyöräkuomainkaivurina, ovat puomiharjalla 

varustettuna erinomaisia liikenteenjakajien ja muiden vastaavien hankalien kohteiden 

puhdistuksessa. 

4.6.1 Yksittäinen kone 

Yksittäinen työkone voi monipuolisella varustelulla hoitaa kastelun, karkean ja hienon 

aineksen poiston sekä kuljetuksen. Tällöin esimerkiksi traktorin tai pyöräkoneen 

etukuormaajaan on kytketty keräävä- tai kauhaharja ja se on varustettu 

pölynsidontajärjestelmällä, kuten kastelulla. Etukuormaajan avulla hiekka kyetään 

lastaamaan suoraan esimerkiksi peräkärryyn. Kerätyn materiaalin määrästä ja 

siirtomatkasta riippuen peräkärryn kuorma joko tyhjennetään varastointipaikalle tai 

jatketaan materiaalin keräämistä uudelta alueelta.  

Luiskaan harjaus voidaan suorittaa käyttäen avoharjaa, joka on varustettu kastelulla. 

Tämä on mahdollista vain osassa alueita, lähinnä taajaman ulkopuolella. Työkoneena 

voidaan käyttää myös etunostolaitteella varustettua traktoria, koska avoharjalla ei ole 

tarvetta kuormaamiselle. 
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4.6.2 Koneparin käyttäminen 

Menetelmässä toinen työkone on varustettu kauhalla ja toinen avoharjalla (Kuva 7). 

Avoharjalla varustettu työkone ajaa eteenpäin ja siirtää harjalla materiaalia kauhaan. 

Kauhalla varustettu työkone peruuttaa ja käy kauhan täyttyessä tyhjentämässä sen 

peräkärryyn tai välivarastoon. Menetelmän käyttöä ei suositella kuin väliaikaisena tai 

kiireajan ratkaisuna. (Lappalainen H & Velhonoja P 1999:36) 

Käytettäessä kauhaharjaa tai keräävää harjaa voidaan kahden koneen ryhmässä 

työskennellä myös niin että yksi kone hoitaa kastelun ja hiekan kuljetuksen pois. Toinen 

keskittyy hiekan keräämiseen ja siirtämiseen kuljetuspaikalle poiskuljetusta varten. 

Tämä on toimiva ratkaisu varsinkin tilanteissa, joissa vettä joudutaan hakemaan 

kauempaa. 

 

Kuva 7. Avoharja ja kauha –pari (Lappalainen H & Velhonoja P 1999:36) 

4.6.3 Koneryhmän käyttäminen 

Kevät puhdistus voidaan toteuttaa myös usealla koneella, joista kullakin koneella on 

oma tehtävänsä. Ensiksi suoritetaan kastelu siihen varustellulla työkoneella, jonka 

jälkeen karkea aines kerätään kauhaharjalla pois. Isoilla alueilla keruuta voidaan tukea 

siirtämällä avoharjalla hiekka isommiksi kasoiksi, jotka siirretään esimerkiksi 

kauhaharjalla perävaunuun tai välivarastoon. Lopuksi suoritetaan hienoaineksen poisto 

imulakaisukoneella ja painepesu. Tämä menetelmä on käytössä esimerkiksi Helsingissä 

(Kupiainen K ym. 2007:46). 
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5 TYYPILLISIÄ ONGELMIA HARJAUKSESSA 

5.1 Katusuunnittelu 

Kevätpuhdistusta voidaan tehostaa ottamalla kunnossapito huomioon jo 

katusuunnittelussa. Suunniteltaessa on vältettävä hankalien ”taskujen” ja erilaisten 

kynnysten käyttämistä. Myös hulevesien tehokas poistuminen on huomioitava 

suunnittelussa, koska sillä voidaan vähentää irtoaineen määrää. Lisäksi pinnoitteen 

laatuun on kiinnitettävä huomiota. Kiviaineeksi on valittava kulutuskestäviä lajeja. 

Sileällä päällysteellä helpotetaan puhdistusta, jolloin pöly ei jää pinnoitteen koloihin. 

(Pitkänen E & Viinanen J 2008:22-23)   

Suunnittelemalla ajoväylien ympäristöt väljiksi voidaan liikenteen ilmavirtojen ja tuulen 

avulla tehostaa pölyn poistumista. Ajonopeuden täytyy olla tällaisilla alueilla olla 

riittävän suuri ja liikennettä on oltava runsaasti, jotta ilmavirtoja syntyisi riittävästi. 

Luonnollisella puhdistumisella ei voida kuitenkaan estää raja-arvojen ylityksiä ja 

menetelmä on muutenkin hidas. (Kupiainen K ym.2007:3) 

Harjausta ja kadun pesua hankaloittaa myös ajoratapysäköinti, bussipysäkkien katokset 

sekä liikenne. Hidasteiden todetaan vaikeuttavan puhdistusta. Liian korkea sekä jyrkkä 

hidaste voi aiheuttaa esimerkiksi imulakaisimen suulakkeen vaurioitumisen. Puhdistusta 

voidaan helpottaa loivapiirteisillä töyssyillä, jotka on toteutettu ilman reunakiveä. 

Ongelmia aiheuttaa juuri hidasteiden ja reunakivien väli, koska sitä ei saada 

puhdistettua irtoroskasta. Roskat voivat estää veden virtauksen, mikä voi aiheuttaa 

talvella liukkautta. Kuva 8 tapauksessa on huomioitu kunnossapitoa viisteellisillä 

liittymillä tiehen. Mikäli tätä haluttaisiin vielä parantaa, kulmaukset olisi muotoiltava 

kaareviksi, jolloin työlaitteen olisi helpompi seurata katukivetystä. (Kolehmainen L 

2010:59, 86-87)  
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Kuva 8. Harjaamista ja auraamista voidaan helpottaa suunnittelemalla parkkialueet ja 

muut vastaavat jouhevin liittyminen [Kuvattu Kiuruvedellä 25.5.2013 Kalle Partanen]. 

5.2 Tutkimustuloksia katusuunnittelun vaikutuksista kunnossapitoon 

Kolehmainen oli tutkimuksessaan haastatellut 7 ylläpitoalueen päällikköä, joista kuusi 

piti kadun kapeaa poikkileikkausta ongelmana. Viiden mielestä luonnonkivipäällysteet 

olivat ongelmallisia harjauksessa. Lisäksi ajoesteiden, hidasteiden, taittorakenteiden 

sekä lokeromaisen taskupysäköinnin todettiin aiheuttavan ongelmia. Kolme henkilöä 

totesi kadunvarsipysäköinnin olevan kunnossapitoa vaikeuttava tekijä. Vain kahden 

mielestä kaivot ja kääntöpaikat ovat ongelmallisia. Samat ongelmat vaivaavat myös 

talvikunnossapitoa.(Kolehmainen L 2010:85) 

KAPU-tutkimuksessa havaittiin, että nupukivikaduilla katupölypäästöt olivat noin 

kolminkertaiset verrattuna muihin päällysteihin (Kupiainen K ym.2007:40). Lisäksi 

luonnonkivipäällysteen hiekkasaumat eivät kestä harjaamista. Harjaaminen saattaa 

poistaa saumaukseen käytetyn kiviaineksen. Sama ongelma on irtokivistä rakennetuilla 

hidasteilla. (Kolehmainen L 2010:86) 

Helsingissä raitiovaunut vaikuttavat monella tavalla katupölypitoisuuteen. KAPU-

tutkimuksessa havaittiin raitioteitä sisältävillä katuosuuksilla noin 20 % korkeampia 

katupölypäästöjä. Raitiovaunut muistuttavat aerodynaamisilta ominaisuuksiltaan 

raskasta ajoneuvoa. Liikkuessaan raitiovaunu nostattaa jopa 10-kertaisesti katupölyä 
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verrattuna henkilöautoon. Lisäksi katupölynpoistossa ongelmia aiheuttavat 

raitiotielinjat, joihin kulkeutuu ajoradalta pölyä. Koska pöly menee tienpintaa alempana 

olevaan uraan, se on sieltä hankalasti poistettavissa. Raitioliikenne tuottaa myös 

katupölypäästöjä, koska raitiovaunuissa joudutaan käyttämään jarruhiekkaa. Hiekka 

jauhautuu teräspyörän ja kiskon välissä pienemmäksi, jolloin syntyy ilmaan nousevia 

hiukkasia. (Pitkänen E & Viinanen J 2008:21)   

5.3 Pinnan vaikutus 

Liikennevirastolle tehty selvitys esittää, että karkealla pinnoitteella saavutetaan 

helpommin talvikelin vaatimat kitka-arvot, mutta se vaikuttaa myös pinnoitteen kykyyn 

poistaa vettä. Karkeasta pinnasta vesi ei poistu yhtä helposti kuin sileästä. Tämä saattaa 

lisätä liukkautta, joka lisää liukkauden torjunnan tarvetta. Auraukseen 

pinnankarkeudella ei ole selvää vaikutusta, mutta aurauksessa satunnaisesti syntyvillä 

urilla on vaikutusta pinnankarheuteen. Karkean pinnan voidaan ajatella lisäävän 

polttoaineen kulutusta suuremman kitkan takia. Selvitys ei ota kantaa pinnan karheuden 

vaikutuksista kevätpuhdistukseen. (Kuskelin A ym.2010:48) 

Pinnan karkeudella voidaan kuitenkin olettaa olevan merkitystä myös harjaukseen. 

Asfalttibetoni on pinnaltaan tasaisempi kuin SMA-päällyste, joten se saattaisi auttaa 

pahimmilla pölyalueilla (Pitkänen E & Viinanen J 2008:21). Koska karkealta pinnalta 

veden poistuminen on heikompaa, on myös veden kyky kuljettaa hienoainesta 

heikompi. Lisäksi karkeassa pinnassa on kuoppia, joihin pöly jää loukkuun.   

Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa (Kuva 9) on havaittavissa useita harjauksen 

kannalta ongelmallisia kohtia. Vasemmassa reunassa olevat kohoutumat vaikeuttavat 

telamaisen harjan käyttöä hiekanpoistossa. Varsinkin keräävien harjojen käyttö on 

hankalaa jäykän rakenteensa takia, koska harjatelaa ei voida painattaa.  Kyseiset kohdat 

on kuitenkin mahdollista puhdistaa avo- ja kauhaharjalla käyttäen painatusta, jolloin 

harjan piikit muotoutuvat tienpinnan mukaisesti. Tämä tosin kuluttaa piikkejä enemmän 

sekä hidastaa toimintaa. 
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Samassa kuvassa näkyvät tiensuuntaiset pitkittäiset halkeamat keräävät sulamisvesien 

mukanaan tuomaa hiekkaa, jota ei saada poistettua harjaamalla. Halkeamat toimivat siis 

sekä pöly- että karkeamman materiaalin varastona, joka voi levitä puhdistetulle pinnalle.  

Mahdollinen harjausyritys johtaa vain tien pohjamateriaalin nousemiseen tielle.  

Pinnoitteessa olevat painaumat toimivat vesivarastoina, jotka keräävät valumavesien 

mukana pölyä. Mikäli pinta olisi ehjä ja tasainen sadevesi puhdistaisi pinnan 

kuljettamalla hienoaineksen kasvillisuuden sekaan, josta se ei pölyäisi yhtä helposti. 

 

Kuva 9. Pinnan muodosta aiheutuvia harjausongelmia. [Kuvattu Kiuruvedellä 

25.5.2013 Kalle Partanen] 
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6 HARJATTAVAT PINNAT JA ROSKAT 

Kolehmainen on tutkimuksessaan vertaillut ylläpidon kannalta eri pinnoitusratkaisuja. 

Asfaltin todetaan sopivan erittäin hyvin koneellisen kunnossapidon alueille aina 

jalkakäytävistä vilkkaasti liikennöidyille kaduille. Paksuudeltaan 60 mm ja 80 mm 

luonnonkivi- ja betonilaattojen voidaan katsoa soveltuvan kohtalaisesti koneelliseen 

kunnossapitoon. Huonoiten koneelliselle kunnossapidolle sopivat mukula- ja kenttäkivi, 

30 mm luonnonkivilaatta, liuskekivi, nurmikivet sekä –laatat, sora- ja kivituhkapinnat. 

(Kolehmainen L 2010:64) 

6.1 Asfaltti 

Kiviainesta asfaltissa on noin 95 %, joka on yleensä hyvin samankaltaista kuin 

hiekoitushiekka (Tervahattu H ym. 2002:12). Suomen maanteiden päällysteissä käytetyt 

kivilajit ovat karkeampia kuin Keski-Euroopan. Pääasialliset kiviainekset ovat 16 mm, 

18 mm ja 20 mm, mutta jopa 32 mm kiviainesta on käytössä. Selvästi eniten 

päällysteissä käytetty kiviaineskarkeus on 16 mm. (Kuskelin A ym. 2010:18) 

6.1.1 Asfalttibetoni (AB) 

Yleisin ja monikäyttöisin asfalttipäällyste on asfalttibetoni, jonka kiviaines on 0…16 

mm. Kulutuskestävyyteen ja ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa kiviaineen laadulla ja 

rakeisuudella sekä bitumin määrällä. Vilkkaille teille tulisi valita karkeampi kiviaines 

kuten AB 16-20 ja vähemmän liikennöidyille esimerkiksi AB 6-11. (Kupiainen K ym. 

2006:28) 

Karkearakeista asfalttibetonia käytetään ajoradoilla, joiden liikennemäärä on alle 5000 

ajoneuvoa/vrk sekä kevyenliikenteen väylillä, jalkakäytävillä, kentillä. Hienorakeista 

asfalttibetonia voidaan käyttää samoissa kohteissa, mutta ajoradan liikennemäärän on 

oltava korkeintaan 2000 ajoneuvoa/vrk. Lisäksi sillä voidaan toteuttaa eri kerroksia aina 

kantavasta kerroksesta kulutuskerrokseen sekä vanhojen päällysteiden pintausta. 

(Ahveninen R ym. 2007) 
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Suolan käyttö nopeuttaa asfalttibetonin kulumista, koska suola hygroskooppisena pitää 

tienpinnan pidempään kosteana. Märkänä kuluminen on nopeampaa ja on arvioitu kuiva 

asfalttibetonin kuluvan 3…7 kertaa hitaammin. (Kolehmainen L 2010:56)   

Pienin pinnankarkeus on valuasfaltilla, joka sisältää paljon huokoset täyttävää bitumia. 

Seuraavaksi hienoimmat pinnat ovat pehmeä asfalttibetoni sekä asfalttibetoni. Pehmeät 

asfalttibetonit (PAB) eroavat oleellisesti asfalttibetoneista vain pehmeän sideaineen 

osalta. Karkein pinta saavutetaan kivimastiksiasfaltilla. (Kuskelin A ym. 2010:49 & 

Ahveninen R. ym. 2007:36) 

6.1.2 Kivimastiksiasfaltti (SMA) 

Kivimastiksiasfaltit ovat suhteellisen kalliita ja ensisijainen niitä käytetään vaativien 

ajoratojen kulutuskerroksessa (Ahveninen R ym. 2007:34). SMA 16-20 yleinen 

päällystetyyppi vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla, joilla ajonopeudet voivat olla jopa yli 

80 km/h. Karkean materiaalin takia raskas liikenne ei aiheuta helposti 

muodonmuutoksia. Lisäksi se kestää hyvin nastarenkaiden kulutusta. Haittana 

kivimastiksiasfaltin käytössä ovat pinnan runsaat kolot, jotka muodostamat 

hiekoitushiekalle ja kulumistuotteille varaston. Nämä kolot ovat hankalia puhdistaa 

käytössä olevilla menetelmillä. (Kupiainen K ym. 2006:28) 

SMA 11-päällyste on kiviainekseltaan hienorakeinen. Päällysteen etuja ovat sileä pinta, 

joka edesauttaa puhdistamista ja se on hiljaisempi. Sileä pinta myös edesauttaa veden 

poistumista. (Pitkänen E & Viinanen J 2008:23)   

6.1.3 Avoin asfaltti (AA) 

Avoin asfaltti on kulutuskestävyydeltään heikkoa, joten se sopii käytettäväksi 

pysäköintialueiden ja muiden kevyesti liikennöityjen alueiden päällysteenä, joiden 

veden ohjaus on puutteellinen. Asfaltin huokoinen rakenne läpäisee vettä, joten 

pinnoitteen alle on rakennettava järjestelmä veden poistamiseksi. Hienorakeisena 

valmistettu avoin asfaltti vaimentaa ääntä. (Ahveninen R ym. 2007:38) 



42 

 

6.2 Kadulla esiintyvät roskat 

Tutkimuksia Suomen kaduilla esiintyvistä roskista ei tätä työtä tehdessä löytynyt. 

Suomen roskatilannetta voidaan kuitenkin arvioida ruotsalaisten tekemien tutkimusten 

perusteella. Tosin nuuskan määrän voidaan olettaa Suomessa vähäisempi. 

Valtaosa kadulla esiintyvistä roskista on Tukholmassa vuoden 2010 kesä-heinäkuussa 

tehdyn tutkimuksen mukaan tupakannatsoja. Niitä löytyneistä roskista oli  

65 %, seuraavaksi eniten löytyi paperia eli 12 % ja nuuskaa 9 %. Lisäksi kadulta löytyi 

esimerkiksi pehmeää sekä kovaa muovia, metallia, eloperäistä materiaalia, purukumia ja 

kartonkia. 10 m
2
 kokoiselta alueelta löytyi keskimäärin 5,22 roskaa. Tukholman 

väkiluvuksi tutkimuksessa on ilmoitettu noin 795 000 asukasta. (Statistiska centralbyrån 

2010) 

Myös Bårasissa vuonna 2013 viikoilla 22 ja 23 tehty tutkimus osoittaa tupakannatsojen 

olevan yleisin roska, joita oli 71 %. Nuuskaa oli 14 % ja paperia 4 % löytyneistä 

roskista. Roskien kokonaismäärä 10 m
2
 kohden oli keskimäärin 6,07 roskaa. Asukkaita 

Bärasissa oli vuoden 2010 lopussa noin 66 000. (Statistiska centralbyrån 2013) 

Tupakannatsojen voidaan olettaa olevan myös Suomessa yleisin roska. Päivittäin 

tupakoivia suomalaisia on lähes joka viides yli 15-vuotias vuonna 2011 (Varis T & 

Virtanen S 2012). Nuuskan osuuden voidaan olettaa olevan selvästi pienempi, koska 

nuuskan myynti on Suomessa kielletty. Tosin nuuskankäyttö on Suomessakin yllättävän 

yleistä, joten kadulta on löydettävissä myös tämän lajin roskia. 

6.3 Siisteysvaatimukset 

Kadun siisteysvaatimuksia käsittelevässä diplomityössä on määritelty ero siistin ja 

roskaisen kadun välille. Tutkimusosuudessa seurattiin Helsingin katujen puhtautta 

seitsemässä kohteessa, jossa laskettiin määrä kahden viikon ajan kolmena päivänä 

viikossa. Tutkimuksen avulla määritettiin kuusiportainen asteikko, joka määrittelee 

siisteyden roskien määrän per metri. Siistiltä tai erittäin siistiltä katuosuudelta löytyy 

alle 0,2 roskaa metriltä, vastaavasti roskaiselta kadulta löytyy 0,4 roskaa metriltä. 
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Tutkimuksessa roskaksi luettiin kahden euroa kolikkoa suuremmat roskat. Tupakan 

tumppeja sekä tölkkien avauslenkkejä ei työssä laskettu. Kasvillisuuden sekä ajoradan 

tasossa olevan kadunvarsipysäköinnin katsottiin lisäävän roskaisuutta. (Lehikoinen A. 

2011) 

. 
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7 PÖLYNSIDONTAMENETELMÄT 

Ympäristönsuojelun kannalta pölyntorjunnan ensisijainen tehtävä on estää pölyn 

muodostuminen. Mikäli se on mahdotonta, on keskityttävä pölyn poistamiseen. 

Toimenpiteet on kohdistettava mahdollisimman lähelle syntykohtaa, jotta leviäminen 

estetään ja saadaan laitteistosta paras hyöty. Pölynsidontamenetelmien kehitystä on 

hidastanut fysikaalisten voimien, ilmiöiden sekä prosessien puutteellinen tuntemus. 

(Heinonen K ym. 2004:8,10,25) 

Huomattava laitteen liikenopeus, pölyn vapautumisnopeus ja -suunta on otettava 

huomioon pölynhallintalaitteita suunniteltaessa. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi 

kohdepoistot. (Heinonen K ym. 2004:23) 

7.1 Kuivamenetelmät 

Kuivatekniikan käyttämisen ongelmana on pölynleviämisen estäminen (Pitkänen E & 

Viinanen J 2008:25). Menetelmien etuina on materiaalin painon pysyminen vakiona 

sekä menetelmän riippumattomuus pölynsidonta-aineista. 

7.1.1 Kotelointi 

Kotelointia suositellaan käytettäväksi ensimmäiseksi sen yksinkertaisuuden ja 

tehokkuuden takia.  Sen käyttö on pölynkeräyslaitteiden kannalta usein välttämätöntä. 

Sillä tehostetaan myös suihkutusmenetelmien toimintaa.  (Toivonen M 2010) 

Koteloinnilla voidaan eristää fysikaalisella esteellä pölyävä kohde ja ihminen toisistaan. 

Myös osakoteloinnilla voidaan toisinaan saavuttaa riittävä lopputulos. Kotelointien 

vaikutusta voidaan tehostaa alipaineistamalla koteloitu tila, jotta pölyn leviäminen 

aukoista ja materiaalin kuljetuskanavista estyy. Tällöin ilman virtausnopeus on 

pidettävä kotelon aukoissa riittävän suurena. Suunnittelussa on huomioitava huolto- ja 

puhdistustoimenpiteet ja poikkeamistilanteet, jottei toimenpiteitä suorittavalle ihmiselle 

aiheudu kohtuutonta altistumista. (Heinonen K ym. 2004:8) 
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Koteloinnin sisällä voidaan käyttää kohdepoistoa, jolla estetään partikkeleiden 

leviäminen syntypaikaltaan. Poistoilmavirta on pidettävä tarpeeksi suurena ja imuaukko 

on sijoitettava mahdollisimman lähelle pölyn muodostumiskohtaa. Etäisyyden 

kasvattaminen kaksinkertaiseksi tarkoittaa imuilman poistovirtauksen nostamista 

nelinkertaiseksi. Koska imuaukko imee joka puolelta, ilman virtausnopeus laskee 

nopeasti etäisyyden kasvaessa imuaukosta. Imun suurimpana vaikutusetäisyytenä 

voidaan pitää käytännössä puolta metriä. (Heinonen K ym.. 2004:8,105) 

Poistoilma on varustettava puhdistimilla, jotteivät epäpuhtaudet leviä ympäristöön. 

Kerätty pöly on kyettävä tyhjentämään niin, etteivät henkilöt altistu eikä se aiheuta 

ympäristövaikutuksia. Koteloinnin poistoilmavirran Q voidaan laskea kaavalla (1). 

Tyypillisesti V:n suuruus on 0,5…1,0 m/s. (Heinonen K ym. 2004:103) 

missä Q = Poistoilmavirta 

A = Avoin otsapinta-ala  

V = Otsapintanopeus 

 

7.1.2 Ilmavirtauksen periaatteet 

Puhallussuihkun vaikutus ulottuu selvästi pidemmälle kuin imun, jonka nopeus on 

kanavan halkaisijan etäisyydellä putken päästä enää kymmenesosa. Nopea pudotus 

johtuu imun tasaisesta vaikutuksesta joka puolelle, eli imulta puuttuu vallitseva 

päävirtaussuunta. Vastaavasti puhallusvirtauksen nopeus putoaa kymmenesosaan vasta 

40…60 kanavan halkaisijan etäisyydellä (Kuva 10). Puhallussuihkua hidastaa 

turbulenttinen leikkausjännitys, joka imee ympäröivää ilmaa mukaansa. Tämä aiheuttaa 

suihkun leviämisen ja nopeuden hidastumisen. Imuvirtauksessa leikkausjännityksen 

vaikutus on olematonta ja virtaus lähes kitkatonta. (Heinonen K ym. 2004:94) 

      (1)  
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Kuva 10. Puhalluksen ja imun nopeudenlasku (Heinonen K ym. 2004:95) 

7.1.3 Imuhuuvan mitoitus 

Alipainejärjestelmän suunnittelussa tärkein ja samalla vaikein osa on imuhuuva. Mikäli 

huuvan mitoituksessa epäonnistutaan, epäpuhtauksia ei saada imettyä järjestelmään, 

eikä muun laitteiston toiminnalla ole merkitystä. Tehokkuuden eli sieppausasteen olisi 

oltava mahdollisimman korkea, mieluiten yli 90 prosenttia. Suunnittelussa on syytä 

huomioida pölyn vapautumissuunta ja käytettävä se hyväksi. (Heinonen K ym. 

2004:102) 

Huuvan mitoituksessa tulee huomioida ilman virtauskenttä sekä etäisyydet 

pölynlähteeseen ja imuaukkoon. Lisäksi imuaukon muoto, häiriövirtaukset sekä 

pölynlähteen ominaisuudet vaikuttavat. Käytännön ongelmien ratkaisu on suoritettava 

numeerisesti, koska niille ei löydy valmiita ratkaisuja. Virtauslaskentaohjelmien käyttöä 

ongelmien ratkaisuun on rajoittanut ohjelmien kallis hinta. (Heinonen K ym. 2004:103) 

Laskeminen on suoritettu pääasiassa sieppausnopeuden avulla. Tällöin pölynlähteen 

läheisyydessä virtausnopeus määritetään niin suureksi, että se kykenee imemään 

epäpuhtaudet kohti imuaukkoa. Sieppausnopeus vaihtelee pölyn laadun mukaisesti, 

joten mitoitusmenetelmä on lähinnä suuntaa antavan. Seuraavan sivun taulukossa on 

suositussieppausnopeuksia vapautumisnopeuden perusteella luokiteltuna. (Heinonen K 

ym. 2004:103) 
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Taulukko 3. Sieppausnopeuksia (Heinonen K ym. 2004:104) 

Pölyn vapautumisnopeus [m/s] Sieppausnopeus [m/s] Vapautumislähteitä 

Alhainen 0,3-0,5 Jauhemaisten aineiden 

annostelu 

Melko alhainen 0,5-1 Hitsaus, hitaasti liikkuvat 

kuljettimet (<1m/s) 

Melko suuri  1-2,5 Avokuljettimien täyttö, 

purkaminen 

Suuri 2,5-10 Hionta ja raepuhallus 

 

Lisäksi on määritettävä poistoilmavirta, jota varten tarvitaan tietoja ilman 

virtauskentästä, sekä imun ja pölynlähteen välinen etäisyys. Nopeusjakauman 

määrittämiseksi on kirjallisuudessa runsaasti käyriä sekä laskentayhtälöitä, mutta 

erikoistapaukset vaativat virtauslaskentaa tai kokeellista tutkimista. (Heinonen K ym. 

2004:104) 

7.1.4 Kanaviston suunnittelu 

Kohdepoistot voidaan toteuttaa keskitettynä tai yksittäisjärjestelmänä sekä ryhmiteltynä 

poistona, joka kahden edellisen välimuoto. Yksittäispoistossa jokainen poistopiste on 

varustettu omalla suodatuslaitteistolla sekä puhaltimella, joka tekee järjestelmän 

helpommin muutatettavaksi. Toisaalta hankinta sekä huoltokustannukset ovat 

suuremmat. Keskitetyssä poistossa lähellä sijaitsevat poistokohteet kytketään samaan 

poistokanavaan. Tämä alentaa hankintahintaa sekä huoltokustannuksia, mutta on 

vaativampi mitoittaa sekä tasapainottaa. Ryhmitellyssä poistossa toisiaan lähellä 

sijaitsevat poistot hoidetaan samalla puhaltimella. (Heinonen K ym. 2004:95) 

Järjestelmä voidaan toteuttaa matalapaine- (> 5kPa) tai korkeapainejärjestelmänä  

(10-30 kPa). Sulkuihin on merkitty puhaltimien tuottamat alipaineet. 

Korkeapainejärjestelmässä kanavanopeudet ovat suuremmat, mutta kanavat pienempiä 

kuin matalapainejärjestelmässä, jossa virtaamat ovat suuremmat. Pienempien letkujen 

takia korkeapainejärjestelmää käytetään käsityökaluissa. (Heinonen K ym. 2004:95) 



48 

 

Kanavisto on mitoitettava siten, etteivät hiukkaset laskeudu sinne. Tämä korostuu 

erityisesti vaakasuuntaisissa kanavissa. Taulukko 4: ssa on esitetty erilaisille pölyille 

suositeltavia kuljetusnopeuksia. Liian suuri virtausnopeus kuluttaa hiukkasten kanssa 

kanavistoa sekä lisää painehäviöitä. Pyöreiden kanavien etuna on tasainen 

nopeusjakauma sekä alipaineen kesto. Suorakaidekanavien mitoituksessa sivusuhteen 

tulisi olla mahdollisimman lähellä ykköstä. Materiaalin on oltava riittävän vahvaa 

kestääkseen kulumisen ja korroosion. Kanavisto tulisi pitää mahdollisimman lyhyenä 

puhaltimen jälkeen. (Heinonen K ym. 2004:106,109) 

Taulukko 4. Eri pölytyypeille suositeltuja kuljetusnopeuksia (Mody V & Jakhete R 

1988:44) 

Pölytyyppi Kuljetusnopeus [m/s] Pölylähteet 

Hienojakoinen ja kevyt pöly 10  

Kevyt ja kuiva pöly 15  

Tavallinen teollisuuspöly 18 Graniitti, kvartsi, savi 

Karkea pöly 20  

Raskas tai kostea pöly 23 Sementti 

7.1.5 Puhallin 

Kohdepoistoissa käytetään yleensä keskipakoispuhaltimia, mutta mikäli ilmavirta on 

alle 0,3 m
3
/s ja tarvittava alipaine yli 15 kPa, käytetään korkeapainepuhaltimia. Kyseiset 

puhaltimet ovat yleensä sivukammiopuhaltimia. (Heinonen K ym. 2004:108) 

Keskipakopuhaltimen siivet voivat kaartua eteen- tai taaksepäin tai olla suoria. 

Taaksepäin kaartuvien keskipakoispuhaltimien hyötysuhde on korkea ja sitä käytetään 

eniten kohdepoistojärjestelmässä. Mikäli kyseistä puhallinta käytetään pölyisessä 

ilmassa, suodattimet on sijoitettava ennen puhallinta. Suorasiipiset puhaltimet sopivat 

kuljetuspuhaltimiksi. (Heinonen K ym. 2004:108) 

Puhallin valitaan ilmavirran ja paine-eron perusteella. Painehäviöitä syntyy huuvasta, 

kanavistosta sekä suodattimista. Puhaltimeksi valitaan sellainen, jonka ilmavirta on 
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10…20 % suurempi kuin suunniteltu, jotta huuvien lisäykset olisivat mahdollisia. 

(Heinonen K ym. 2004:108) 

Alla olevan kuvan kaltaisia diagrammeja voidaan käyttää niin puhaltimen kuin puhallin 

tyypin valinnassa. Puhaltimen toimintapiste saadaan vastuskäyrän sekä puhaltimen 

ominaiskäyrän leikkauspisteessä (Kuva 11). Puhaltimen ominaiskäyrän jyrkkyys 

toimintapisteen kohdalla määrittää tilavuusvirran muutoksen suuruuden. Jyrkkää käyrää 

tavoitellaan esimerkiksi järjestelmissä, missä suodattimet vähitellen likaantuvat, mutta 

ilmavirran tulisi pysyä vakiona. (Heinonen K ym. 2004:108) 

 

Kuva 11. Puhaltimien ominaiskäyriä sekä toimintapiste eri pyörimisnopeuksilla 

(Heinonen K ym. 2004:106) 

7.1.6 Syklonit 

Syklonin etuja ovat kiinteä rakenne eli siinä ei ole liikkuvia osia. Lisäksi ne ovat 

edullisia. Ne ovatkin yleisimpiä käytössä olevia mekaanisia pölynerottimia. Sykloneita 

käytetään tavallisesti esierottimena tilanteissa, joissa hiukkaskoko on 1…10 μm, sillä 

niiden erotuskyky ei riitä alle 5 μm hiukkasten tehokkaaseen poistamiseen. Asettamalla 

sykloneita rinnakkain voidaan käsitellä suurempi ilmavirta. Näin toimitaan erityisesti 
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korkean erotuskyvyn sykloneiden kohdalla, jolloin käytetään termiä multisykloni. 

(Heinonen K ym. 2004) 

Sykloni koostuu pyörähdyssymmetrisestä kammiosta, jossa ilma joutuu pyörivään 

liikkeeseen jolloin hiukkaset ajautuvat seinille ja valuvat alas. Puhdas ilma imetään 

syklonin keskeltä pois. Sykloni sisääntulo ilma virta voi olla tangentiaalinen tai 

aksiaalinen. Lisäksi ilmavirta voidaan joko kääntää takaisin tai toteuttaa ilman sitä. 

(Batel W. 1976:37) 

7.1.7 Kuitusuodattimet 

Taulukko 5.  Suodatinmateriaalien ominaisuuksia (Batel W. 1976:122-123, Dorman R. 

G. 1974:361) 

Materiaali/ 

Ominaisuus 

Luonnon-

kuitu: 

Puuvilla 

PVC Polyamidi: 

Nylon 

Poly-

esteri 

PTFE: 

Teflon 

Tiheys [g/cm
3
] 1,47…1,50 1,39…1,44 1,13…1,15 1,38 2,3 

Kosteuden 

imeminen 20°C 

65% kosteudessa 

[%] 

8…9 0 4,0…4,5 0,4 0 

Paisunta [%] 50…80 max 1 10…14 3…4 0 

Hyönteisten ja 

bakteerien kesto 

Huono 

käsittele-

mättömänä 

Ei 

vaikutusta 

Kestävä Kestävä Ei 

vaikutust

a 

Lämpötilan kesto 

(jatkuva) [°C] 

75…85 40…50 75…75 140…160 200…250 

Kulumis-

kestävyys 

Hyvä  Erinomainen Hyvä  

 

Kuitusuodattimet voidaan jaotella karkeasti kudottuihin, huovutettuihin 

pintasuodattimiin ja syväsuodattimiin. Näitä suodattimia voidaan käyttää useimmille 

kuiville pölyille, mutta ei hehkuvalle turvepölylle eikä tahmeille kiinnitarttuville 

pölyille. Suodattimien mitoituksessa on huomioitava puhdistutapa, suodatusmateriaali ja 
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suodatusnopeus. Näiden tietojen avulla voidaan määrittää tarvittava suodatinpinta-ala. 

Taulukko 5:ssa on esitelty muutaman suodatinmateriaalin ominaisuuksia.  

Pintasuodattimet ovat yleensä umpinaisia letkuja tai taskuja, jotka sijaitsevat 

suodatusyksikössä. Puhdistettava ilma johdetaan suodattimen kankaan läpi, johon 

hiukkaset jäävät kiinni. Kertyvä pöly tehostaa useissa suodattimissa sen toimintaa. 

Ajoittain suoritetaan pölyn poisto joko kääntämällä ilmavirta, mekaanisella ravistelulla, 

sisäpuolelta tulevalla paineiskulla tai näiden yhdistelmällä (Kuva 12). (Heinonen K ym. 

2004:117) 

Mekaaninen ravistelu sopii suodattimille, missä ilma virtaa suodatinletkun sisään 

alapäästä ja pöly tarttuu sisäpinnalle. Ravistelu tapahtuu suodattimen yläpäästä, joka 

saattaa letkun aaltoliikkeeseen. Järjestelmien koot vaihtelevat pienistä käsikäyttöisistä 

usean osaston yksiköihin. Toiminta voi olla jaksottaista tai jatkuvaa mikäli käytössä on 

osastoitu järjestelmä, jolloin puhdistuksen ollessa käynnissä ilmavirta ohjataan toiseen 

osastoon.  Menetelmä on suosittu mineraaleja prosessoivassa teollisuudessa. 

Menetelmän haittana on suodatinpussien suuri lukumäärä sekä niiden ravisteluun 

tarvittavat mekanismit. (Mody V & Jakhete R 1988:70) 

Vastavirtapuhdistusjärjestelmässä suodattimet on kiinnitetty pohjastaan reikälevyyn ja 

yläosastaan ripustettu kattoon. Likainen ilmavirta nousee alhaalta ylöspäin 

suodatinsukan sisään. Suodatuksen aikana suodatin on pullistunut. Puhdistuksessa 

normaali virtaus keskeytetään ja suodatinkoteloon ohjataan puhdasta ilmaa, joka 

aiheuttaa muodonmuutoksen. Tällöin suodatin vetäytyy kasaan. Suodattimessa olevan 

renkaat estävät kuitenkin täydellisen litistymisen. Muodonmuutos irrottaa pölyn 

kankaasta. Menetelmää käytetään tiettyjen kuitulaatujen yhteydessä, kuten lasikuidun, 

joka ei kestä ravistelua. Hennon puhdistustehokkuuden takia vaatii säännöllisesti 

kunnossapitopuhdistusta. (Heinonen K ym. 2004:118, Mody V. & Jakhete R. 1988:71) 

Paineilmapuhdistuslaitteistossa suodattimet ovat ylhäältä avoimia ja kiinnitetty 

reikälevyyn. Suodattimien alapäät ovat suljettuja, ja putkimainen osa on tuettu 

metallikehikolla. Pöly tarttuu suodattimen ulkopintaan. Paineiskulla saadaan 

suodattimeen shokkiaalto, joka etenee ylhäältä alaspäin ja irrottaa pölyn. Säätämällä 

pulssin painetta, jaksojen järjestystä, tiheyttä sekä kestoa, voidaan vaikuttaa 
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puhdistuksen tehokkuuteen. Menetelmä ei vaadi ilmavirtauksen keskeyttämistä ja 

puhdistustulos on edellä mainittuja menetelmiä parempi. Suodattimen materiaali on 

muihin verrattuna paksumpi sekä huopamaisempi.  (Heinonen K ym. 2004:118-119, 

Mody V. & Jakhete R. 1988:71) 

Pintasuodattimien kuidut ovat sijoitettu tiiviimmin kuin syväsuodattimessa. Lisäksi 

pintasuodatin ei ole läheskään niin huokoinen kuin syväsuodatin.  Syväsuodattimia 

käytetään ulkoilman epäpuhtauksien poistoon yleisilmanvaihdossa. Tunnetuimpia 

syväsuodattimia ovat HEPA-suodatimet, jotka sijoitetaan aina pääsuodattimen jälkeen. 

(Heinonen K ym. 2004:117) 

Helsingissä käytetään mekaanista imukonetta, jossa pääharja siirtää roskat kuljettimelle, 

joka kuljettaa ne roskasäiliöön. Ilmaa kyseinen kone käyttää 5 000 m
3
 /h ja sen 

puhdistaminen vaatii 22 m
2
 suodatinpinta-alan. Pelkällä imukoneella ilmavirta pitää 

kasvattaa 21 000 m
3
 /h, jotta kyettäisiin samaan tehokkuuteen. Tällöin myös 

suodatinpinta-ala joudutaan kasvattamaan 92,4 m
2
:öön mikä pienentää roskasäiliön 

kokoa. (Kolehmainen L 2010:44) 

 

Kuva 12. Erilaisia suodattimen puhdistusmenetelmiä (Mody V & Jakhete R 1988: 69-

70 muokattu) 
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7.1.8 Sähkösuodattimet 

Sähkösuodattimessa sähköisesti varatut hiukkaset kiinnittyvät keräyslevyihin, joista ne 

poistetaan ravistamalla tai pesemällä. Hiukkaset varataan koronapurkauksella, joka 

muodostuu maadoitetun osan ja korkeaelektrodilangan väliin. Ionisoitunut kaasu varaa 

ilmavirrassa olevat hiukkaset törmätessään niihin.  Sähkösuodattimien erotuskyky on yli 

99 %. Sähkösuodattimien tehokkuus ja hiukkaskoon poistokyky on esitetty sivun 

alareunan kuvaajassa yhdessä syklonin, kuitu-, HEPA-suodattimen sekä venturipesurin 

kanssa.  (Heinonen K ym. 2004:119) 

Sähkösuodattimen käyttö vaatii tasaista ilmavirtaa, jotta puhdistus olisi tehokasta. 

Ilmavirran nopeudet ovat yleensä vaihdelleet 0,9…1,7 m/s välillä (Toivonen M 

2010:75).  Lisäksi pölyn ominaisjohtokyvyn tulisi olla vähintään 10
-10

 1/Wcm. Mikäli 

huonosti johtavia hiukkasia kerääntyy elektrodin pinnalle, varauksen purkautuminen 

estyy sekä aiheuttaa esimerkiksi läpilyöntejä. Katupölystä löytyy esimerkiksi kvartsia, 

joka häiritsee toimintaa. Poistettava pölyn sähkövastuksen tehokkain alue on  

10
8
...10

10
 Wcm. Liian korkea ominaisvastus aiheuttaa ongelmia hiukkasten 

varautumiseen, jonka seurauksena koronavirtaa ja -jännitettä on laskettava, mikä laskee 

keräystehokkuutta. Korkea ominaisvastus vaikeuttaa myös pölyn irtoamista 

keräyslevystä. Toivosen mukaan sähkösuodattimia on käytetty esimerkiksi 

murskauslaitoksilla (Toivonen M 2010:76). Seuraavalla sivulla olevassa kuvassa 

vertaillaan suodatusmenetelmien erotusasteita erikokoisille hiukkasille. (Heinonen K 

ym. 2004:120) 
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Kuva 13. Suodattimien erotuskyky (Heinonen K ym. 2004:123) 

7.2 Märkäpesurit 

Märkäpesurit käyttävät yleensä vettä työaineena, joka sitoo ilmavirrasta pölypartikkelit. 

Menetelmän tehokkuus perustuu veden ja ilmavirran kosketukseen, eli mitä suurempi 

vuorovaikutus sitä parempi puhdistustulos. (Mody V & Jakhete R 1988:80) 

Vaikka märkäpesureita on monentyyppisiä, voidaan näistä kaikista tunnistaa kolme 

päätoimintatyyppiä: kaasun kostuttaminen, kaasun ja nesteen kontakti sekä nesteen 

erotus kaasusta. Kostutusvaihe perustuu hiukkasten koon kasvattamiseen, jolloin ne 

ovat helpommin poistettavissa. (Mody V & Jakhete R 1988:80) 

Kontaktivaiheessa on neljä eri toimintamekanismia. Isoimmat pölyhiukkaset erottuvat 

kaasuvirrasta suoralla törmäyksellä vesipisaroihin. Hienoimmat partikkelit joutuvat 

vesipisaroiden sieppaamiksi. Alle mikrometrin kokoiset partikkelit tarttuvat 

kaasuvirtaan sekoittuneisiin vesipisaroihin diffuusion avulla. Neljäs vaihtoehto 

pölynsieppaamiselle on kondensoituminen eli tiivistyminen. Tämä on mahdollista, 

mikäli ilmavirta kulkee pesurin läpi, joka on jäähdytetty alle kastepisteen. Vesi tiivistyy 
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hiukkasen ympärille ja kasvattaa sen kokoa, jolloin se on helpommin poistettavissa. . 

(Mody V & Jakhete R 1988:80) 

Erotusvaiheessa neste ja pöly erotetaan kaasusta. Neste-pöly –yhdistelmien kasautuessa 

yhteen ne jäävät keräimeen ja kaasu puhdistuu. Erotettu neste voidaan puhdistaa ja 

käyttää uudestaan tai tyhjentää. Pöly poistuu pesurista erotusyksikössä, jossa se asettuu 

säiliön pohjalle. (Mody V & Jakhete R 1988:80) 

Matalan energian pesureita ovat tornimaiset pesurit, joissa ilmavirta nousee ylöspäin ja 

kulkee vesisumujen läpi. Vesisumu sitoo hiukkasia, jotka painovoimaisesti poistuvat 

järjestelmästä. Järjestelmän tehokkuus on 10 μm kokoisille partikkeleille noin 70 

prosenttia. (Mody V & Jakhete R 1988:81) 

Hieman enemmän painehäviöitä aiheuttavat märkäsyklonit, joissa syklonin sisään 

menevä ilma joutuu pyörivään liikkeeseen. Ylhäältä syötetään vettä syklonin seiniin, 

joka sitoo pölyn ja kuljettaa pois järjestelmästä. Menetelmä on tehokas 5 μm ja sitä 

suurempien hiukkasten poistoon. (Mody V & Jakhete R 1988:81) 

Muita märkäpesurimenetelmiä ovat risti-, vasta- ja myötävirta pesurit. Lisäksi on 

tehokkaat venturipesurit, joissa ilmavirta kulkee suppilomaisen putken kautta 

erottimeen. Suppilossa ilmavirran nopeus kiihtyy 60…180 m/s nopeuteen, joka 

kulkeutuu vesisuihkun läpi muuttaen vesipisarat hyvin pieniksi. Suuri energia ja 

virtauksen turbulenttisuus tehostavat pölyn sitoutumista. Pölyn erottimessa nopeudet 

hidastuvat ja hiukkaset erottuvat ilmavirrasta. (Mody V & Jakhete R 1988:81) 

7.3 Vesimenetelmät 

Pölyntorjunta –oppaassa, joka on valmistunut 2004 todetaan kaikkien märkien 

menetelmien vapauttavan todennäköisesti vähemmän pölyä kuin kuivien menetelmien. 

Lisäksi todetaan kastelun olevan tehokkaampaa, kuin vesisuihkujen käyttö 

pölyntorjuntaan. (Heinonen K ym. 2004) 
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7.3.1 Suutin 

Vesimenetelmien tärkein komponentti on suutin. Suuttimen valinnalla vaikutetaan 

pisarakokoon, nopeuteen, suihkun nopeuteen sekä muotoon. Suihkutuskulmalla 

vaikutetaan pölynsidonta-alueen laajuuteen. Lisäksi se vaikuttaa järjestelmän veden 

kulutukseen ja paineeseen. Kasteluun sopivien vesipisaroiden koko vaihtelee 200…500 

μm välillä. Korkepainekasteluun sekä sumumenetelmiin sopivimmat pisarakoot 

vaihtelevat 10…150 μm välillä. (Mody V & Jakhete R 1988: 59-60) 

Suuttimien levityskuvion ollessa kartiomainen saavutetaan pisaroille suuri nopeus, 

jolloin suuttimen sijoitus voi olla etäämmällä pölynlähteestä. Mikäli suuttimen antama 

kuvio on onttokartio, saavutetaan laajalle ulottuva pölynsidonta. Kuitenkin näiden 

suuttimien etäisyys pölynlähteeseen on pidettävä lyhyenä. Viuhkasuuttimia käytetään 

kastelujärjestelmissä, koska pisarakoko on suhteellisen suuri.  Sumutukseen vastaavasti 

käytetään suuttimia, jotka tuottavat jopa alle mikrometrin kokoisia pisaroita. (Mody V 

& Jakhete R 1988: 59-60) 

7.3.2 Kastelu 

Kastelu vähentää pölyämistä, koska kosteus lisää sidosvoimia. Vaikutuksen 

voimakkuus riippuu materiaalin hygroskooppisuudesta sekä pintavoimasta. 

Ilmankosteuden lisääminen haihduttamalla vettä kuluttaa paljon energiaa, muttei 

vaikuta merkittävästi pölyämiseen. Kastelun käyttöä rajoittaa aikaisin keväällä 

yöpakkaset, koska kostutuksen käyttö onnistuu vain +0°C lämpimämmissä olosuhteissa. 

Ongelmia aiheuttaa myös veden aiheuttama liettyminen puhdistettavaan pintaan. 

(Pitkänen E & Viinanen J 2008:25). Kuumana päivänä ongelmana on harjattavan 

materiaalin kuivuminen, jolloin sen on taas mahdollista pölytä. (Heinonen K ym. 

2004:25) 

Kostutuksella saadaan pienet hiukkaset kiinnittymään toisiinsa, jolloin muodostuu 

suurempia hiukkasia, jotka eivät kykene leijumaan ilmassa. Kostutus on kohdistettava 

pölyn syntymispisteeseen. (Heinonen K ym. 2004:87) 
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Pinnan kastelun tehokkuutta voidaan lisätä pienentämällä pisaroiden kokoa ja samalla 

kasvattamalla pisaroiden määrää. Kuitenkin on huomioitava, että pienemmät pisarat 

menettävät nopeammin nopeutensa kuin isommat. Toinen keino on lisätä 

iskeytymisnopeutta, joka voidaan toteuttaa nostamalla järjestelmän painetta.  (Mody V 

& Jakhete R 1988:54-55) 

Järjestelmän etuna on sen hinta ja yksinkertaisuus. Pelkän veden käyttö ei aiheuta 

ympäristöongelmia ja on oikein käytettynä tehokas pölynsidontamenetelmä. Kuitenkin 

tehokkaasti toimiakseen se vaatii suuren määrän vettä, joka lisää kuljetustarvetta. 

Lisäksi veden jäätyminen lämpötilan laskiessa alle 0 °C vaatii huolehtimaan 

järjestelmän tyhjennyksestä. Veden käyttö voi aiheuttaa kevätpuhdistuksessa 

tienpintojen jäätymisen. (Mody V & Jakhete R 1988: 56) 

7.3.3 Korkeapainekastelu 

Pienipisaraista korkeapainekastelua käytetään tilanteissa, joissa ei ole liiallista 

turbulenttista virtausta ja pölyn vapautumisnopeus on alle 1 m/s. Menetelmällä 

vähennetään veden kulutusta ja materiaalin kostuminen on vähäistä, alle 0,1 % 

materiaalin painosta. Koska menetelmässä ei käytetä lisäaineita, se on 

ympäristöystävällinen ja taloudellinen. Toimiakseen tehokkaasti on järjestelmä 

koteloitava, jotta esimerkiksi turbulenttiset virtaukset eivät häiritsisi toimintaa. (Mody V 

& Jakhete R 1988: 59) 

7.3.4  Vesisumun käyttö 

Vesisumua käytetään tilanteissa, joissa materiaalia ei voida kastella. Tällöin torjunta 

kohdistetaan jo vapautuneen pölyn sitomiseen. Vesisumussa pölyhiukkaset kiinnittyvät 

niitä suurempiin vesipisaroihin, jolloin ne on helpompi erottaa ilmavirrasta. 

Vesipisaroiden koko on tyypillisesti 5…40 μm (Toivonen M 2010:64).  Menetelmää 

käytetetään esimerkiksi pölynerottimissa kuten skrubbereissa ja venturipesureissa. 

(Heinonen K ym. 2004:88)  

Vesipisaralle annetaan alkunopeus, jolla saadaan nopeusero ympäröivään ilmaan. 

Liikkuva pisara kerää hiukkasia lähinnä törmäyksin. Suuret hiukkaset kiinnittyvät 
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törmäyksessä helpommin. Niiden kiinnittymisalue on myös suurempi kuin pienten. 

(Enbom S ym.1996:10) 

Vesisumua voidaan käyttää myös laskeuttamaan vesipisaroihin tarttunut pöly lähelle 

vapautumiskohtaansa. Sumu on suunnattava kohti pölyn vapautumiskohtaa. 

Menetelmää käytetään avointen tilojen ilmanpuhdistukseen kuten turpeen ja viljan 

vastaanottoasemilla. (Heinonen K ym. 2004:88) 

Tyypillisesti vesisumulla voidaan puhdistaa 4…8 m
3
 ilmaa yhdellä litralla vettä. 

Varaamalla vesisumu on mahdollista puhdistaa 10…14 m
3
 ilmaa samalla vesimäärällä.  

Menetelmällä toteutetun puhdistusjärjestelmän tehokkuuden arvioitiin, tarvitaan tiedot 

ilmavirrasta, vesimäärästä sekä puhtaan ilman tuotosta. (Heinonen K ym. 2004:89) 

Varaamalla vesisumu pisaroiden osuminen pölyhiukkasiin tehostuu. Vesisumu voidaan 

varata joko induktiolla tai suoralla varaamisella. Menetelmä on tehokas, mikäli pöly on 

pääasiallisesti varautunut joko positiivisesti tai negatiivisesti. Sumun käyttö aiheuttaa 

yleensä alle 0,5 % painon nousun. Varaaminen lisää laitteen hankintahintaa, koska 

järjestelmä vaatii korkeajännitelaitteiston. Vesisumun varaamisesta saadaan paras hyöty 

suljetuissa kotelorakenteissa. Menetelmä ei sovellu ulkoilmassa tapahtuvan pölyämisen 

estämiseen, koska silloin ei saada syntymään avaruusvarausta (Heinonen K ym. 

2004:89). (Mody V & Jakhete R 1988:59) 

Vesisumua voidaan käyttää myös höyryn muodossa. Höyry muodostetaan 

höyrynkehittimessä, mistä se johdetaan pölynsidontatilaan. Viiletessään kuuma 

vesihöyry tiivistyy vesipisaroiksi, jotka laskeutuessaan tarttuvat hiukkasiin. Hiukkaset 

toimivat tiivistymisen alkupisteinä, jolloin hiukkasen massa kasvaa.  Menetelmä vaatii 

toimiakseen tiiviin koteloinnin. Höyrysumun tehokkuudesta ei ole mitattua tietoa 

saatavilla, mutta tehdyn tutkimuksen perusteella matalapaineisen höyryn käytöllä on 

päästy likimain samaan tehokkuuteen kuin paineruiskutuksella, jolloin 1…8 μm 

hiukkasista poistettiin 80 %. (Toivonen M 2010:64) 
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7.3.5 Vesisumutus paineilmahajotuksella 

Menetelmässä hajotetaan paineilmalla sumuttimeen tuleva vesi pieniksi pisaroiksi ja 

kuljetetaan puhdistustilaan. Kartiomainen pisaroiden ja ilman suihku muodostaa 

ympäröivästä ilmasta sekundaarivirtauksen, joka imee likaista ilmaa suihkun ympäriltä. 

(Enbom S ym.1996:16) 

Ilmassa olevat epäpuhtaudet kiinnittyvät vesipisaroihin. Osa vesipisaroihin 

kiinnittyneistä hiukkasista saattaa törmätä rajapintaan, johon yhdessä kiinnittyvät. Osa 

vesipisara-hiukkas-yhdistelmistä kulkeutuu ympäröivään tilaan. Näille yhdistelmille voi 

tapahtua hidas laskeutuminen, mikäli vesipisarat ovat riittävän suuria. Pienet vesipisarat 

eivät riitä aiheuttamaan rajapinnalle sitoutumista, vaan leijuvat kunnes vesi haihtuu ja 

hiukkaset palaavat lähtötilanteeseen. Näin ollen menetelmän toimivuuden kannalta on 

hiukkasten kiinnityttävä pisaroihin ja pisaroiden kiinnityttävä jollekin pinnalle. (Enbom 

S ym.1996:16) 

7.4 Kemikaalien käyttö 

Kalsiumkloridin tehokkuutta pölynsidonnassa tutkittiin KAPU-tutkimuksessa vuosina 

2006 ja 2007 käyttäen Nuuskija-autoa. Käsittelyillä alueilla katupölypäästöjen lasku oli 

levityspäivänä keskimäärin 69 %. Vertaiskaduilla pudotus oli 12 %. CaCl2-käsittelyn 

vaikutuksen havaittiin lakanneen jo seuraavaan mittaukseen, joka oli kahden viikon 

päässä ensimmäisestä. Vaikutusaika saattaisi olla jopa kaksi viikkoa, mikäli sateet eivät 

huuhtelisi suolaa pois. Näin ollen käsittelyn voidaan todeta auttavan katupölyongelmaan 

hetkellisesti, silloin kun katuja ei vielä päästä pakkasten takia puhdistamaan. (Kupiainen 

K ym. 2007:46,69)   

 

KAPU-hankkeessa testattiin myös Mänty-Eko-pesuliuosta, mutta katupölyn määrään 

sillä ei näyttäisi olevan vaikutusta. Vantaalla suoritettu jalkakäytävien pesu muusta kuin 

kiviainespölystä antoi paremman tuloksen kuin pelkkä vesipesu. (Kupiainen K ym. 

2007:65) 

 

VTT suoritti Metson murskauskoelaitoksella pölynpoistojärjestelmien vertailun. Testi 

suoritettiin kullekin menetelmälle kerran, joten tuloksia voidaan pitää vain suuntaa 
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antavina. Parhaiksi keinoiksi valikoitui kiviaineksen kastelu vedellä sekä vedellä johon 

on lisätty pölynsidonta-aineita. Myös kohdepoistojen ja koteloiden käytöllä on 

vaikutusta pölyämisen vähentämiseen. Alle 4 μm kvartsihiukkasten poistamisessa 

tehokkaimmat keinot olivat vesisumutus ja pölynsidontavaahto. (Enbom S, Heinonen K, 

Taipale A 2012) 

 

Vaahdotuksessa vesi ja pinta-aktiivinen aine sekoitetaan keskenään, jolloin syntyy 

vaahtoa. Vaahdotus lisää kosketuspinta-alaa tilavuusyksikkö kohden, joka tehostaa 

kastelun tehokkuutta. Menetelmällä voidaan päästä pinta-aktiivisia aineita parempaan 

tehokkuuteen. Painon lisäys materiaalille on yleensä alle 0,1 % materiaalin painosta, 

koska lisäaineiden käyttö vähentää vedenkulutusta. Menetelmän kustannukset ovat 

suuremmat kuin korkeapaineruiskutuksen. Lisäksi materiaali altistuu pinta-aktiivisille 

aineille. (Mody V & Jakhete R 1988:55-56) 

Pinta-aktiivien käyttäminen vaati monimutkaisemman järjestelmän kuin pelkkä kastelu, 

koska aineen annostelua on valvottava. Tästä seuraa laitteiston kalliimpi hankinta hinta. 

Käyttökulut ovat myös suuremmat pinta-aktiivisten aineiden hankkimisen takia. (Mody 

V & Jakhete R 1988:56) 
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8 OHJELMOITAVA LOGIIKKA  

Ohjausjärjestelmä toimii käyttäjän ja koneen välissä käyttöliittymän kautta. Se voidaan 

toteuttaa kiinteästi langoitetuilla tai ohjelmoitavalla logiikalla, sulautettuna 

tietokoneohjauksena, tietokoneohjauksena tai liikkeenohjausjärjestelmänä. 

Toteutustavat eroavat toisistaan ohjattavan järjestelmän monimutkaisuuden kuin 

tuotantomäärien suhteen. Lisäksi eroja löytyy kerättävän informaation määrästä, 

turvallisuusnäkökohdista ja muutosten toteuttamismahdollisuuksista. (Keinänen T ym. 

2001) 

8.1 Yleistä 

Ensimmäiset ohjelmoitavan logiikan laitteet (PLC) tulivat markkinoille 1960-luvun 

lopussa. Näiden laitteiden kehitystä oli ajanut Yhdysvaltojen autoteollisuuden tarpeet, 

jotka vaativat laitetta, mikä olisi uudelleen ohjelmoitavissa. Lisäksi niiltä vaadittiin 

luotettavuutta konepajaolosuhteissa ja laitteen lähtöjen olisi kestettävä 

sähkömoottoreiden käyttö. Kilpailukykyisen hinnan sekä sopivuus 120 V vaihtosähköön 

olivat myös vaatimuslistalla. (Keinänen T ym. 2001:241) 

Logiikan ohjelmoinnin perusajatuksena oli ohjelmoinnin yksinkertaisuus, jotta 

aikaisemmin ohjausjärjestelmiä releillä toteuttaneet sekä huoltohenkilöt pystyvät 

ohjelmoimaan ja muuttamaan ohjelmaa tarvittaessa. Tämä vaatimus toi ohjelmoitavaan 

logiikkaan käyttöliittymän. (Keinänen T ym. 2001:242) 

Ohjelmoitavat logiikat voidaan jakaa askeltaviin sekä vapaasti ohjelmoitaviin 

logiikoihin. Lisäksi logiikat jakaantuvat PNP- ja NPN-logiikoihin, joita ensin mainittu 

on Euroopassa yleisempi. PNP-tyyppissä antureilta saapuva informaatio kulkee 

logiikkaan päin toisin kuin NPN:ssä. (Keinänen T ym. 2001:243) 

Ohjelmoitavalla logiikan antaa mahdollisuuden tehdä muutoksia laitteistoon, mikä lisää 

koneen käyttöikää. Niiden käyttövarmuus on erinomainen, mikä on automaattisen 

laitteiden kohdalla välttämättömyys. Logiikan käyttö vähentää myös johdotustarvetta. 

Edellä mainitut seikat sekä laskenut hinta ovat tehneet logiikan lisäämisestä jo 
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yksinkertaisiinkin laitteisiin kannattavaa. Tämä on myös lisännyt käyttökohteiden 

määrää. (Keinänen T ym. 2001:207) 

8.2 Askeltava logiikka 

Askeltavan logiikka etenee nimensä mukaisesti suoraviivaisesti askel askeleelta. 

Aikaisemmin näitä käytettiin pneumaattisten ja releohjattujen logiikoiden sijasta. Etuina 

olivat halvempi hinta ja helppo muuteltavuus. Askeltavan logiikan käyttö on todella 

vähäistä ohjelmoitavan logiikan hinnan laskun myötä. Ohjelmoitavalla logiikalla 

voidaan korvata askeltava logiikka, koska se voidaan ohjelmoida toimimaan vastaavasti. 

(Keinänen T ym. 2001:243) 

8.3 Ohjelmoitava logiikka 

Ohjelmoitavan logiikan ohjelmointi on vaativampaa kuin askeltavan logiikan, mutta 

yleensä yksinkertaisempaa kuin tietokoneohjelman laatiminen. Koska kyseessä on 

vapaasti ohjelmoitava logiikka, toiminnallisten osien kirjoitusjärjestys on vapaa. 

Ohjelmaa selataan jatkuvasti ja tuloehtojen täyttyessä lähdöt kytkeytyvät. Ohjelmoitava 

logiikka voidaan asettaa toimimaan myös kuten askeltava logiikka. (Keinänen T ym. 

2001:243-244) 

Kuva 14:ssa esitetään logiikan periaatteellinen rakenne. Logiikan tulopiireihin 

kytketään esimerkiksi anturit ja kytkimet. Saapuva signaali voi olla digitaalinen tai 

analoginen. Tulosignaali on erotettu logiikan elektroniikasta optoerotuksella, jolla on 

toteutettu valodiodilla ja fototransistorilla. Lähtöpiireillä ohjataan rele- tai 

transistorilähdöillä toimilaitteita kuten magneettiventtiileitä ja merkkilamppuja. 

Ohjelmoidut käskyt toteutetaan mikroprosessorilla varustetulla keskusyksiköllä. 

Mikroprosessorilla voidaan suorittaa loogiset operaatiot sekä aritmeettiset 

laskutoimitukset eli esimerkiksi yhteen- ja vähennyslaskut. Ohjelmamuistiin on 

tallennettuna suoritettava ohjelma, joka on kirjoitettu ohjelmointilaitteella tai PC:n 

ohjelmointiohjelmalla. Edellä mainituilla menetelmillä suoritetaan myös testaamista ja 

vianhakua. Jännitelähteiden tarve voidaan jakaa kahteen osaan eli logiikan omaan että 

ulkoiseen käyttöön. Ulkoinen käyttö pitää sisällään jännitelähteet tulo- ja lähtöpiireille. 
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Sähkön syöttö on syytä toteuttaa kahdesta eri lähteestä järjestelmän luotettavan 

toiminnan varmistamiseksi. (Keinänen T ym. 2001:245-247) 

 

Kuva 14. Ohjelmoitavan logiikan yksiköt (muokattu Keinänen T. ym.2001:245) 

 

Ohjelmoitavalla logiikalla on toteutettu esimerkiksi tiesuolan levittimen 

tiedonkeruujärjestelmä kuorma-autoon, joka toimi 24 V järjestelmässä. Auton 

ajopiirturin avulla saadaan välitettyä ajonopeus logiikalle, joka on kanttipulssia 

0,5…5 V jännitteellä. Levittimestä seurattiin säiliön täyttöastetta, liuoksen virtausta ja 

sirottelijan kierrosnopeutta. (Lastikka S 2012) 
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9 RADIOTAAJUUKSIIN PERUSTUVA TUNNISTUS 

Radiotaajuuksiin perustuva langaton tunnistus (RFID) mahdollistaa tuotteiden 

tunnistamisen ja seuraamisen ilman kontaktia. Laitteisto koostuu saattomuistista, 

lukijasta ja tietojenkeruulaitteesta. Lukijalla luetaan tiedot saattomuistista, joita on 

kiinnitetty tuotteeseen mahdollisesti useampaankin kohtaan. Tämä on todennäköistä 

varsinkin jos menetelmää käytetään työkoneissa tuotteen tunnistamiseksi 

varkaustapauksissa. (Violino B 2005b) 

Saattomuisti koostuu antennista ja mikrosirusta. Ne ovat erittäin kestäviä niin 

lämpötilanmuutoksille, tärinälle kuin öljyillekin. Kooltaan ja muodoltaan ne ovat noin 

riisinjyvää vastaavia. Saattomuistit voidaan jakaa aktiivisiin ja passiivisiin. Aktiivisilla 

muisteilla on oma pienoisakku, joiden teoreettinen kestoikä on noin 10 vuotta. Niiden 

lukuetäisyys on pidempi verrattuna passiivisiin ja ne voivat erikoistapauksissa seurata 

esimerkiksi ympäristön lämpötilaa. Passiivisessa saattomuistissa ei ole omaa 

virtalähdettä vaan se saa virtansa lukulaitteen heräteviestistä. Saattomuistit voidaan 

jakaa myös lähetettävän ja vastaanotettavan tiedon mukaisesti: Luettavat, muutettavat ja 

luettavat sekä kerran muutettavat ja luettavat. (Violino B 2005b) 

Aktiivisia saattomuisteja käytetään isoissa laitteissa, joita täytyy lukea pitkän matkan 

päästä. Lukuetäisyydet vaihtelevat tyypillisesti 20…100 metrin välillä. Passiivisten 

saattomuistien lukuetäisyydet käyttäen UHF-alueen taajuuksia 300 MHz…3 GHz on 

ainakin 3 metriä. Käytettäessä matalamman taajuusalueen laitteita putoaa 

tunnistusetäisyys jopa kymmenesosaan. Matalamman taajuuden laitteet toimivat 

paremmin ympäristöissä, joissa on metallia tai vettä.  (Violino B 2005b) 

Kiinteästi asennetulla tai kädessä pidettävällä laitteella aktivoidaan saattomuisti, jolloin 

lukija lähettää herätesignaalin saattomuistille ja saa vastauksena koodin sekä 

mahdolliset viestit. Lukija koostuu antennista ja lukijaelektroniikasta, jolla tiedot 

käännetään tiedonkeruulaitteelle sopivaksi. Tiedonkeruulaite voi olla yhdistettynä 

lukijaan, jolloin tiedot ovat käyttäjän saatavilla. (Violino B 2005a)   
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10 PAIKANNUKSEN HYÖDYNTÄMINEN KATUJEN 

KUNNOSSPIDOSSA 

10.1 Yleistä 

Ajoneuvopaikannuksen käyttämisellä voidaan seurata työkoneiden liikkeitä reaaliajassa 

esimerkiksi selainpohjaisella sovelluksella. Ajoneuvossa oleva laite kerää ja lähettää 

tietoja pilvipalveluun, josta niitä voidaan käyttää erilaisin päätelaittein. Kerättäviä 

tietoja ovat esimerkiksi paikka ja ajonopeus. Laitteet pystyvät keräämään ajoneuvon 

tietoja myös CAN-väylästä ja lähettämään niitä eteenpäin. Sovellus piirtää ajetun reitin 

karttalehdelle. Ohjelmissa on myös ajokäyttäytymistä tallentavia osia, joidenka pohjalla 

voidaan analysoida ajon taloudellisuutta ja matka-aikoja. (Kiho 2013) 

Oleellisena osana markkinoilla olevissa sovelluksissa on automaattinen ajopäiväkirjan 

luomissovellus. Sovellus kirjaa automaattisesti ajojen kestot ja reitit. Tarjolla on 

ajopäiväkirjasta laajennettua palvelua, joka tekee automaattisesti auraus- tai 

hiekoituspäiväkirjan. Luotettavasti tehdyllä hiekoituspäiväkirjalla voidaan 

onnettomuustilanteessa osoittaa tien asiallinen kunnossapito. Järjestelmää voidaan 

käyttää myös laskutuksen apuna, koska tiedetään työkertojen lukumäärät, työaika ja 

levitetyn materiaalin määrä. Järjestelmää voidaan käyttää myös palkanlaskennassa 

apuna työajan määrityksessä. Joissain järjestelmissä on myös työkoneen 

huoltokirjasovellus, joka auttaa määräaikaishuoltojen ajankohdan suunnittelussa. (Kiho 

2013) 

Paikannusta käytetään myös hiekanpoistossa. Asiakkaalle voidaan tarjota tässä 

yhteydessä esimerkiksi reaaliaikaista seurantaa kadun kevätpuhdistuksen edistymisestä. 

Harjaus käytössä on suurta apua aluerajauspalvelusta, jolla työkoneelle voidaan rajata 

työskentely alue. Toki sitä voidaan käyttää myös hiekoitus- sekä auraustehtävissä. 

Samoin reittisuunnittelusta on apua työskentelyn tehostamiseen. (Kiho 2013) 

Paikannuksen käyttöönotolla voidaan tehostaa katujen kunnossapitoa, sillä se tarjoaa 

mahdollisuuden seurata toteutuneita ajoja. Koska järjestelmä tallentaa tiedot 
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ajotapahtumista, läpi siirtymät, keskeytyneet toimenpiteet voidaan käydä läpi ja etsiä 

keinot parantaa niitä.  

Joillakin laajemmilla järjestelmillä on mahdollisuus kaksisuuntaiseen viestintään. Tämä 

mahdollistaa työtehtävien lähettämisen sekä esimerkiksi avun kysymisen ongelma 

tilanteessa. Järjestelmät käyttävät valmistajasta riippuen GSM-, GPRS- sekä 3G- ja 

LTE-yhteyksiä tiedonsiirtoon. 

Reaaliaikaista ajoneuvopaikannusta käytetään esimerkiksi linja-autoissa, 

kunnossapitokalustossa, huoltoautoissa, kuorma-autoissa ja traktoreissa. Kerran 

päivässä tapahtuvaa paikannusta käytetään laitteissa, jotka saattavat olla pitkiäkin aikoja 

paikallaan. Tällaisia ovat esimerkiksi vaihtolavat, perävaunut, polttoainesäiliöt sekä 

tärylätkät. (Kiho 2013) 

Paikannusta käyttävät niin isot kuin pienetkin yritykset. Yksityishenkilötkin ovat 

ottaneet ajoneuvopaikannuksen käyttöön automaattisen ajopäiväkirjasovelluksen takia. 

Moni yritys mainostaa ohjelmistonsa vähentävän paperitöitä tekemällä verotuskelpoisen 

ajopäiväkirjan. 

10.2 Tarjolla oleva tekniikka 

Useat markkinoilla olevat järjestelmät toimivat Internet-selaimella, jolloin tietojen 

tarkastelu onnistuu älypuhelimella, tietokoneella sekä tabletilla. Älypuhelimen etuina 

ovat sen saatavuus, kamera, sekä se ettei se lisää mukana kuljetettavien laitteiden 

määrää. Tietokone tarjoaa isomman näytön ja nopeamman tietojen käsittelyn kuin 

kännykkä, mutta on hankalammin liikuteltavissa. Tablet asettuu matkapuhelin ja 

kännykän väliin edellä mainittujen ominaisuuksien suhteen.  

Opinnäytetyössään Heinonen on tutkinut Ruduksen käyttöön sopivien järjestelmien 

ominaisuuksia. Työssä esitellään suomalaisia paikannusjärjestelmien valmistajia ja 

vertaillaan niiden sopivuutta Rudukselle. Tuloksia ei voida käyttää suoraan muiden 

yritysten paikannusjärjestelmän hankinnan pohjana, koska yritysten tarpeet ovat 

erilaiset. Asiakaskohtaisella räätälöinnillä on suuri merkitys tuotteen toimivuudelle. 



67 

 

Lisäksi työkonekanta vaikuttaa valintaan, sillä uudemmissa koneissa on valmistajan 

integroimia järjestelmiä, joita voidaan hyödyntää. (Heinonen L 2012) 

Ajoneuvossa olevaan päätelaitteeseen voidaan kytkimien ja lisälaiteilmaisimien avulla 

lisätä seurattavia toimenpiteitä. Esimerkiksi työlaitteen sähköisestä ohjauksesta voidaan 

ottaa signaali ilmaisemaan työlaitteen toimintaa. Mikäli työlaitteen seuranta toteutetaan 

erillisellä kytkimellä kuin työlaitteen ohjaus on hyvin todennäköistä, että kuljettaja ei 

muista aina kytkeä molempia päälle. Kytkinten merkitys voidaan muuttaa 

ohjelmallisesti esimerkiksi vuodenaikojen mukaan. 

Työlaitteen toiminta voidaan rekisteröidä myös työlaitteen anturitiedoin. Laitteistoissa 

on tarjolla analogisia ja digitaalisia liitäntöjä ulkoisille laitteille, joiden merkitys 

asetetaan ohjelmallisesti.  
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11 HARJAN KEHITTÄMINEN 

Harjalaitteen kehittämisessä lähdettiin liikkeelle asiakastarpeesta. Yrityksen tuotekanta 

on laaja, joten aikaisemmin tehdyn opinnäytetyön pohjalta kehitysvaihtoehdot olivat 

rajautuneet auraus- ja harjauskalustoon. Lisäkartoitusta tehtiin yrityksen sisäisen tiedon 

pohjalta, ja jonka jälkeen todettiin yleinen tekninen taso.  Laitteen kysyntää ja tarvetta 

on arvioitu yrityksen aikaisempien vuosien kokemuksella. Pohjatyön jälkeen 

päätöspisteessä valittiin jatkokehitettäväksi harjalaite. 

Asiakastarpeiden perusteella valittiin kehitettävät ominaisuudet ja tehtiin 

kirjallisuustutkimus keinoista niiden toteuttamiseksi. Diplomityö on määritetty 

päättyväksi päätöspisteeseen, jossa valitaan pölynsidonnan toteutustapa, ohjaustavan 

kehittäminen ja sen mahdolliset liitynnät eri järjestelmiin. Seuraavat päätöspisteet 

olisivat prototyypin valmistaminen ja mikäli päätetään jatkaa, on seuraava vaihe 

tuotteistamispäätös. Mikäli havaitaan, ettei ole viisasta jatkaa voidaan palata edelliseen 

vaiheeseen tai lopettaa projekti. Paluun saattaa aiheuttaa esimerkiksi havaitut puutteet 

prototyypissä. Alla oleva kuva havainnollistaa tuotekehitysprojektin toteuttamista 

ylhäältä alas. 

 

Kuva 15. Yrityksen tuotekehitysprojektin rakenne 
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11.1 Tekniikan tason määrittäminen 

Heiskasen opinnäytetyön haastatteluryhmä koostui viidestä julkishallinnollisesta katujen 

kunnossapito-organisaatiosta eri puolilta Suomea. Haastattelut toteutettiin 

kahdenkeskisinä sekä ryhmähaastatteluina ja niihin osallistui esimiehiä, kuljettajia sekä 

huolto- ja varaosahenkilöstöä. Yhteensä haastateltiin 17 henkilöä. Rakenteeltaan 

haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja ja tehty tutkimus oli 

luonteeltaan laadullinen. (Heiskanen M 2012:75) 

Kyseisessä opinnäytetyössä asiakkaat toivoivat monitoimilaitteita, joiden käyttöaste 

olisi korkeampi kuin perinteisten aurojen tai harjojen. Nykyisiä harjalaitteita käytetään 

vain noin 5 viikkoa vuodessa. Tällöin laite saattaa tosin toimia ympäri vuorokauden. 

(Heiskanen M 2012:2,61) 

Asiakkaat vaativat harjalaitteelta helppokäyttöisyyttä, hyvää työnjälkeä ja viiveetöntä 

ohjausta, jonka toivottiin tapahtuvan suoraan ohjaamosta. Kuitenkin sähköiseen 

ohjaukseen suhtauduttiin varauksella lähinnä vikojen lisääntymisen sekä 

ohjaustuntuman kärsimisen pelossa. Turvallisuuteen toivottiin myös panostettavan ja 

erityisesti työlaitteen näkyvyyteen. Lisäksi työlaite ja  

–kone yhdistelmän pituus ei saa olla liian suuri, jotta käytettävyys säilyisi.  

Pölynsidonnassa kastelun todettiin olevan toimiva ratkaisu, mutta yleisesti todettiin 

valmistajien toimittamien vedensyöttöjärjestelmien olevan riittämättömät. Myös 

asiakkaat olivat kertoneet tarpeesta tehostaa pölynsidontaa. (Heiskanen M 2012:56,60) 

Myös koneellisen harjauksen kehittämistä bussipysäkkien ja pylväiden ympäristön 

puhdistamiseksi toivottiin. Keväällä sulavan lumen alta paljastuvan paksun polanteen 

poistoon toivottiin ratkaisua, sillä nykyiset harjat eivät siihen pysty ja kauha kuluu 

liikaa. (Heiskanen M 2012:61) 

Harjalaitteiden ongelmana on ollut kivien lentäminen moniin eri suuntiin. Kivien 

sinkoilemista ovat aiheuttaneet sekä pää- että sivuharjat. Esimerkiksi Kuopion ISS:n 

palveluohjaaja Mika Holopainen kertoo vuosittain sattuvan lentävistä irtokivistä 

aiheutuvia korvattavia vahinkoja. Kauhaharjassa on ollut ongelmana, että pienroskan ja 

hiekan poistamiseksi täytyy ajaa peruuttaen. Pienroskan ja hiekan poistoa toivottiin 
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muutenkin tehostettavan. Toinen ongelma on liittynyt roskasäiliön vajaaseen 

täyttöasteeseen. (Heiskanen M 2012:59-60) 

11.2 Teknologian tason määrittäminen 

Teknologiataso määritettiin tarkastelemalla muiden valmistajien tuotteita. Vertailua 

tehtiin 30 muun valmistajan harjalaitteisiin ympäri maailman. Vertailussa tutkittiin 

kauhaharjan lisäksi muitakin harjamalleja. Tarkkailtavia ominaisuuksia olivat 

pölynsidonta, laitteen ohjaustapa, harjan halkaisija, roskasäiliön koko ja sijainti, 

kotelointi ja mahdollisuudet säätämiseen. Vertailu toteutettiin tutkimalla valmistajien 

Internet-sivuja sekä alan lehtiä ja vierailemalla messuilla. Kauhaharjojen tyypillisiä 

ominaisuuksia eri valmistajien antamien tietojen pohjalta on esitetty kohdassa 4.2. 

Yrityksen harjojen teknologiatason voidaan mittojen ja lisävarusteiden puolesta 

vastaavan hyvin yleistä tasoa. Yrityksen tuotteissa käyttämä kastelujärjestelmä on 

käytössä valtaosassa harjoista lisävarusteena. Markkinoilla on myös tarjolla 

kuivamenetelmään perustuva alipainepölyn torjuntalaitteistolla varustettu kauhaharja. 

Toinen markkinoilla poikkeuksellinen ratkaisu on korkeapainepölynsidontajärjestelmä. 

Harjalaitteen ohjaus on toteutettu joko työkoneen hydrauliikkaa säätämällä tai 

johdollisella ohjaimella. Yksi valmistaja tarjosi tosin laitteisiinsa kauko-ohjainta. 

11.3 Paikannus  

Paikannusta voidaan käyttää kehittämään osana kevätkunnossapitoa 

ennakkosuunnittelulla ja tehostamaan työskentelyä. Paikkatietojen sekä harjaan tai 

työkoneeseen asennetun vaa’an avulla voidaan yhdistää kerätyn hiekan määrä 

aluekohtaiseksi. Tätä tietoa voidaan käyttää avuksi laskutuksessa sekä hiekan 

kuljettamisen suunnittelussa. Mikäli seurataan myös levitetyn hiekan määrää alueittain, 

kevään puhdistusoperaatiota pystytään suunnittelemaan tarkemmin. 

11.3.1 Anturointi 

Kunnossapitoa voidaan ennakoida esimerkiksi harjojen tai vaihdettavien kulutusterien 

osalla, kun seurataan harjan käyttöaikaa tunneissa. Tätä voidaan valvoa esimerkiksi 
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harjaan asennettavan kierrosnopeusanturin avulla. Samalla anturilla voidaan seurata 

harjan kierrosnopeutta ja yhdistää tieto työkoneesta mahdollisesti saatavaan 

hydrauliikkavirtauksen ja polttoaineen kulutuksen määrään. Kulunut harja vaatii 

suurempaa kierrosnopeutta saavuttaakseen saman kehänopeuden kuin uusi. Suurempi 

kierrosnopeus tarvitsee suuremman virtauksen, joka lisää kulutusta. 

Pelkän massanmuutoksen avulla kauhan täyttymistä ei voida seurata tarkasti, sillä 

kerättävän materiaalin tiheys vaihtelee. Kauhan sisällä vallitsee hyvin pölyiset 

olosuhteet ja lisäksi harjattava materiaali tarttuu helposti rakenteisiin paksuksi 

kerrokseksi. Tämä estää käytännössä optisten antureiden käytön. 

Kulmaa mittaavalla anturilla voidaan tarkkailla kauhan tyhjennyskertoja. Yhdistettynä 

vaa’an antamiin tietoihin voidaan määrittää kuinka tehokkaasti kauha on täyttynyt. 

Vajaiden kuormien kuljetus laskee työn tehokkuutta ja lisää polttoaineen kulutusta. 

Tämä korostuu erityisesti alueilla, joilla hiekkaa joudutaan siirtämään kauhassa etäälle. 

Ajonopeuden ja paikan määrittäminen voidaan tehdä paikannusjärjestelmässä olevilla 

antureilla tai se voidaan saada ajoneuvon CAN-väylästä. 

Joissain tapauksissa on ilmennyt että harjalaitteen väärä säätö on aiheuttanut harjan liian 

nopean kulumisen. Tämä olisi mahdollista ratkaista automatisoimalla säätötapahtuma 

tai mittaamalla harjaa liikuttavassa sylinterissä olevaa painetta, josta voidaan määrittää 

harjaan kohdistuva voima. Automatisointi vaatii tiedon harjan sivuttaiskallistuma sekä 

korkeusaseman. Harjaan kohdistuva voima voidaan määrittää sylinterin paineesta. 

11.3.2 Paikannuslaitteelle asetetut vaatimukset 

Henri Aaltonen (2013) on tehnyt Vantaan kaupungille selvityksen paikannuslaitteiden 

käytöstä katujen kunnossapidossa. Työ toimi esiselvityksenä järjestelmän hankinnalle. 

Järjestelmän vaatimuksena on riittävän tiheä pistetietojen päivitys, jotta esimerkiksi 

pistehiekoituksesta saadaan riittävää tietoa. Tällöin tarvitaan vähintään 5 sekunnin 

päivitysväliä, mutta joissakin tapauksissa on käytettävä 2 sekunnin väliä. Tiheämpi 

päivitysväli lisää verkon kuormitusta. (Aaltonen H 2013) 
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Paikannuslaitteen on oltava kytkettävissä tai oltava kiinteänä osana harjanohjauslaitetta. 

Esimerkiksi käytettäessä ohjelmoitavaa logiikkaa voidaan ohjauslaitteelta lähettää 

signaalia esimerkiksi harjanpyörimisestä joko analogisesti tai digitaalisesti. 

Lähetettävän signaalin ei tarvitse sisältää kierrosnopeustietoa, sillä pelkkä päällä 

olotieto riittää esimerkiksi harjauspäiväkirjan luomiseen. Sama ratkaisu voidaan 

toteuttaa eri työlaitteiden kanssa. Mikäli paikannusjärjestelmän kyky käsitellä eri 

laitteiden signaalitietoja on rajallinen, voidaan usein muuttaa laitteen toimintatieto 

paikannusjärjestelmään, esimerkiksi vuodenajan mukaan, vastaamaan käytössä olevaa 

laitetta. 

11.3.3 Harjan ohjaukselle asetut vaatimukset 

Harjan ohjauslaitteen suunnittelussa on huomioita konedirektiivin asettamat 

vaatimukset. Tämä korostuu varsinkin, jos työlaitteella tehdään automaattisia 

toimintoja. Lisäksi on myös huomioitava ajoneuvopaikannus. Tämä tarkoittaa lähinnä 

työtiedon sitomista paikkatietoon ilman kuljettajasta riippuvia toimia. Mikäli työtieto ei 

kirjautuisi järjestelmään automaattisesti, olisi vaara, ettei kuljettaja aina muistaisi 

asettaa työtä alkaneeksi sitä aloittaessaan. 

Eräs tutkimisen arvoinen vaihtoehto on ohjelmoitavan logiikan käyttäminen 

ohjauslaitteen toteutukseen. Logiikkaa käyttäen tietoa voidaan antaa myös ulospäin 

halutussa muodossa niin analogisena kuin digitaalisena. Kun ohjausjärjestelmä toimii 

ikään kuin omana osanaan, ei riippuvuutta tietyn valmistajan ajoneuvopaikannukseen 

synny. Ohjauslaite on kytkettävissä ajoneuvopaikannukseen, kunhan paikannus kykenee 

vastaanottamaan signaalia. 

Ohjelmoitavan logiikan läpi on kyettävä syöttämään tarpeeksi suuria virtoja, jotta 

venttiileiden ohjaaminen onnistuisi. Lisäksi sähköosien koteloinnista ja johdotuksista on 

huolehdittava asianmukaisesti. Tällöin suositeltava suojausluokka olisi IP 67, joka 

tarkoittaa täydellistä pölysuojausta ja hetkellistä veteen upotusta. 

Työlaitteen ohjaus voidaan toteuttaa kosketusnäytön, nappien tai ohjaussauvan kautta. 

Koska harjan toiminnasta halutaan antaa tietoa kuljettajalle, on helpointa antaa se 

näytön kautta eikä erillisillä mittareilla. Tällä mahdollistetaan saman ohjaimen käyttö 
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eri työlaitteissa, kun näyttö saadaan räätälöityä joka työlaitteelle sopivaksi.  Ohjaus olisi 

myös mahdollista toteuttaa kosketusnäytön kautta, mutta se ei ole välttämättä 

ergonomialtaan ja käytettävyydeltään paras liikkuvassa ajoneuvossa. Mikäli työlaitetta 

ohjataan jatkuvasti hyvä ergonomia ja muotoilu korostuvat. Muotoilulla mahdollistetaan 

esimerkiksi ohjainkytkimen löytyminen ilman suoraa näköyhteyttä. Kosketusnäytön 

käyttäminen vaatii monessa tapauksessa katseen irrottamisen työlaitteesta tai tiestä.  

Ohjaukselta vaaditaan riittävän nopeaa reagointia kuljettajan ohjauskäskyyn.  

11.4 Pölynsidonta 

Pölynsidonnassa on aluksi lähdettävä kehittämään kauhaharjan kotelointia. Samalla 

todennäköisesti vähennetään lentävistä kivistä aiheutuvia onnettomuuksia. 

Kauhanharjan etupuoli on rakenteelta hyvin avoin, joten harja olisi koteloitava niin, että 

harjan kulumisen voidaan kompensoida. Tämä tarkoittaa kelluvaa tai säädettävää 

kiinnitystä koteloinnille tai säädettävää kotelointia. Kotelointi olisi tehtävä myös 

lisävarusteena olevalle sivuharjalle. 

Hyvä kotelointi antaa mahdollisuuden valita käytettäväksi pölynsidontajärjestelmäksi 

erilaiset kastelut ja sumutuksen sekä alipaineistuksen. Perinteisen kastelun käyttö 

suljetaan pois runsaan vedenkäytön takia. Vaahdotuksen käyttäminen ei ole yhtä 

kustannustehokasta kuin korkeapaineruiskutus. Vesisuihkun tai -sumun varaamisella 

tehostetaan pölynsidontaa, mutta liikkuvan harjakaluston käyttöön se ei sovellu yhtä 

hyvin kuin laitokseen, jossa on kiinteä sähkönsyöttö. 

Vesimenetelmien käyttämistä puoltaa niiden tehokkuus, sekä nykyisten osien kuten 

vesisäiliön hyödyntäminen. Korkeapainekastelua käytetään harjalaitteissa ja se tehostaa 

veden käyttöä. Menetelmän käyttöönotto vaatisi suuttimien ja pumpun sekä 

mahdollisesti putkiston vaihtamista. Painevesisumutuksen käyttäminen vaatii 

paineilmakompressorin lisäämistä, sekä sopivan suuttimen valitsemista. 

Höyrysumutuksen käyttämistä ei ole vielä tarpeeksi tutkittu ja sitä on käytetty 

vähäisissä määrin murskaamoilla. Menetelmän käyttöönotto vaatisi höyrynkehittimen 

asentamista ja höyrytila 
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Alipainejärjestelmän rakentaminen vaatii suodatinjärjestelmän, kanaviston ja 

imulaitteen mitoittamisen. Suodattimien on oltava kosteuden kestäviä ja niille on 

järjestettävä puhdistus. Syklonien erotuskyky ei tahdo riittää katupölyntorjuntaan 

ainakaan hengitettävien ja sitä pienempien hiukkasten kohdalla. Sähkösuodattimien 

käyttäminen on hylättävä samasta syystä kuin vesisuihkun tai –sumun varaaminen. 

11.5 Tuotetunnistus 

Radiotaajuustunnistamisen avulla on maailmalla tehostettu varastettujen koneiden 

palautumista oikeille omistajilleen. Koneeseen on asennettu muutamia saattomuisteja, 

jotka luetaan esimerkiksi tullissa, mikäli konetta yritetään viedä rajan yli. Kyseistä 

varkaudenestoa markkinoivat yritykset ovat toimittaneet viranomaisille lukulaitteita ja 

luoneet tietojärjestelmän merkatuista tuotteista sekä niiden omistajista. Aktiivisesti 

toimivat saattomuistit pystytään lukemaan jopa sadan metrin päästä, joten välitöntä 

näköyhteyttä laitteeseen ei vaadita. Lisäksi tullimiehet pystyvät lukemaan kädessä 

pidettävillä laitteilla tarkistettavat kohteet ja lyhyemmän tunnistusetäisyyden 

saattomuistit.  

Passiivisten saattomuistien avulla voidaan todentaa myös tuoteväärennökset, mutta 

niiden kautta voidaan myös luotettavasti todentaa kone. RFID-teknologian käyttäminen 

tulee lisääntymään myös logistiikkayhtiöissä, joten koneen tai osatoimituksen 

seuraaminen tulee olemaan entistä helpompaa.  

11.6 Turvallisuus 

Näkyvyyttä voidaan parantaa erilaisilla valoilla sekä heijastimilla. Tarrojen käyttöä ei 

pidetty hyvänä ratkaisuna näkyvyyden parantamiseksi, koska niiden kiinnipysyminen 

on huono. Käytettäväksi ehdotettiin heijastavaa ja huomiota herättävää maalia. Lisäksi 

laitteiden melutasoon olisi kiinnitettävä huomiota. (Heiskanen M 2012:56) 

Toinen turvallisuuteen vaikuttava seikka on harjalaitteen ajosuunta, sillä puhtaan jäljen 

saavuttaminen vaatii ajamista takaperin. Yksi syy miksi etuperin harjaaminen on 

tehotonta, on harjanpyörimissuunta, joka on eteenpäin ajaessa sama kuin työkoneen 
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renkaiden. Kulmanopeuksien lähestyessä toisiaan harja ikään kuin pyörii roskien yli, 

jolloin roskat kerääntyvät kauhaan vain huulilevyn avulla. Takaperin ajettaessa harja 

pyörii vastakkaiseen suuntaan työkoneen renkaiden kanssa, jolloin nopeusero kasvaa 

ajonopeuden noustessa.  

Takaperin ajaessa kauha kulkee ensin harjattavan pinnan yli, jolloin se tasoittaa 

kerättävän materiaalin sekä irrottaa sitä tienpinnasta. Tätä samaa ilmiötä hyödynnetään 

myös imurin suulakkeessa, jossa on edessä irrottavat harjakset. Näiden kahden 

ominaisuuden hyödyntämiseksi olisi kauhan sijainti muutettava joko harjan eteen tai 

kehitettävä harjan ohjaus säätämään kierrosnopeutta ajonopeuden ja –suunnan mukaan. 

Lisäksi harjan eteen olisi tarvittaessa lisättävä etuharja tai vastaava, jolla tehostetaan 

materiaalin irtoamista ja harjausalueelle tasaista levittymistä. 
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12 YHTEENVETO 

Kauhaharjaa voidaan käyttää monipuolisesti katujen kunnossapitoon. Keväällä 

tehtävässä kunnossapidossa pyritään vähentämään katupölyä. Tällä hetkellä 

markkinoilla olevien harjojen pölyntorjunta vaatii kehittämistä hengitettävien ja sitä 

pienempien hiukkasten osalta. Nyt pölyntorjunta on keskittynyt käyttämään suuria 

määriä vettä. Veden ongelmana on sen kuljettamisesta aiheutuneet kustannukset, 

pakkasten aiheuttama liukkaus sekä jossain määrin veden liimaava vaikutus.  

Kuivaharjauksella säästytään veden aiheuttamilta ongelmilta, mutta kauhan 

tyhjennystilanteiden ongelmat korostuvat. Tyhjennystilanteessa tapahtuvaan 

pölyämiseen voidaan vaikuttaa kippauskorkeudella. Kuivan harjatun materiaalin 

kerääminen välivarastoon voi aiheuttaa paikallisesti koviakin pölypäästöjä tuulen 

vaikutuksesta. 

Kevätpuhdistukseen kuuluu useita työvaiheita, jotka tehdään yleensä usealla 

työkoneella. Paikannusjärjestelmän avulla voidaan seurata töiden edistymistä ja 

tarvittaessa uudelleen ohjeistaa kuljettaja. Järjestelmän avulla voidaan seurata koneiden 

toimintoja, mikäli järjestelmä on laajennettu työlaitevalvontaan. Lisäksi tämä 

mahdollistaa toiminnan nopean raportoinnin tehdyistä toimenpiteistä sekä kuljettajan 

ilmoituksen mahdollisesti keskenjääneestä työstä tai toistoharjaustarpeesta polannejään 

takia. Järjestelmästä saatuja tietoja voidaan käyttää toimintatapojen kehittämiseen. 

Harjalaitteiden ohjauksen kehittäminen tulee vaatimaan harjan anturointia.   Harjasta 

tarvittavia tietoja ovat pyörimisnopeus ja kauhan sekä harjan asento. 

Pyörimisnopeustietoa voidaan käyttää apua ohjauksessa sekä päätellä sen avulla 

työskentelyaika. Asematietoa voidaan käyttää apuna harjan säätämisessä sekä 

kippaustilanteiden kirjaamisessa. Osa tiedoista voidaan lukea ajoneuvon CAN-väylästä 

kuten ajonopeus, mutta myös hydrauliikan anturitietoja. Paikkatieto saadaan joko 

ajoneuvon järjestelmästä tai ajoneuvopaikannuslaitteesta. 

Paras vaihtoehto pölytorjunnassa olisi, jos pölyävä materiaali kyettäisiin vaihtavaan 

toiseen, mutta usein se ei ole mahdollista. Pölyntorjunnan kehittäminen onkin yleensä 
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aloitettava koteloinnilla, koska se on halvin, yksinkertaisin ja tehokkain ratkaisu.  

Koteloinnissa olevat aukotukset vaativat käyttämään muitakin menetelmiä, jottei pöly 

pääsisi leviämään ympäristöön. Käytettävään menetelmään vaikuttaa oleellisesti 

ilmavirrat ja kerättävän materiaalin asettamat vaatimukset esimerkiksi kostumiselle.  

Ilmassa leijuva pöly voi sisältää 1…100 μm partikkeleita. Näkyvin vaikutus 

pölyntorjunnalla saadaan poistamalla silmin havaittavat hiukkaset eli halkaisijaltaan 

10…20 μm ja sitä suuremmat hiukkaset. Tutkimuksissa PM10-hiukkasten 

massaosuudeksi kokonaisleijumasta on saatu noin 30 %. PM2,5-hiukkasten osuus oli 

noin 12 % PM10-hiukkasten massaosuudeksi. Näin ollen suodattimen voidaan asettaa 

vaatimus poistaa 2,5 μm suuremmat hiukkaset, jotta suodatuksella olisi puhdistava 

vaikutus myös katuilmaan. 
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