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Tiivistelmä

Perinteisesti kevyen liikenteen väylien liukkauden torjunnassa käytetään hiekoitusta ja polanteen karhennusta.
Hiekoituksen suurimpia ongelmia ovat sen aiheuttama pöly sekä materiaalin painuminen polanteeseen lämpimissä
sääolosuhteissa. Hiekoitusmateriaalin painuminen polanteeseen aiheuttaa sen, että hiekoitusta voidaan joutua
liukkaimpien kelien aikaan tekemään päivittäin. Tästä johtuen pyritään kehittämään vaihtoehtoisia
liukkaudentorjuntamenetelmiä, jotka eivät aiheuttaisi pölyhaittoja sekä pitäisivät väylän pidempään hyvässä
kunnossa. Yksi tällainen vaihtoehtoinen menetelmä on puulastujen avulla tapahtuva liukkaudentorjunta.
Puulastujen toimivuutta kevyen liikenteen väylien liukkauden torjunnassa päätettiinkin tutkia järjestämällä
liukkaudentorjuntakokeilu Oulussa talvikaudella 2014-2015. Kokeilua varten tilattiin puulastuista valmistettua Stop
Gliss Bio –liukkaudentorjuntamateriaalia, jota käytetään vakituisesti liukkauden torjuntaan La Chaux de Fondsin
kaupungissa Sveitsissä. Materiaalin toimivuutta tutkittiin tienkäyttäjäkyselyn, kenttäkäyntien sekä tilaajan ja
urakoitsijan tekemien huomioiden avulla. Tienkäyttäjäkyselyyn kerättiin 97 vastausta. Vastauksia kyselyyn kerättiin
suoraan kokeiluväylällä liikkuneita ihmisiltä sekä internetissä jaetun kyselyn avulla. Kenttäkäyntejä suoritettiin talven
aikana useita ja huomiota kiinnitettiin erityisesti lastujen määrään, lastujen kiinnittymiseen, lastujen tarjoamaan
kitkaan, mahdolliseen lastujen lisäämisen tarpeellisuuteen sekä lastujen kulkeutumiseen. Urakoitsijalta sekä tilaajalta
kerättiin huomioita ja palautetta kokeilusta sekä sen toimivuudesta.
Puulastujen todettiin toimivan parhaiten silloin, kun lämpötila oli nollan alapuolella. Tällöin puulastut kiinnittyivät
hyvin polanteeseen ja tarjosivat hyvän kitkan. Huonommin lastujen todettiin toimivan, kun lämpötila oli nollan
yläpuolella ja väylät erittäin liukkaita. Lastujen todettiin toimivan hyvin väylän eri kohdissa pois lukien kohdat, joissa
autotie kulki lähellä kevyen liikenteen väylää. Tällaisissa kohdissa todettiin lastujen kulkeutuvan väylän reunoille
autojen aiheuttaman ilmavirran sekä niiden roiskuttaman veden vaikutuksesta. Tämä aiheutti sen, että lastujen määrä
väylän näissä kohdissa ei ollut riittävä. Puulastujen parhaita käyttökohteita nyt tehtyjen tutkimusten pohjalta olisivat
erilliset kevyen liikenteen väylät, kävelykadut, jalkakäytävät sekä piha-alueet.
Tutkimuksissa menetelmän suurimmaksi eduksi havaittiin se, etteivät puulastut pölisseet yhtä paljon kuin hiekka tai
sepeli. Puulastujen etuja ovat myös niiden ekologisuus, miellyttävämpi ja pehmeämpi tuntuma, hyvä pito paljaalla
asfaltilla sekä se etteivät ne riko polkupyörän renkaita yhtä helposti kuin sepeli. Menetelmän rajoitteita taas ovat
niiden korkea hinta, jäätyminen kylmässä varastossa sekä se, ettei niiden levittäminen ole mahdollista kaikilla
levittimillä.
Menetelmän rajoitteista suurimmaksi osoittautui puulastumateriaalin hinta, jonka todettiin olevan jopa
kahdeksankertainen hiekoitukseen verrattuna. Hiekoituksen ja puulastujen käytön kustannuserojen vertailu on
kuitenkin haastavaa, sillä ei tarkalleen tiedetä kuinka paljon materiaalin valmistaminen Suomessa maksaisi.
Tulevaisuudessa tutkimus tulisikin kohdistaa siihen, kuinka materiaalia pystyttäisiin valmistamaan Suomessa ja
minkälaista materiaalia siihen voitaisiin käyttää. Lisäksi tulisi kiinnittää huomiota lastujen optimaalisen
levitysmäärän ja ajonkohdan selvittämiseen sekä tutkia sitä, kuinka kauan materiaali pysyy toimintakykyisenä.
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Abstract

Usually the anti-skid treatment of pedestrian and bicycle ways is done with sanding and surface roughening. Biggest
problems of sanding are that it makes dust and the material sink in the icy or snowy surface in warmer temperatures.
As a result of this the ways need to be re-sanded, sometimes daily, when the weather is slippery. Because of that
different methods are developed that don’t make dust and keeps the ways longer in good condition. One such method
is the use of wood chips as anti-skid treatment.
An experiment of wood chip use as anti-skid treatment was conducted in Oulu in the winter 2014-2015. We ordered
Stop Gliss Bio anti-skid treatment material which are regularly used as anti-skid treatment in Switzerland’s La Chaux
de Fonds. The functionality of the material was studied trough road user surveys, field studies and observations of the
subscriber and contractor. The road user survey got 97 answers. Answers were collected directly from persons using
the studied bicycle way and trough an internet survey. Several field studies were made during the winter period in
order to examine the amount of material, sticking to the surface, friction, need for material addition and material
drifting. Observations from the contractor and subscriber were gathered as well as feedback from the experiment and
functionality.
The wood ships appeared to function best when the temperature was below zero. At this temperature the wood chips
fastened to the surface and gave a good friction. When the temperature was above zero and the roads were slippery
the functioning decreased. Findings suggested that the wood chips functioned well on different parts of the road
except for those where cars drove nearby. At these parts the wood chips were transported to the side of the road by
the airflow produced by the cars. As a result the amount of wood chips was insufficient at these parts. Findings
suggest that wood chips functions best at pedestrian and bicycle ways that are apart from other traffic and yard-areas.
The benefits of this treatment method were that the wood chips didn’t make dust as much as sand and gravel. Further
benefits of the wood chips were ecology, softer and more satisfying feel, good grip on bare asphalt and that wood
chips don’t break bicycle tires as easy as gravel. The limitations of the method are high costs, freezing in cold
storages and that wood chips can’t be spread with all equipment.
The biggest limitation seemed to be the high cost of the wood chips, even eight times as much as the costs for
sanding. Since we don’t know how much it would cost to produce the wood chips in Finland, comparing the costs of
sanding and wood chips is challenging. In the future studies could focus on how to produce the material in Finland
and what kind of material could be used. Also the optimal spreading amount and time could be investigated as well as
how long the material stays functional.
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KESKEISIMMÄT KÄSITTEET
Kevyt liikenne

Jalankulku, pyöräily, rullaluistelu sekä näihin
rinnastettavat

liikkumismuodot.

Joissain

tapauksissa myös mopot ja hevosajoneuvot
lasketaan kevyeksi liikenteeksi.
Kevyen liikenteen väylä

Kevyen

liikenteen

väylällä

kevyelle

liikenteelle

tarkoitettua

tarkoitetaan
ajoradasta

erotettua tien osaa.
Polanne

Polanteella tarkoitettaan painon alla tiivistynyttä
lumi- tai jääkerrosta, joka peittää tien tai väylän
pinnan. Polanteella voidaan myös tarkoittaa
ajourien väliin kasaantunutta lunta tai jäätä, joka
muodostaa ajorataan uria talvisin.

Sepeli

Kivistä tai kalliolouheesta murskattu kiviaines,
josta on seulottu pois hienoaines. Raekoko
yleisesti välillä 2-8 mm.

Liukkaudentorjunta

Liukkaudentorjunnalla tarkoitetaan väylän, tien tai
jonkin muun pinnan käsittelemistä niin, että sen
liukkaus vähenee. Liukkautta torjutaan yleensä
suolaamalla,

hiekoittamalla

tai

polannetta

karhentamalla.
Alueurakka

Alueurakalla
maantieteellistä

tarkoitetaan
aluekokonaisuutta

määrättyä
ja

siellä

tehtäviä hoito- ja ylläpitotoimenpiteitä. Kaikki
Liikenneviraston hallinnoimat maantiet kuuluvat
johonkin alueurakkaan. Urakka-alueita Suomessa
80 kappaletta.

Pito

Pidolla tarkoitetaan tien tai väylän pinnan kitkaa

Liikennevirasto

Liikennevirasto

on

liikenteen

asiantuntijaorganisaatio, jota hallinnoi liikenne- ja
viestintäministeriön. Liikenneviraston tehtävä on
vastata Suomen teistä, rautateistä ja vesiväylistä
sekä niiden kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.
ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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1 JOHDANTO
Suomen valtio sekä kaupungit ja kunnat ovat ottaneet kevyen liikenteen käyttäjien
määrän

nostamisen

liikenneratkaisuja.

yhdeksi

Kevyen

tavoitteekseen

liikenteen

suunnitellessaan

käyttäjien

määrät

ovat

tulevaisuuden
hyvällä

tasolla

kesäkaudella, mutta erityisesti haluttaisiin lisätä talviajan ja eritoten talvipyöräilyä
käyttävien ihmisten määrää. Kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidolla ja
erityisesti liukkauden torjunnan laadulla on todettu olevan suuri merkitys kevyen
liikenteen käyttäjien määrään. Hyvä kunnossapito lisää käyttäjiä, kun taas huono
vähentää niiden määrää selvästi.
Perinteisesti kevyen liikenteen väylien liukkauden torjunnassa käytetään hiekoitusta.
Hiekoituksen suurimpia ongelmia ovat sen aiheuttama pöly sekä materiaalin voimakas
painuminen polanteeseen lämpimissä sääolosuhteissa. Väylät pysyvät harvoin
muutamaa päivää kauempaa hyvässä kunnossa liukkaudentorjunnan jälkeen ja kaikista
liukkaimpien säiden aikaan hiekoittamista joudutaankin tekemään päivittäin. Tämä
nostaa

liukkaudentorjunnan

kustannuksia,

josta

johtuen

vaihtoehtoisten

liukkaudentorjuntamenetelmien ja materiaalien kehittäminen on tärkeää.
Yksi vaihtoehtoinen menetelmä perinteiselle hiekoitukselle ja siinä käytetylle
kivimateriaalille ovat suolatut puulastut. Puulastumateriaalin ominaisuuksien ansiosta
sen uskotaan torjuvan liukkautta tehokkaasti pidemmän ajan kuin perinteiset
menetelmät. Tämä perustuu siihen, että puulastut suuren ominaispinta-alansa ja
keveytensä takia pysyvät paremmin lumen tai jään pinnassa toisin kuin perinteisesti
käytetyt materiaalit, jotka painuvat herkästi. Tämän ominaisuuden ansioista lastuja ei
tarvitsisi levittää väylälle yhtä paljon ja yhtä useasti kuin perinteisiä materiaaleja.
Pienemmän

materiaalin

kulutuksen

uskotaan

tuovan

säästöjä

liukkaudentorjunnankustannuksissa. Menetelmän muita etuja ovat sen ekologisuus,
pölyttömyys, parempi pito paljaalla asfaltilla sekä se etteivät lastut riko polkupyörän
renkaita yhtä helposti kuin sepeli.
Puulastujen

toimivuutta

liukkauden

torjunnassa

päätettiin

tutkia

järjestämällä

liukkaudentorjuntakokeilu, jossa käytettiin suolattuja puulastuja hiekoituksen sijasta.
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Kokeilu järjestettiin Oulussa talven 2014-2015 aikana. Kokeilun aikana järjestettiin
tienkäyttäjäkysely,

jolla

pyrittiin

selvittämään

tienkäyttäjien

mielipide

liukkaudentorjuntamateriaalin toimivuudesta. Kyselyn lisäksi kokemuksia ja huomioita
kokeilusta kerättiin tilaajalta ja urakoitsijalta sekä tehtiin runsaasti kenttäkäyntejä
tutkimusalueelle.

1.1 Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toimiiko puulastumateriaali kevyen liikenteen
väylien

liukkauden

torjunnassa.

Lisäksi

pyrittiin

selvittämään

voitaisiinko

puulastumateriaalin käytöllä aikaan saada säästöjä, tarjota paremman laatuista
liukkaudentorjuntaa sekä vähentää liukkaudentorjunnasta aiheutuvan pölyn määrää
keväisin.

1.2 Työn rakenne
Työ voidaan karkeasti jakaa teoria-, tutkimus- sekä tulokset osuuksiin. Teoriaosuudessa
käsitellään kevyen liikenteen väylien kunnossapitoa yleisellä tasolla keskittyen talviajan
kunnossapitoon sekä kevätharjaukseen. Lisäksi käsitellään väylien pölyämistä ja siitä
ihmisille aiheutuvia haittoja. Teoriaosuudessa käsitellään myös kokeilussa käytetyn
Stop Gliss Bio -liukkaudentorjuntamateriaalin ominaisuuksia ja valmistamista sekä
vertaillaan hiekoitusmateriaalien ja puulastujen uudelleenkäyttömahdollisuuksia.
Teoriaosuuden jälkeen työssä on tutkimusosuus, jossa käsitellään käytännön
liukkaudentorjuntakokeilua. Tutkimusosuudessa esitellään tutkimusalue ja kokeilun
eteneminen. Lisäksi kerrotaan tienkäyttäjäkyselyn laatimisesta sekä sen toteuttamisesta.
Tutkimusosuuden jälkeen saadut tutkimustulokset kerätään yhteen ja niitä analysoidaan
tulokset

osuudessa.

Diplomityö

johtopäätöksiin sekä yhteenvetoon.

päättyy

tutkimustulosten

pohjalta

tehtyihin
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2 KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLIEN KUNNOSSAPITO
Kevyen liikenteen väylällä tarkoitetaan pyöräilijöille ja jalankulkijoille tarkoitettua
ajoradasta erottua väylää. Kevyen liikenteen väylä voi olla ajorataan liittyvä, useasti
vain reunakivellä ajoradasta erotettu väylä, erillinen väylä tai pyöräkaista ajoradan
yhteydessä. Kevyen liikenteen väylät pitävät sisällään jalkakäytäviä, jotka on tarkoitettu
vain kävelijöille sekä vain pyöräilijöille tarkoitettuja pyöräteitä. Useasti kevyen
liikenteen väylät ovat kuitenkin yhdistettyjä jalankulku- ja pyöräteitä, joissa pyöräilijät
ja kävelijät on sijoitettu samaan tilaan. Kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito on
haasteellista Suomen olosuhteissa. Talvikauden aikana lämpötila vaihtelee useiden
kymmenien asteiden pakkasesta reilusti plussalle ja lunta saattaa joskus sataa useita
kymmeniä senttimetrejä vuorokaudessa. Tämä asettaa haasteita erityisesti kevyen
liikenteen väylien liukkauden torjunnalle. (Tielaitos 2000)
Kevyen liikenteen toimivuuden kannalta oikein ajoitettu, korkealuokkainen ja
yhtenäinen talvikunnossapito on erittäin merkittävää. Kunnossapidolla voidaan myös
vaikuttaa tienkäyttäjien reittivalintoihin niin positiivisessa kuin negatiivisessakin
mielessä. Tienkäyttäjä voi itse vaikuttaa paljon omaan turvallisuuteensa talvikautena
kevyen liikenteen väylällä liikkuessaan. Tienkäyttäjän tulee itse huolehtia siitä, että
liikkuminen väylällä tapahtuu turvallisesti ja siihen käytetään sen hetkisen
sääolosuhteen vaatimia välineitä, kuten pyörän nastarenkaita tai hyviä jalkineita.
Tienkäyttäjän tulee myös itse arvioida milloin sääolot ovat niin haastavat, että väylällä
kulkeminen ei ole turvallista. (Tielaitos 1999: 19)
Kunnossapitäjän tulisi huolehtia siitä, että väylät ovat tasalaatuisessa kunnossa, sillä
yksikin huonommin hoidettu kohta vähentää reitin vetovoimaa merkittävästi. Erityistä
huomiota tulee kiinnittää kohtiin, joissa väylän hoitoluokka tai kunnossapitourakoitsija
vaihtuvat. Tällaisista rajakohteista on syytä sopia erikseen ja pitää huoli siitä, että
kunnossapitovastuut ovat tarkasti eri toimijoiden tiedossa (Tiehallinto 2008b: 18).
Väylien hoitotoimenpiteissä tulee myös ottaa huomioon erilaisten väestöryhmien
erikoistarpeet. Erityisesti alueilla, joissa kulkee tai asuu paljon iäkkäitä ihmisiä, tulee
liukkauden torjuntaan kiinnittää enemmän huomiota. Myös kohteet jotka sijaitsevat
koulujen tai päiväkotien läheisyydessä ansaitsevat lisähuomiota. (Tielaitos 1999: 19)
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Pyörätelineiden, bussipysäkkien ja katosten huolto tulee järjestää niin, että niiden käyttö
on mahdollista koko talvikauden ajan. Urakoitsijan tulee huolehtia siitä, että sillä on
hoitotyöhön soveltuvaa kalustoa ja henkilökuntaa tarpeeksi saatavilla koko talvikauden
ajan. Urakoitsijan on myös tärkeää osata asettua kevyen liikenteen käyttäjän asemaan.
Tämä tapahtuu helpoiten tekemällä osa laatutarkastuksista kävelemällä tai pyöräilemällä
hoidetuilla väylillä. Tällöin on mahdollisesti helpompi huomata hoidon ongelmakohdat
sekä oppia ymmärtämään paremmin kevyen liikenteen tarpeita sekä erityispiirteitä.
(Tielaitos 1999: 19)
Valtion teiden ja kevyen liikenteen väylien kunnossapidosta vastaavat ELY-keskukset.
ELY-keskusten tehtävä on huolehtia maanteiden kunnosta niin, että niillä liikkuminen
on turvallista kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina. ELY-keskukset tilaavat teiden
päivittäisen

kunnossapidon

alueurakoitsijoilta,

jotka

valitaan

kilpailuttamalla.

Alueurakat ovat pääsääntöisesti viisivuotisia laajoja palvelusopimuksia tietyllä
maantieteellisellä alueella. Näitä urakka-alueita on Suomessa 80 kappaletta ja niiden
keskimääräinen laajuus on tuhat tiekilometriä. ELY-keskukset toimivat alueurakoiden
tilaajina ja valvovat, että kunnossapitotyöt toteutetaan tehtyjen sopimusten mukaisesti.
(ELY-keskus 2013)

2.1 Hoidon laatuvaatimukset
Oulun alueurakka on alkanut vuonna 2012 ja tässä työssä esitelty silloin voimassa olleet
urakka-asiakirjat. Alueurakoihin liittyvät urakkasopimusasiakirjat voidaan jakaa
kaupallisiin

ja

teknisiin

asiakirjoihin.

Kaupallisiin

asiakirjoihin

kuuluvat

palvelusopimus, SKU (sopimuskohtaiset urakkaehdot), AYSE (alueurakan yleiset
sopimusehdot), sanktiot, bonukset ja arvonvähennykset-asiakirja, urakoitsijan tarjous,
tarjouspyyntökirje

sekä

määrämittausohje.

Teknisiin

asiakirjoihin

kuuluvat

työkohtainen tarkennus, tuotekortit, tiestö- ja varustetiedot, työkohdeluettelot, kartat
sekä liikenneviraston yleiset ohjeet. (Oulun alueurakka 2012-2017)
ELY-keskuksen hallinnoimat kevyen liikenteen väylät jaetaan kahteen hoitoluokkaan,
jotka ovat K1 ja K2. Kunnat ja kaupungit taas noudattavat Suomen Kuntaliiton antamia
suosituksia hoitoluokista ja niiden laatuvaatimuksista. Kuntaliiton laatuvaatimukset

13

eivät ole sitovia, joten kaupungit ja kunnat soveltavat niitä parhaaksi katsomallaan
tavalla. Liikenneviraston laatuvaatimuksissa sanotaan, että kevyen liikenteen väylien
lumisuus, epätasaisuus ja liukkaus eivät saa estää turvallista liikkumista väylällä.
Väylien hoitotason on oltava niin hyvä, ettei kevyt liikenne siirry ajoradan puolelle.
Molemmille talvihoitoluokille yhteisiä laatuvaatimuksia ovat riittävä kitka turvalliseen
kävelyyn sekä pyöräilyyn, pysäkkiyhteydet tulee hoitaa kuten muukin kevyen liikenteen
väylä, päätien vieressä olevat väylät tulee aurata heti päätien jälkeen, suojatiet tulee
hoitaa niin, että ne ovat turvallisia käyttää ja yli kahden senttimetrin syviä tai muuten
haittaavia epätasaisuuksia ei saa olla. (Tiehallinto 2009: 21)
Suurimmat erot hoitoluokkien K1 ja K2 välillä ovat hoitotöiden aloitusajankohdissa ja
toimenpideaikojen

pituudessa.

Luokkaan

K1

kuuluvien

väylien

tulee

olla

laatuvaatimusten edellyttämässä kunnossa aikavälillä 06:00-22:00 asti, kun taas
luokkaan K2 kuuluvien väylien aikaväli on 07:00-22:00. Laatuluokassa K1
toimenpideaika lumenpoistoon on kolme tuntia ja liukkaudentorjuntaan kaksi tuntia,
kun laatuluokassa K2 vastaavat ajat ovat neljä ja kolme tuntia. Eroa laatuluokkien
välillä on myös siinä, mikä on maksimi irtolumen syvyys sateen aikana. Laatuluokassa
K1 se on kolme senttimetriä, kun taas laatuluokassa K2 neljä senttimetriä. Lumen
aurauksesta tulee kuitenkin huolehtia niin, että lumen maksimi syvyys ei ylitä
kahdeksaa senttimetriä edellä mainittujen aikavälien ulkopuolella. Lumen syvyys
mitataan keskimääräisenä väylän poikkileikkauksesta. Kevät aikaan pyöräilyä tulee
edesauttaa riittävällä sohjon poistolla niin, että pehmenevä polanne on korkeintaan
kahden senttimetrin paksuinen. (Tiehallinto 2009: 21)
Kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunta tulee hoitaa niin, että pito väylällä riittää
turvaamaan turvallisen liikkumisen. Hiekoitus pitää tehdä olosuhteisiin nähden
riittävällä määrällä koko väylälle tai vain erikoiskohteisiin kuten suojateille ja jyrkkiin
mäkiin. Taajama-alueilla tulee hiekoittaa koko kevyenliikenteen väylän leveydeltä, kun
taas taajama-alueiden ulkopuolella voidaan erikseen sovituissa paikoissa jättää väylän
reunoihin hiekoittamaton alue helpottamaan kelkkojen- ja pulkkien liikkumista.
Hiekoitusmateriaalin maksimiraekoko on kuusi millimetriä ja käytettävä materiaali on
erikseen hyväksytettävä tilaajalla. (Tiehallinto 2009: 21-22)
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Aurausviitoitus tulee tehdä syksyisin ennen lumen tuloa, jotta väylien yliauraukselta
vältytään. Viitoitusta ei tarvitse tehdä, jos väylä rajoittuu reunapaaluihin tai kaiteeseen.
Kevyen liikenteen väylillä aurausviittojen ohjeellinen väli on 40 metriä. Aurausviitat
tulee poistaa keväällä ennen kesäkuun alkua. Ajoradan ja kevyen liikenteen väylien
välissä olevan auravallin suurin sallittu korkeus on 80 senttimetriä. Viiden metrin päässä
suojatiestä on auravallin maksimikorkeus 50 senttimetriä. Vallit tulee madaltaa
annettujen ohjeiden korkuisiksi viiden vuorokauden toimenpideajalla. Liikenteelle
välitöntä vaaraa aiheuttavat ja näkemää rajoittavat esteet on poistettava viivyttelemättä.
(Tielaitos 1999: 15)
Lumen siirto, kuormaus ja kuljetus lumitilasta tulee tehdä hiljaisen liikenteen aikana,
jotta se ei aiheuta tarpeettoman suurta haittaa liikenteelle. Kun lunta poistetaan
nurmikkoalueilta, tulisi noudattaa erittäin suurta varovaisuutta, etteivät nurmikkoalueet
vaurioituisi. Lumi tulisi poistaa siltojen reunoilta, keski- ja välikaistoilta, korokkeilta
sekä muista vastaavista riittämättömistä lumitiloista. Keväällä, kun sulamisvesien määrä
alkaa kasvaa tulee huolehtia, että kaivojen ritiläkannet ja aukot ovat avoimena.
Sulamisvesien aiheuttamia haittoja voidaan myös torjua siirtämällä reunavallia.
(Tielaitos 1999: 16)
Kevätharjaus ei kuulu kevyen liikenteen väylien talvikunnossapitoon, mutta sitä
käsitellään tässä yhteydessä, koska suurin osa väylillä olevasta irtoaineksesta on
peräisin hiekoituksesta. Liikenneviraston julkaisussa ”Hoidon ja ylläpidon tuotekortit”
annetaan laatuvaatimukset teiden sekä kevyen liikenteen väylien hiekoitushiekan ja
irtoaineksen poistolle. Taajamissa sekä kevyen liikenteen väylillä hiekoitushiekan ja
irtoaineksen poisto tulee suorittaa heti sulan kauden vakiinnuttua huhtikuussa. Puhdistus
tulee uusia tarpeen mukaan, jos puhdistus tulos ei yhdellä puhdistuksella ole tyydyttävä
tai jos hiekka aiheuttaa vaaraa kevyelle liikenteelle. Kevyen liikenteen kulkuluiskat ja
pysäkkiyhteydet tulee hoitaa muuta väylää vastaavalla tavalla. Kevätpuhdistuksen
jälkeen tulee huolehtia, että kaikki päällystetyt pinnat pidetään puhtaana irtoaineksesta
aina seuraavan liukkaudentorjuntakauden alkuun asti. (Liikennevirasto 2012: 10-11)
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2.2 Valmistelevat toimenpiteet
Toimivan talvihoidon kannalta hyvin tehdyillä valmistavilla toimenpiteillä on suuri
merkitys. Valmisteleviin toimenpiteisiin kuuluu hoitoreittien suunnittelu, työvälineiden
sekä menetelmien valinta, yhteistyön järjestäminen eri toimijoiden välille ja
aurausviitoituksen tekeminen. Alueurakoitsijan ja kuntien on mahdollisuuksien mukaan
toimittava yhteistyössä, jotta hoitoreitit voidaan suunnitella luontevasti. Urakkaraja
kannattaa pyrkiä sopimaan kohtaan, josta löytyy hyvä kääntöpaikka. Risteyksiin ja
alikulkuihin sovittavia rajoja tulisi välttää, sillä niihin syntyy helposti epäselvyyksiä
hoitovastuusta eri toimijoiden välille. (Tielaitos 1999: 20)
Hoitoreitit tulisi mitoittaa niin, että määrätyt toimenpideajat ovat saavutettavissa. Ensin
hoidetaan luokkaan K1 kuuluvat väylät ja vasta niiden jälkeen luokkaan K2 kuuluvat
(Tielaitos 1999: 20). Ajoradan vieressä kulkevat väylät aurataan välittömästi autotien
aurauksen jälkeen, jottei kevyt liikenne siirry ajoradalle. Väylät jotka sijaitsevat
kauempana ajoradasta voidaan aurata ajoradan aurauksesta riippumatta, koska vaara
tienkäyttäjien siirtymisestä ajoradalle on pienempi. (Tiehallinto 2001b: 28)
Aurausviitoitus on tarpeellista myös kevyen liikenteen väylillä, jotta vältytään
yliauraukselta. Kohteissa joissa väylän rajat ovat selkeästi havainnoitavissa tai ne
rajoittuvat kaiteeseen ei aurausviittoja tarvita. Aurausviitat asennetaan noin 40 metrin
välein 20 senttimetrin päähän päällysteen reunasta. Aurausviittoina voidaan käyttää joko
muovisia siihen tarkoitukseen valmistettuja viittoja tai puuviittoja. Muoviviitat ovat
näkyvyydeltään parempia ja nykyään enemmän käytettyjä kuin puuviitat. Viitat pyritään
pystyttämään syksyllä ennen maan jäätymistä. (Tielaitos 1999: 20-21)

2.3 Kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjuntamenetelmät
Kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunta toteutetaan pääosin hiekoittamalla ja
lumipolannetta karhentamalla. Turhaa hiekoitusta tulee välttää ja hiekoitus tuleekin
tehdä ainoastaan silloin, kun lumipolanne ei ole tarpeeksi pitävä. Pitävää lumipolannetta
on tarpeetonta hiekoittaa. Suolaus on kielletty kevyen liikenteen väylillä muutamia
haastavia poikkeustapauksia lukuun ottamatta. Tällaisia poikkeustapauksia ovat muun
muassa jyrkät mäet. (Liikennevirasto 2014: 176)
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Suurin osa kevyen liikenteen väylillä tapahtuvista liukastumisista, joihin tien kunnossa
pidolla voidaan vaikuttaa, tapahtuvat erittäin liukkailla keleillä. Erittäin liukkaita
talvikelejä on keskimäärin 5–10 kertaa vuodessa. Erittäin liukkaiksi ja vaarallisiksi on
todettu märkä jäänpinta sekä kevyen lumipeitteen peittämä sileä tai kuhmurainen jää.
Lauhalla säällä tulee väylä hiekoittaa aurauksen yhteydessä, jos työjälki jää liukkaaksi.
Pakkaslumella pito väylällä on yleensä niin hyvä, ettei hiekoitusta tarvita. (Tiehallinto
2001a)
Hiekoitusta tehtäessä seurataan, että levitin levittää hiekkaa koko väylän leveydelle
riittävästi ja tasaisesti. Liukkaudentorjunnan laatuun tulee kiinnittää erityistä huomiota
jyrkissä mäissä, mutkissa, portaissa ja suojateillä. Sellaiset kohteet, joissa tiedetään
liikkuvan paljon iäkkäitä ihmisiä, tulisi käsitellä viivyttelemättä. Varsinkin keväisin,
auringonlämpö sulattaa päivisin lunta ja jäätä, joka jäätyy iltaisin ilman viiletessä.
Tällaiset kohdat saattavat olla petollisen liukkaita ja ne tuleekin käsitellä asiaan
kuuluvalla tavalla tarvittaessa. Hiekoitus tehdään käsin sellaisissa kohteissa, joissa se on
levittimellä mahdotonta. (Tielaitos 1999: 30)
Hiekoitusmateriaalina käytetään mursketta, sepeliä tai seulottua hiekkaa (Helsingin
Seudun Liikenne 2014). Vaihtoehtoisiakin materiaaleja, kuten kalkkikivimursketta,
metalliteollisuuden kuonia sekä murskattua LECA-soraa, on myös kokeiltu. Suolaa ei
sekoiteta kevyen liikenteen väylillä käytettävän hiekan joukkoon, koska se pehmentää
väylän pinnan pyöräilijälle epämukavaksi. Suolan lisäämättömyys aiheuttaa sen, että
hiekoitushiekka voi jäätyä talven kovimpien pakkasten aikaa, joka vaikeuttaa sen
kuormausta ja levitystä. Murskatut tuotteet ovat yleisesti ottaen hiekkaa parempia
liukkaudentorjuntamateriaaleja, koska ne sisältävät teräviä kulmia, jotka purevat hyvin
jäiseenkin väylän pintaan ja aikaan saavat paremman pidon. Hiekoitusmateriaalissa
oleva hienoaines aiheuttaa pölyhaittoja, joten tämän takia suositellaankin käyttämään
sepeliä, jonka raekoko on 2-6 millimetrin välillä. Myös pesty hiekka, jonka raekoko on
1-6 mm, on sopivaa liukkaudentorjuntaan. Yli kuuden millimetrin kokoisien
teräväsärmäisien rakeiden käyttöä tulisi välttää, sillä niiden on todettu aiheuttavan
rengasrikkoja. (Tielaitos 1999: 33)
Hiekan ohjeellinen levitysmäärä jäiselle polanteelle on 200 – 300 g/m2 ja sepelin noin
150 g/m2. Lumipolanteen hiekoittaminen on yleensä tarpeetonta, koska pito väylällä on
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yleensä riittävä eikä hiekoitus paranna sitä oleellisesti. Ylihiekoitusta ei kannata tehdä,
sillä on todettu, että väylän kitka ei enää merkittävästi nouse, kun määrä on enemmän
kuin 300 g/m2. Ennakoivaa hiekoittamista voidaan myös tehdä ohjearvoja pienemmillä
määrillä tilanteen niin vaatiessa. Hiekoitusmateriaalin varasto tulisi sijoittaa niin, että
matka varastolle on kaikille hiekoituskoneille sopivan mittainen. Hoitoreittien varrelle
voidaan myös sijoittaa välivarastoja, jos se on tarpeellista. Hienojakoiset materiaalit
tulisi varastoida katetussa varastossa, että ne pysyisivät mahdollisimman kuivina.
Sepeliä voidaan varastoida avokasoissakin, mutta niiden ongelma on materiaalin
jäätyminen. (Tielaitos 1999: 33)
Liukkauden torjunnan työvälinettä valittaessa tärkeimmät huomioon otettavat asiat ovat
laitteen koko sekä toimintasäde. Toimintasäde on riippuvainen laitteen hiekoitussäiliön
sekä polttoainetankin koosta. Hiekoituksessa käytetään yleisesti kevyellä kuormaautolla tai traktorilla hinattavia laitteita. Hiekoitushiekkaa voidaan myös levittää
hiekoituskauhalla.

Hiekoituskauhan

etu

on

sen

nopea

täyttäminen

suoraan

varastokasasta. Hiekoituskauhan käyttöä rajoittaa kuitenkin se, että matkan varastolle on
oltavat lyhyt sillä kauhan tilavuus on rajallinen. Muita hiekoituslaitteita ovat erilaiset
kuorma-autoon kiinnitettävät perälauta- ja lautaslevittimet. Erityisesti lautaslevittimiä
on nykyään paljon käytössä. Perälauta- ja lautaslevittimien työsaavutus on suoraan
riippuvainen säiliön koosta eli toisaalta myös auton koosta. (Tielaitos 1999: 31)

2.4 Kevyen liikenteen väylien auraus ja pinnan tasaus
Tehokkaalla lumenpoistolla kevyen liikenteen väyliltä parannetaan huomattavasti
pyöräilyn ja kävelyn sujuvuutta. Auraus on tärkeää ajoittaa tehtäväksi ennen
ruuhkatunteja varsinkin aamuisin ja myös iltapäivisin. Varhaiseen aamuun ajoitetun
aurauksen etu on se, että aurausta haittaavaa liikennettä on vähemmän ja väylät saadaan
aurattua ennen työmatkaliikenteen alkua. Jatkuvan lumisateen aikana aurausta
joudutaan mahdollisesti tekemään useita kertoja päivässä. Tällöin onkin tärkeää
huolehtia, ettei väylän laatu pääse laskemaan liian alas missään vaiheessa. Lumen
määrän lisäksi lumen laadulla on suuri merkitys auraukselle. Esimerkiksi suojalumen
poisto saattaa monesti olla hyvä toimenpide, kun se tehdään ennen kuin märkä
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lumisohjo pääsee jäätymään. Sohjon poistossa tulee myös huomioida, että
sadevesikaivojen ritiläkannet pysyvät puhtaina. (Tielaitos 1999: 21)
Nopealla aurauksella voidaan yleensä helpottaa työn tekemistä, sillä mitä kauemmin
lumi on väylän pinnassa, niin sitä vaikeampaa on sen poistaminen. Aurausta tehdessä
tulee huolehtia siitä, ettei väylälle jää kulkemista haittaavaa irtolunta esimerkiksi
suojateiden tai risteysten kohdalle. Aurausnopeus tulee pyrkiä pitämään hiljaisena, jottei
pyöräilijöille ja kävelijöille aiheutuisi tarpeetonta vaaraa kohtaustilanteissa. (Tiehallinto
2001b: 28)
Lumen ja sohjon poistoon on olemassa monia erilaisia työvälineitä. Jokaisella laitteella
on omat vahvuutensa ja parhaimmat sovelluskohteet. Laitetta valittaessa on tärkeä ottaa
huomioon ainakin koneen koko, toimintasäde, kääntösäde ja auran koko. Traktoriaura
on ehkä yksi käytetyimmistä aurauskoneista kevyen liikenteen väylillä. Traktoriaura
soveltuu linjaosuuksien, mutta myös haastavampien kohteiden kunnossapitoon.
Traktoriauran etu on sen edullinen hinta sekä pieni koko ja kääntösäde. Runkoohjattavat monitoimikoneet sopivat erittäin hyvin kevyen liikenteen väylien
talvihoitoon. Ne vievät vielä vähemmän tilaa kuin traktoriaurat ja kääntösäde on runkoohjauksen ansiosta vieläkin pienempi. (Tielaitos 1999: 22)
Kuorma-autoja tai kevyt kuorma-autoja käytetään väylillä, joissa ei ole matalia tai
kapeita kohtia kuten alikulkuja ja siltoja. Väylän mäkisyys tai mutkaisuus saattaa
rajoittaa huomattavasti kuorma-autojen käyttöä. Lumilinkoa voidaan myös käyttää
väylien lumen poistoon, joskin sen käyttö on hidasta. Linko ei poista tien päälle olevaa
polannetta kokonaan vaan sen käyttö saa polanteen pikku hiljaa kasvamaan. Parhaiten
lumilinko soveltuu aurausvallien siirtämiseen ja lumenkuormaukseen.

Lumea

harjaamalla päästään hyvään lopputulokseen, mutta työmenetelmä on kaikista hitain ja
kallein. Tämän takia sitä käytetäänkin pääasiassa vain poikkeuksellisen vilkkailla
väylillä kaupunkien keskustoissa. Harjauksen etu on korkeatasoinen lopputulos, joka
mahdollistaa hiekoitushiekan määrän vähentämisen, mikä taas osaltaan vähentää
pölyhaittoja. (Helsingin Seudun Liikenne 2014: 38)
Aurauksessa käytetään yleensä terää, joka karhentaa polanteen pintaa. Eniten kevyen
liikenteen väylien aurauksessa käytetään kampa- tai verkkoterää. Näillä terillä aikaan
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saadaan jälki, joka ei ole liian urainen mutta kuitenkin tarpeeksi karhea. Tasaterän
käyttö on kielletty lumenaurauksessa, mutta sohjonpoistossa se on yleinen työväline.
Sohjonpoistossa käytetään tasaterää, joka on valmistettu teräksestä, kumista tai
muovista. Kumiteräinen on todettu näistä parhaimmaksi, sillä sen työnjälki on siisti eikä
se vahingoita väylän päällystettä. (Helsingin Seudun Liikenne 2014: 36)
Talvihoidossa tulee ottaa myös huomioon aurattavien lumien sijoittaminen. Yleisesti
taajamissa lumen säilytyspaikoista on pulaa. Lumen säilytykselle kannattaakin
suunnitella sopivat lumitilat jo urakan suunnitteluvaiheessa. Pienetkin välivarastot ovat
tärkeitä, koska ne vähentävät lumenkaatopaikalle kuljetukseen tarvittavien kertojen
määrää. Lumitilojen suunnittelussa tulee kuitenkin muistaa, että lunta ei tule sijoittaa
näkemäalueille eivätkä sulamisvedet saa valua kevyen liikenteen väylälle (Tiehallinto
2001b: 29). Kevyen liikenteen väylien ja ajoradan väliin jäävää välikaistaa voidaan
käyttää lumen väliaikaiseen varastointiin, jos välikaistalla on leveyttä vähintään kolme
metriä. (Tielaitos 1999: 25-26)
Lumen kuormaus tulee ajoittaa vähäliikenteiseen aikaan, jolloin työn tekeminen on
helpompaa ja turvallisempaa. Lunta tulee jättää puiden ja pensaiden ympärille sekä noin
kymmenen sentin paksuinen kerros nurmialueille. Lumen kuormaukseen käytetään
yleisesti kauhakuormaajaa tai traktoria. Kaivinkoneen käyttö on myös perusteltua
erityistä tarkkuutta vaativissa kohteissa. (Tiehallinto 2001b: 28-29)
Kevyen liikenteen väylien pinnan tasaisuuteen tulee kiinnittää talvikauden aikana
huomiota, koska pienetkin pinnan epätasaisuudet haittaavat pyöräilijöitä ja kävelijöitä
huomattavasti. Väylän kunnossapitäjän tulee huolehtia, ettei jalankulkijalla ole
kompastumisvaaraa, väylässä ei ole liian suuria sivukaltevuuksia, väylän pinnassa ei ole
pyöräilylle vaarallisia kapeita ja ohjailevia uria sekä ettei pysäkeillä ole jäänystyröitä tai
epätasaisuuksia. Polanteen pinnan sivukaltevuus ei saisi olla enempää kuin viisi
prosenttia. Pääasiassa kävelyyn tarkoitettujen väylien epätasaisuus saa olla suurempaa
kuin pyöräilyyn käytettävien väylien, sillä pyöräilijä kärsii enemmän pinnan
epätasaisuudesta kuin kävelijä. (Tielaitos 1999: 27-28)
Keväällä, kun lumipolanne alkaa sulaa täytyy kiinnittää huomiota pinnan tasaukseen.
Pehmeältä ja sohjoiselta väylältä pyöräilijät siirtyvät helposti ajoradalle. Sohjoinen
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polanne pitää pyrkiä tasaamaan ennen kuin sää kylmenee, ettei siihen muodostu uria ja
tai muita epätasaisuuksia. Tehokkain työväline pinnan tasaukseen on tiehöylä, joskin se
on kallis ja useasti liian suuri työväline kevyen liikenteen väylien hoitoon. Kevyen
liikenteen väylien pinnan tasaukseen soveltuvatkin paremmin alusterällä varustetut
kuorma-autot ja kevyet kuorma-autot. Alusterää voidaan myös käyttää aurauksen
yhteydessä, jolloin väylän pinta tulee heti tasatuksi ja karhennetuksi aurauksen jälkeen.
Väylän karhennuksen ansiosta hiekoituksen tarve voi myös vähentyä, koska pito
karhennetulla väylällä on parempi. (Helsingin Seudun Liikenne 2014: 35-36)

2.5 Kevätharjaus
Kevätharjauksella tarkoitetaan väylän puhdistamista siihen talvikauden aikana
kerääntyneestä hiekasta ja muusta liasta. Suurin osa väylillä olevasta materiaalista on
peräisin hiekoituksesta. Päällysteen päällä oleva irtohiekka on liukasta ja tulisi poistaa
liikenneturvallisuuden säilyttämiseksi. Kevätharjaus tulee aloittaa taajamista ja
paikoista, joissa asutus sekä kevyt liikenne altistuvat eniten pölylle. Hiekkaiset nurmikot
tulee puhdistaa mahdollisuuksien mukaan väylän puhdistuksen yhteydessä. Kivetetyt
alueet, kuten alikulut ja liikenteenjakajat tulee myös puhdistaa ylimääräisestä maaaineksesta. (Suomen Kuntaliitto 2003: 30-33)
Harjauksen työnvälineenä voidaan käyttää kohteesta riippuen keräävää laitetta, siirtävää
laitetta tai imulakaisinta (Tielaitos 1999: 35). Pesulaitteita tulee käyttää lakaisun
yhteydessä, jotta väylän pinta saadaan puhtaaksi myös hienojakoisesta pölystä. Kerääviä
harjoja

ja

imulakaisimia

käytetään

taajama-alueilla

eli

paikoissa,

joissa

hiekoitusmateriaalia ei saa ajaa suoraan luiskaan. Kuivaharjaus on kaikissa olosuhteissa
kielletty. Kevätharjauksen jälkeen väylät pidetään laatuvaatimusten edellyttämässä
kunnossa seuraavan liukkaudentorjuntakauden alkuun asti. (Tiehallinto 2008a: 17)

2.6 Pölyn syntyminen ja sen torjunta
Pölyä muodostuu, kun talven aikana teille, kaduilla ja kevyen liikenteen väylille
levitetty sora ja hiekoitushiekka hankaantuvat toisiaan ja tien pintaa vasten. Teillä ajavat
autot lisäävät pölyn muodostumista, koska kivet jauhautuvat auton renkaiden alla
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tehokkaasti. Lisäksi erityisesti hiekoitushiekka sisältää hienoainesta, joka jo itsessään on
pölyä. Talven aikana lumeen ja jäähän sitoutuu pölyä, joka vapautuu kun teiden varsilla
ja ojissa olevat lumikasat alkavat sulaa keväällä. Pölyäminen on todettu suureksi
ongelmaksi keväisin varsinkin suurissa kaupungeissa ja taajamissa. (Helsingin
kaupungin Ympäristökeskus 2005)
Katupöly voidaan karkeasti jakaa kolmeen osaan: suuriin hiukkasiin, hengitettäviin
hiukkasiin ja pienhiukkasiin. Suuret hiukkaset ovat halkaisijaltaan yli kymmenen
mikrometrin kokoisia, joten niistä osa voidaan paljain silmin erottaa. Nämä hiukkaset
likaavat tieympäristöä ja vähentävät viihtyvyyttä. Suuret hiukkaset aiheuttavat osalle
ihmisistä ärsytysoireita eli nuhaa, yskää, kurkun sekä silmien kutinaa. Suurin osa pölyn
sisältämistä hiukkasista ovat niin sanottuja hengitettäviä hiukkasia. Nämä hiukkaset
ovat

halkaisijaltaan

alle

kymmenen

mikrometri

kokoisia.

Ne

muodostuvat

hiekoitusmateriaalista, tienpinnasta ja renkaista irtoavasta aineesta. Hengitysilman
mukana nämä hiukkaset kulkeutuvat henkitorveen ja keuhkoputkiin asti. (Helsingin
Seudun Ympäristöpalvelut 2012: 3)
Pöly sisältää myös pienhiukkasia, joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä.
Pienhiukkasia muodostuu myös kulkuneuvojen pakokaasuista, puunpoltosta ja energian
tuotannosta. Pienen kokonsa ansiosta nämä hiukkaset voivat kulkeutua hyvinkin kauas
tuulen mukana. Pienhiukkasista terveydelle erittäin haitallisen tekee se, että ne
tunkeutuvat keuhkorakkuloihin asti. (Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut 2012: 3)
Pahin pölyaika on keväisin, kun tiet sulavat ja lumeen sekä jäähän sitoutunut pöly leviää
ilmaan. Soran ja hiekoitushiekan poisto keväisin lisää myös pölyn määrää hetkellisesti.
Pölystä aiheutuvan terveyshaitan riskin on todettu kasvavan, kun oleskeluaika
pölyisessä ympäristössä kasvaa tai ilmassa on normaalia suurempi määrä hiukkasia.
Lisäksi on myös todettu terveyshaitan riskin kasvua jos hengitys on normaalia
kiivaampaa kuten lenkkeillessä. Keväisin pöly heikentää erityisesti astmaatikkojen,
pienten lasten, vanhusten sekä keuhkoahtaumatautia sairastavien terveyttä, mutta
pitkäaikainen altistuminen voi aiheuttaa oireita myös terveelle ihmiselle. Pölyltä voi
suojautua välttämällä ulkona liikkumista tai siellä urheilua pahimpaan pöly aikaan.
Liikkumista tulee välttää varsinkin vilkasliikenteisten teiden läheisyydessä, koska ne
pölyävät tutkitusti eniten. (Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut 2012: 4-6)
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Helsingin, Vantaa ja Espoon kaupungit sekä Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut,
Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Nordic Envicon Oy ovat toteuttaneet vuosina 20112014

REDUST-katupölyhankkeen.

Hankkeessa

tutkittiin

erilaisten

kunnossapitomenetelmien vaikutusta pölyn määrään ja tulokseksi koottiin parhaat
käytännöt hiekoitukseen, pölynsidontaan sekä väylien puhdistukseen. Hiekoituksessa
seulomattoman ja hienojakoisen hiekoitusmateriaalin todettiin huomattavasti lisäävän
pölyn määrää ja siksi tulisikin käyttää hiekoitusmateriaalia, joka on kulutusta kestävää
ja josta hienoin aines on seulottu pois. Märkäseulonnan todettiin olevan tähän hyvä
menetelmä. Lisäksi hiekoitusta tulisi käyttää vain silloin, kun se on perusteltua ja vain
sellaisissa paikoissa, joissa sitä tarvitaan. Tällaisia paikkoja ovat risteykset,
bussipysäkit, mäet ja liikennevalot. Lisäksi todettiin, että vaihtoehtoja hiekoitukselle
tulisi kehittää. Raportissa myös painotettiin, että tilaajan tulisi valvoa tarkemmin, että
edellä mainitut ehdot materiaalille toteutuisivat. (REDUST 2015: 14)
Hankkeessa tutkittiin myös pölynsidontamenetelmien vaikutusta katupölyn määrään.
Pölynsidonnalla tarkoitetaan tien tai kevyen liikenteen väylän pinnan käsittelemistä niin,
että vapautuvan pölyn määrä vähenee. Tutkimuksissa todettiin, että kalsiumkloridiliuos
vähentää tehokkaasti pölyn määrää. Kalsiumkloridiliuosta suositellaan levitettävän niin
sanotulla täsmälevitystekniikalla. Täsmälevitystekniikassa liuosta levitetään vain
kanttikiville, tien reunoille ja kaistojen väliin. Tällä saadaan kalsiumkloridiliuoksen
haitalliset sivuvaikutukset minimoitua. Koko kaistan levitystä tulee käyttää vain
pahimpina

pölypäivinä.

Pölynsidontakäsittely

tulee

ajallisesti

sijoittaa

ennen

aamuruuhkaa. Keskellä päivää tehdyillä levityksillä ei tutkimusten mukaan saada
aikaiseksi yhtä hyvää lopputulosta. (REDUST 2015: 14)
Teiden ja väylien puhdistus tulisi aloittaa keväällä mahdollisimman aikaisin. Puhdistus
tulisi aloittaa eniten pölyävistä ja korkeimman prioriteetin kohteista kuten kaupunkien
keskustoista. Paras pesutulos saatiin painepesevällä imulakaisukoneella, koska sen
todettiin vähentävän tehokkaimmin pölypäästöjä. Perinteinen imulakaisukone soveltuu
myös hyvin katujen puhdistukseen, jos sitä käytetään yhdessä korkeapaineisen
vesipesun kanssa. Tätä menetelmää kutsutaan yhdistelmäpesuksi. Paras pölyn
poistotulos saadaan silloin, kun pesu toistetaan kahdesti kevään aikana, sillä yksi
puhdistuskerta ei poista kaikkea pölyä aiheuttavaa materiaalia tien pinnasta. (REDUST
2015: 14)
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3 PUULASTUT
MATERIAALINA

LIUKKAUDEN

TORJUNTA

Tässä luvussa käsitellään Stop Gliss Bio –liukkaudentorjuntamateriaalia, joka koostuu
suolatuista

puulastuista.

Luvussa

kerrotaan

materiaalin

ominaisuuksista

ja

valmistusprosessista sekä sen uudelleenkäyttö mahdollisuuksista.

3.1 Stop Gliss Bio®
Stop Gliss Bio® on liukkaudentorjuntaan kehitetty erikoismateriaali. Tuote on kehitetty
Sveitsissä ja se on suojattu patentilla. Materiaalia käytetään liukkaudentorjuntaan
vakituisesti Sveitsiläisessä La Chaux de Fondsin kaupungissa (Stop Ice 2015).
Materiaalia soveltuu käytettäväksi liukkaudentorjuntaan suolauksen tai hiekoituksen
sijasta kävelykaduilla, poluilla sekä julkisilla paikoilla. Materiaalia voidaan myös
käyttää tieosuuksilla, joissa on vähän liikennettä kuten piha- ja asuinalueilla.
Materiaalin raekokojakauma on laaja. Lastujen pituus vaihtelee 5 – 20 millimetrin
välillä, paksuuden ollessa muutamia millimetrejä. Lastut muistuttavat muodoltaan
suorakaidetta tai neliötä. (Cypra 2014: 5)
Lastujen muoto mahdollistaa niille suuren ominaispinta-alan. Suuren pinta-alan ansiosta
lastut peittävät suuremman osan väylän pinta-alasta kuin hiekka tai sepeli ja tarjoavat
näin ollen pidoltaan paremman lopputuloksen. Lastujen valmistukseen voidaan käyttää
useita eri puulajeja kuten poppelia, kuusta ja koivua. Tässä tutkimuksessa käytetyt lastut
on valmistettu poppelista. (Mucaria 2014: 2-3) Kuvassa 1 on esitetty puulastuja sekä
perinteisesti hiekoitukseen käytettyä sepeliä. Kuvasta on helposti nähtävissä puulastujen
koon ja muodon ero sepeliin verrattuna.
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Kuva 1.

Stop Gliss Bio –liukkaudentorjuntamateriaalia sekä sepeliä

Puulastut

on

valmistusvaiheessa

kyllästetty

suolaliuoksessa,

joka

on

magnesiumkloridia, natriumkloridia, kalsiumkloridia tai näiden suolojen yhdistelmää.
Näistä magnesiumkloridi on eniten käytetty sen neutraalin pH:n ja pienen korroosiovaikutuksen takia. Tuotteen markkinoijan mukaan yhdelle neliölle levitetty lastu määrä
sisältää noin kaksi grammaa suolaa (Queloz 2015). Kyllästämisen jälkeen lastut
kuivataan, joskin valmiin tuotteen massasta vielä noin 40 prosenttia on vettä. Lastun
sisältämä vesi auttaa suolaa toimimaan nopeammin ja sulattamaan jäätä tai lunta
mahdollistaen lastun kiinnittymisen. (Cypra 2014 : 5-6)
Puulastujen ohjeellinen levitysmäärä neliömetrille on 150 grammaa. Tämä tarkoittaa
käytännössä noin 15-20 puulastua yhden kengän alla kerrallaan. Lastujen markkinoijan
mukaan tämä levitys määrä tarjoaa kävelijälle vähintään yhtä hyvän pidon kuin
perinteinen sora. Puulastuja voidaan levittää käsin tai erilaisilla levityslaitteilla.
Valmistajan mukaan useita perinteisiä levityslaitteita voidaan käyttää materiaalin
levittämiseen, jos niihin tehdään pieniä muutoksia. Materiaali on kooltaan suurempaa
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kuin perinteinen sora, joten se aiheuttaa ongelmia levittimille, jotka on suunniteltu
raekooltaan pienemmille materiaaleille. (Mucaria 2014: 3-4)
Puulastujen ympäristöhaittoja on myös tutkittu. Lastut sisältävät suolaa, jonka on
yleisesti todettu olevan haitallista muun muassa pohjavesille. Puulastujen sisältämä
suolamäärä on kuitenkin niin pieni, ettei sillä ole todettu olevan vaikutusta ympäristöön.
Puulastut levitetään yleensä lähelle autoteitä, joten ne altistuvat liikenteen aiheuttamille
raskasmetalli päästöille. Puulastujen absorboimaa raskasmetalli määrää tutkittiin
keräämällä käytettyjä lastuja talven jälkeen kävelykadulta ja tutkimalla niiden sisältämät
raskasmetallien määrät. Lastujen sisältämät raskasmetallimäärät vaikuttavat niiden
uudelleenkäyttömahdollisuuksiin. (Mucaria 2014: 5)
Tutkimus suoritettiin ottamalla väylältä talven jälkeen käytettyjä lastuja ja vertaamalla
näiden lastujen raskasmetallipitoisuuksia käyttämättömien lastujen pitoisuuksiin.
Tutkimuksessa todettiin, että käytettyjen lastujen raskasmetallipitoisuudet olivat
suurempia kuin käyttämättömien. Pitoisuudet olivat kuitenkin silti niin alhaisia, etteivät
ne tuotteen markkinoijan mukaan rajoita materiaalin jälkikäsittelyä kompostoimalla tai
polttamalla. (Mucaria 2014: 6)
Puulastumateriaalilla on useita etuja perinteisiin liukkaudentorjuntamateriaaleihin
verrattuna. Yksi näistä on lastujen muoto, joka estää lastujen pyörimisen ja tarjoaa näin
ollen hyvän pidon soraan verrattuna. Puumateriaalin tuomia etuja ovat myös niiden
mukavuus ja pehmeys erityisesti kävelijöiden näkökulmasta. Lisäksi puu on
biohajoavaa sekä uusiutuva luonnonvara. Kohteissa joissa lastut voidaan harjata ojaan
tai vesistöön lastut hajoavat ajan kuluessa luonnollisesti toisin kuin perinteisesti
käytettävä sora. Väyliltä pois harjattu materiaali voidaan hävittää kompostoimalla tai
polttamalla ja samalla tuottaen energiaa. (Mucaria 2014: 7-8)
Materiaali on hyvin kevyttä, joten sen käsittely ennen levitystä, levityksen aikana sekä
väylältä harjauksessa on helpompaa kuin perinteisten materiaalien. Kevyempi materiaali
säästää myös levityslaitteiden polttoainetta. Lastujen valmistamiseen soveltuvaa
puumateriaalia on myös saatavilla helposti useista paikoista, joka helpottaa sen
valmistamista lähellä käyttökohdetta. Puulastujen sisältämä suola sekä niiden korkea
kosteuspitoisuus mahdollistavat niiden kiinnittymisen jäiseen tai lumiseen polanteeseen.

26

Puulastuissa oleva suola alkaa sulattaa jäätä tai lunta lastun alta sen jälkeen kun se
asetetaan väylälle. Lastu painuu polanteeseen osaksi sisään, kunnes sen alkaa kellua
sulattamassaan vedessä. Puu kelluu vedessä vettä pienemmän tiheytensä ansiosta. Kun
suolan vaikutus lastussa loppuu, lastu jäätyy kiinni polanteeseen. Tästä johtuen
materiaali vaikutus tien pinnassa kestää useita päiviä eikä väylää tarvitse uudelleen
käsitellä yhtä useasti kuin perinteisiä materiaaleja käytettäessä. Valmistajan kokemusten
mukaan materiaali aiheuttaa myös vähemmän ongelmia kotieläinten tassuille, koska se
on pehmeämpää ja sisältää vähemmän terävä reunoja kuin sora. (Mucaria 2014: 7-8)
Suurin materiaalin käyttöä rajoittava tekijä on hinta, sillä puulastujen kuutiohinta on
perinteisiä hiekoitusmateriaaleja suurempi. Hintojen vertailu on kuitenkin haastavaa,
sillä puulastujen ominaisuuksien ansiosta sitä ei tarvitse levittää väylälle yhtä useasti
kuin perinteisiä materiaaleja. Tästä johtuen puulastumateriaalia kuluu suhteessa
vähemmän ja sen käyttökustannukset laskevat. (Mucaria 2014: 9)

3.2 Puulastujen valmistaminen (Turtschy & Mucaria 2010)
Stop Gliss Bio -liukkaudentorjuntamateriaali on suojattu patentilla Euroopassa,
Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Patentit ovat menetelmän kehittäjien insinööri JeanClaude Turschyn ja tiemestari Joseph Mucarian nimissä. Eri valtioissa voimassa olevat
patentit

ovat

sisällöltään

hyvin

samanlaiset

ja

niiden

avulla

on

suojattu

”Valmistusmenetelmä rakeisenmateriaalin valmistamiseksi lumi- sekä jääpeitteisten
pintojen käsittelyyn”. Kyseinen patentti suojaa valmistusmenetelmän, joka sisältää
seuraavat vaiheet: käytetty materiaali koostuu puupartikkeleista, käytetty suolaliuos
sisältää ainakin yhtä vesiliukoista suolaa, puupartikkelit kyllästetään suolaliuoksella ja
puumateriaali kuivataan kyllästämisen jälkeen.
Patentin mukaan käytetty puumateriaali voi olla joko kovaa havupuuta tai lehtipuuta.
Lastujen pituus on 3-20 millimetriä paksuuden ollessa 1-2 millimetriä. Lastut
valmistetaan jauhamalla tai hakettamalla. Tämän jälkeen lastut seulotaan kahteen
kertaan, jotta saadaan haluttu partikkelikokojakauma. Seulonnan jälkeen lastut
kyllästetään suolaliuoksessa. Lastujen kyllästys vaihe kestää yhdestä päivästä viiteen
päivään ja se tapahtuu huoneen lämpötilassa. Lastut voidaan upottaa kokonaan
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suolaliuokseen tai niitä voidaan kastella tasaisin välein liuoksella. Lastuja voidaan myös
lämmittää kyllästysvaiheessa, jos halutaan aikaansaada suurempi suolapitoisuus.
Patentissa on määritelty, että suolaliuoksessa käytetty suola on magnesiumkloridia,
kalsiumkloridia tai natriumkloridia. Käytetty liuos voi myös olla edellä mainittujen
suolojen yhdistelmä. Suolaliuoksen suolapitoisuus on välillä 10-20 prosenttia.
Kyllästyksen jälkeen lastut kuivataan. Lastujen kuivaamisaika vaihtelee välillä yhdestä
viiteen tuntia, joskin kesto on yleensä kolmen ja viiden tunnin välillä. Kuivaaminen
voidaan tehdä joko ulkoilmassa tai lämmityksen avulla. Lastujen kuivaamiseen käytetty
lämpötila on 100-200°C välillä, joskin lämpötila on yleisimmin välillä 130-140°C.
Kuivaukseen

tarvittava

aika

ja

käytettävä

lämpötila

riippuvat

käytettävästä

puunlaadusta. Lehtipuut tarvitsevat havupuita suuremman lämpötilan ja pidemmän
kuivausajan. Tarvittaessa kuivattu materiaali voidaan paahtaa 180-250°C lämpötilassa.
Paahtamisen tarkoitus on antaa lastulle kovempi ja kestävämpi pinta. Lastujen
paahtamisen on kuitenkin todettu yleensä olevan tarpeetonta sillä lastun kosteus
edesauttaa niiden kiinnittymistä lumiseen tai jäiseen pintaan. Valmiiden lastut sisältämä
suola määrä on 1-10 prosenttia niiden painosta, joskin yleisimmin määrä on 1-5
prosentin välillä.

3.3 Hiekoitusmateriaalin sekä puulastujen uusiokäyttö mahdollisuudet
Hiekoitukseen käytetään Suomessa noin 1,3 miljoona tonnia hiekkaa ja soraa vuosittain.
Kevätharjauksessa kaupunki alueella käytetystä hiekoitus määrästä saadaan kerättyä
talteen noin 40 prosenttia ja haja-asutusalueilla vielä vähemmän (Hallikas 2003).
Hiekoitushiekan tai sepelin käyttö harjauksen jälkeen uudelleen hiekoitusmateriaalina
on kuitenkin harvinaista. Harjattu materiaali sisältää paljon orgaanista ainetta sekä
erilaisia

haitta-aineita,

joten

materiaalin

seulominen

ja

peseminen

ennen

uudelleenkäyttöä on välttämätöntä. Lisäksi hiekoitukseen käytettävä sepeli on hyvin
kulmikasta ja teräväreunaista. Terävät reunat edesauttavat sen pysymistä väylän
pinnassa ja näin ollen lisäävät kitkaa. Talven aikana sepelin terävät reunat kuitenkin
pyöristyvät päällysteeseen hankautumisen johdosta, joten ne eivät enää uudelleen
käytettynä tarjoa yhtä hyvää kitkaa. (Simola 2013)
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Hiekoitusmateriaalin käyttämistä uudelleen hiekoitukseen on tutkittu Tieliikelaitoksen
järjestämässä tutkimuksessa 2000-luvun alussa. Tutkimuksessa todettiin, että kaduilta
pois kerätty hiekoitusmateriaali soveltuu uudelleen käytettäväksi hiekoituksessa
puhdistuksen jälkeen. Tutkimuksen mukaan hiekoitusmateriaalin uusikäytön suurimmat
edut ovat pölyävän hienoaineksen väheneminen sekä uusiutumattoman kivimateriaalin
säästäminen. Puhdistus todettiin kuitenkin kalliiksi ja puhdistettavan materiaalin
määrien tulisi olla suuria, jotta puhdistaminen olisi taloudellisesti kannattavaa. Hiekan
puhdistamisen suurimmat kustannukset syntyvät siitä, että materiaalia joudutaan
kuljettamaan pitkiä matkoja puhdistuslaitteen luo tai puhdistuslaitetta siirtämään useasti.
(Hallikas 2003) Kuitenkin yleensä väyliltä kerätty hiekoitushiekka hyötykäytetään
johonkin toiseen tarkoitukseen. Yleisimmin hiekoitushiekkaa hyötykäytetään erilaisissa
maanrakennuskohteissa

täytteenä,

kuntopolkujen

päällysteenä

sekä

sorateiden

kunnostamisessa (Koponen 2012).
Tässä kokeilussa käytetyn Stop Gliss Bio – liukkaudentorjuntamateriaalin markkinoijan
mukaan materiaalia ei pystytä väylältä keräyksen jälkeen enää uudelleen käyttämään
liukkauden torjunnassa. Tämä johtuu siitä, että väylältä pois kerätyt lastut sisältävät
paljon roskia, jotka pitäisi seuloa pois liukkaudentorjuntamateriaalin joukosta ennen
uudelleenkäyttöä. Lisäksi lastut menettävät osan sisältämästään suolasta, joten ne tulisi
kyllästää uudelleen. Puumateriaali ei myöskään säily ikuisesti vaan se alkaa pikku hiljaa
hajota biologisesti, joten sen käyttö useana vuonna liukkauden torjunnassa ei ole
mahdollista. (Queloz 2015)
Puulastumateriaali on biologisesti hajoavaa, joten sen pois kerääminen ympäristöstä ei
ole tarpeellista kaikissa kohteissa vaan se voidaan jättää maastoon hajoamaan itsestään.
Sveitsissä väyliltä pois kerättävä puulastumateriaali kierrätetään kompostoimalla tai
polttamalla energiantuotannossa (Mucaria 2014: 6). Tämä onnistuisi myös Suomessa
sillä suurin osa haketetusta puusta, jota liukkaudentorjuntamateriaali on suurimmaksi
osaksi, käytetään energiantuotannossa tai kompostoinnin tukimateriaalina. Näiden
lisäksi materiaalia voitaisiin mahdollisesti käyttää erilaisten lastulevyjen tai kuitulevyjen
valmistamiseen. Näiden valmistamisen suurin haaste on kuitenkin se, että materiaalin
tulisi olla hyvin puhdasta eikä se saisi sisältää suuria määriä metallia tai muovia.
Liukkaudentorjuntamateriaalin

raekoko

on

käyttötarkoitukseen. (Pirhonen et al. 2011: 28)

myös

suhteellisen

pieni

tähän
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4 LIUKKAUDENTORJUNTAKOKEILU
TUTKIMINEN

JA

SEN

Tutkimuksen tarkoituksena oli käytännössä kokeilla Stop Gliss Bio -tuotteen
toimivuutta liukkauden torjunnassa kevyen liikenteen väylillä Suomen olosuhteissa.
Tuotteen markkinoija, Sveitsiläinen Stop Ice -yritys, on saanut omissa tutkimuksissaan
hyviä tuloksia materiaalin käytöstä sekä sen toimivuudesta liukkauden torjunnassa
erityisesti vaihtelevan sään aikana. Varsinaisia kevyen liikenteen väyliä ei Sveitsissä
ole, joten kokemuksia materiaalin käytöstä niillä ei ole. Materiaalista ja sen
ominaisuuksista on kerrottu tarkemmin työn kohdassa 3.1 (Stop Ice 2015)
Kokeilua varten tilattiin 50 kuutiota Stop Gliss Bio-liukkaudentorjuntamateriaalia.
Materiaali toimitettiin YIT Rakennus Oy:n varastolle Kempeleeseen. Materiaali saapui
varastolle 12.12.2014 ja se toimitettiin kahdessakymmenessäkolmessa kahden kuution
kokoisessa säkissä. Yhden säkin massa oli tuhat kiloa.

4.1 Tutkimusalue
Tutkimusalueeksi valittiin Oulussa sijaitseva Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen
hallinnoima kevyen liikenteen väylä, jota käytetään aktiivisesti työmatka- sekä muuhun
liikkumiseen. Tutkimusalueeksi valittiin sellainen tieosuus, jonka molemmilla puolilla
kulkee kevyen liikenteen väylä ainakin osan matkaa. Tällöin oli mahdollista käyttää
toista kevyen liikenteen väylää varsinaisena kokeiluväylänä ja toista vertailuväylänä.
Vertailuväylää

hiekoitettiin

liukkaudentorjuntakertojen

talven
lukumäärää

ajan
voitiin

normaalisti,
verrata

joten

sen

kokeiluväylän

liukkaudentorjuntakertojen määrään. Lisäksi tutkimusalue sijaitsi lähellä merta, jolloin
sen sääolosuhteet olivat vaihtelevat ja tuuliset.
Kokeiluväyläksi valittiin Limingantien vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä, joka
alkaa Äimärautiolta, Poikkimaantien ja Limingantien liittymästä ja jatkuu aina
Lentokentäntien ja Limingantien liittymässä sijaitsevalle alikulkukäytävälle asti.
Vertailuväyläksi valittiin Limingantien toisella puolella kulkeva väylä, joka alkaa
Limingantien ja Kallisentien liittymästä ja päättyy Jukolantien ja Limingantien
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liittymään. Pituutta kokeiluväylällä on 3,3 kilometriä ja vertailuväylällä 3,1 kilometriä.
Kokeiluväylänä käytetty kevyen liikenteen väylä ei ole täysin yhtenäinen, vaan noin sen
keskiosassa sijaitsee Oulun kaupungin hallinnoima katuosuus, jota ei käytetty
kokeiluun. Kuvassa 2 on esitetty kokeilu- ja vertailuväylien sijainnit kartalla.
Kevyen liikenteen väylät on päällystetty asfaltilla ja ne ovat päällysteeltään hyvässä
kunnossa. Molemmat, kokeiluväylä ja vertailuväylä, kuuluvat ELY-keskusten kevyen
liikenteen väylien hoitoluokkaan K1, joka on korkein mahdollinen kevyen liikenteen
väylien hoitoluokka (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 2013). Kokeiluväylän alku osa,
pohjoisesta päin tultaessa, kulkee aivan autotien vieressä ja se on erotettu autotiestä vain
reunakivellä. Rantalantien risteyksen jälkeen väylä alkaa kulkea erillisenä kevyen
liikenteen väylänä. Tästä eteenpäin Limingantien ja kevyen liikenteen väylän välissä on
noin 20 metrin levyinen metsäinen vyöhyke. Metsäisen vyöhykkeen leveys vaihtelee,
mutta väylä kulkee kuitenkin erillisenä kevyen liikenteen väylänä aina Lentokentäntien
alittavalle alikulkukäytävälle asti. Vertailuväylä kulkee suurimmaksi osaksi aivan
Limingantien vieressä ja se on erotettu siitä vain reunakivellä, kuten kokeiluväylän
alkuosuus. Kokeiluväylän vaihtelevuus todettiin tutkimuksen kannalta hyväksi asiaksi,
sillä väylän eri kohtien välillä havaittiin merkittäviä eroja tutkimuksessa.
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Kuva 2.

Kartta tutkimusalueesta, jossa on esitetty kokeilu- ja vertailuväylien
sijainnit

4.2 Liukkaudentorjuntakokeilun eteneminen
Tutkimusalueen kunnossapidosta vastasi Oulun alueurakoitsija YIT Rakennus Oy, joka
lisäksi

vastasi

puulastujen

levityksestä

kokeiluväylälle.

Levittimeksi

valittiin
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kärrymallinen hihnatoiminen levitin, jota hinattiin traktorilla. Tämä levitin soveltui
levitykseen hyvin ja toimi ongelmitta koko kokeilun ajan. Ensimmäinen puulastujen
levitys tehtiin kokeiluväylällä 17.12.2014. Talvi oli Oulussa alkanut jo aikaisemmin,
mutta ensimmäinen levitys tehtiin heti, kun materiaali oli saapunut ja sääolosuhteet
olivat sellaiset, että liukkaudentorjuntatoimenpiteisiin tuli ryhtyä. Ensimmäinen levitys
kesti yli puolitoista tuntia. Materiaalia kokeiluväylän liukkauden torjuntaan kului noin
neljä kuutiota. Levityksen ajallista kestoa lisää se, että levityslaitteeseen ei mahdu
kerrallaan kuin kaksi kuutiota puulastuja. Tästä johtuen levitin on käytävä täyttämässä
varastolla noin levityksen puolivälissä. (Karhu 2015)
Toinen levityskerta suoritettiin 31.12.2014. Levityskerralla kului materiaali noin neljä
kuutiota kuten ensimmäiselläkin kerralla. Tällä kertaa levityksen kesto oli tasan
puolitoista tuntia. Lyhyempi toimenpideaika johtui siitä, ettei levitys enää ollut
ensimmäinen ja kokemusta laitteen toimivuudesta oli kertynyt. Seuraava levityskerta
(23.1.2015) tehtiin tilaajan toiveesta, vaikka sääolosuhteet eivät sitä edellyttäneetkään.
(Karhu 2015)
Kolmella viimeisellä levityskerralla materiaalia kului vain kaksi kuutiota, mikä
tarkoittaa sitä, ettei levitintä tarvinnut käydä täyttämässä kesken levityksen. Tämä on
nähtävissä suoraan lyhentyneinä toimenpideaikoina. Levitysmäärän vähentyminen
johtui siitä, että väylällä oli ennestään runsaasti lastuja sekä siitä, että väylä oli osittain
sula. Viimeinen levitys kokeiluväylällä tehtiin 25.2.2015. Tämän jälkeen sääolosuhteet
eivät enää edellyttäneet liukkaudentorjuntatoimenpiteitä. Koko kokeilun aikana tehtiin
yhteensä seitsemän levitystä ja materiaalia kului yhteensä 22 kuutiota. Taulukossa 1 on
esitetty tarkemmin liukkaudentorjuntakerrat sekä niihin kulunut aika ja materiaalimäärä
koko talven ajalta. (Karhu 2015)
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Taulukko 1. Levitysten päivämäärät, määrät ja kestot
3

Päivämäärä

Määrä (m )

Kesto (h,min)

17.12.2014

4

1h 45min

31.12.2014

4

1h 30min

23.1.2015

4

1h 40min

10.2.2015

4

1h 30min

11.2.2015

2

40min

20.2.2015

2

30min

25.2.2015

2

45min

Vertailuväylää

hiekoitettiin

normaalisti

koko

talvikauden

ajan.

Liukkaudentorjuntamateriaalina käytettiin hienoa pestyä hiekkaa, jonka raekoko oli 02mm. Hiekkaa kului yhdellä levityskerralla noin kaksi kuutiota. Vertailuväylää
hiekoitettiin tutkimuksen aikana kuusi kertaa eli yhden kerran vähemmän kuin
kokeiluväylää. Hiekoitukset suoritettiin samoina päivinä kuin lastujen levityksetkin,
pois lukien 23.1.2015, jolloin hiekoitusta ei tehty. Tuolloin väylää ei hiekoitettu, koska
sääolosuhteet eivät sitä edellyttäneet. Tuolloin kokeiluväylälle tehty lastujen levitys oli
kuitenkin ylimääräinen, joten voidaan todeta tarvittavien levityskertojen määrän olleen
yhtä suuri kokeilu- sekä vertailuväylillä. Työn kohdassa 5.4 on esitetty tarkemmat
laskut lastujen ja hiekan määrästä sekä materiaalien kustannuksista.

4.3 Kokeiluväylän kevätharjaus
Kokeiluväylän kevätharjaus suoritettiin 12.4.2015 ja 13.4.2015. Harjaukseen päätettiin
ryhtyä, koska sulakausi oli vakiintunut ja pelkoa takatalvesta ei ollut. Tehtyjen
havaintojen perusteella puulastumateriaalin määrä väylällä oli hyvin vähäinen jo ennen
harjausta ja lastut olivat kulkeutuneet pientareelle. Lastuja oli väylällä pääasiassa
kohdissa joihin ne pyrkivät kerääntymään, kuten päällysteessä olevissa painaumissa,
halkeamissa ja epätasaisuuksissa.
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Ensimmäisen harjaus aloitettiin 12.4. noin ilta kahdeksalta. Ensimmäisenä päivänä
harjattiin kokeiluväylän eteläosa eli osuus Lentokentäntien alikulkukäytävältä
Fiskarintien risteykseen asti. Työvälineenä käytettiin avoharjaa. Ensimmäisen
harjauksen aikaan väylä oli kuiva. Toisena harjauspäivänä (13.4.2015) työtä jatkettiin
Vesalantien päästä Äimärautiolle eli tutkimusalueen loppuun asti. Tällä harjauskerralla
kerralla käytettiin keräävän harjaa, vaikka kyseisellä väylällä yleensä käytetään
avoharjaa ja sivuun harjausta. Väylänpinta ja siinä oleva puumateriaali oli suurimmilta
osin kosteaa, koska aikaisemmin päivällä oli satanut. Harjauksen suoritti työmies, jolla
oli useiden vuosien kokemus vastaavista työtehtävistä.

4.4 Kyselylomakkeen laatiminen
Puulastujen toimivuutta kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjunnassa päätettiin
tutkia survey-tutkimuksen eli kyselytutkimuksen avulla. Kyselytutkimus on hyvä
tutkimusmenetelmä tässä tapauksessa, koska sen avulla pystytään selvittämään helposti
suuren tutkimusjoukon mielipide liukkaudentorjuntakokeilusta (Uusitalo 1991). Kysely
suunnattiin tienkäyttäjille ja vastaajat valittiin satunnaisesti kevyen liikenteen väylällä
kulkevien ihmisten joukosta. Kyselyyn oli myös mahdollista vastata sähköisesti.
Kyselyn toteuttamisesta on kerrottu tarkemmin kohdassa 4.5.
Kyselylomake pyrittiin laatimaan niin, että se olisi mahdollisimman tiivis,
helppolukuinen ja selkeä. Myös kysymysten määrään kiinnitettiin huomiota, jotta
kysymysten suuri määrä ei vähentäisi halukkaiden vastaajien määrää, mutta kyselyn
avulla saataisiin kuitenkin tarpeeksi tietoa tienkäyttäjien kokemuksista. Lomakkeen
pääpaino oli tienkäyttäjien kokemuksissa liukkaudentorjuntamenetelmän toimivuudesta
erilaisissa sääolosuhteissa. Lisäksi kysyttiin tienkäyttäjien mielipidettä lastujen määrästä
sekä siitä, onko kokeiluväylä miellyttävämpi käyttää kuin perinteisellä menetelmällä
hoidettu väylä.
Tutkimuksessa käytetty kyselylomake voidaan jakaa karkeasti kolmeen osaan:
taustatietokysymyksiin, mielipidekysymyksiin ja avoimiin kysymyksiin. Kyselylomake
alkaa kolmella taustatietokysymyksellä, joilla pyritään samaan vastaajista tarpeellisia
taustatietoja. Kysymyksillä selvitetään vastaajan syntymävuosi, kuinka usein hän
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käyttää sekä millä hän yleensä liikkuu kyseistä kokeiluväylällä. Syntymävuosi kysymys
on määrällinen kysymys, kun muut kaksi ovat kategorisia kysymyksiä. Syntymävuosi
kysymyksessä vastaaja kirjoittaa syntymävuotensa avoimeen kenttää, kun kysymyksissä
kaksi ja kolme vastaaja valitsee annetuista vaihtoehdoista toimintaansa parhaiten
kuvaavan vaihtoehdon. Tulosten analysointi vaiheessa vastaajat jaetaan erilaisiin
ryhmiin vastausten perusteella analysoinnin helpottamiseksi. (Taanila 2014: 5)
Kyselylomakkeen mielipideosuus pitää sisällään yhdeksän väittämää, joihin vastataan
viisiportaisen Likert-asteikon mukaisesti. Likert-asteikko on asennemittaustekniikka,
joka järjestää vastaajat ”samanmielisyyden” määrän mukaan (Menetelmäopetuksen
Tietovaranto 2007). Lisäksi jokaisessa väittämässä on myös mahdollisuus vastata ”ei
kokemuksia asiasta”, jos vastaajalla ei ole tietoa esimerkiksi lastun käyttäytymisestä eri
sääolosuhteissa. Nämä vastaukset on analyysivaiheessa jätetty huomioimatta, koska ne
eivät tuo lisäarvoa tuloksiin. Kyselyn vastaukset ja analyysit on esitetty työn kohdassa
5.
Väittämien jälkeen lomakkeessa on kaksi avointa kysymystä. Ensimmäisellä avoimella
kysymyksellä pyritään selvittämään se, ovatko tienkäyttäjät kokeneet jonkin
sääolosuhteen, tilanteen tai paikan sellaiseksi, jossa puulastu ei toimi liukkauden
torjunnassa halutulla tavalla. Toisessa avoimessa kysymyksessä pyritään keräämään
tienkäyttäjiltä

vapaamuotoisia

kommentteja

lastun

toimivuudesta

liukkauden

torjunnassa sekä mahdollisesti vastauksia sellaisiin asioihin, joita ei lomakkeen muissa
kysymyksissä ole kysytty. Tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet on esitetty työn
liitteinä

1

ja

2.

Myöhemmin

”tienkäyttäjätyytyväisyyskysely”,

mutta

työssä
sitä

kyselystä
ei

tule

käytetään

sekoittaa

nimitystä

samannimiseen

Liikenneviraston vuosittain toteuttamaan kyselyyn.

4.5 Tienkäyttäjätyytyväisyyskyselyn toteuttaminen
Tienvarsikyselyt tehtiin 16.3.2015 sekä 18.3.2015. Päivät kyselyille valittiin niin, että
sääolosuhteet olisivat hieman erilaiset. Tällä pyrittiin minimoimaan sen hetkisen sään
vaikutus vastaajien vastauksiin. Kyselyitä tehtiin myös hieman eri kellonaikoina ja
viikonpäivinä, jotta tavoitettaisiin mahdollisimman heterogeeninen vastaajaryhmä.
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Ensimmäinen kyselykerta toteutettiin maanantaina 16.3.2015 noin kello kahdentoista
aikaan. Tällä kerralla kyselyyn saatiin 13 vastausta. Tienkäyttäjiä oli väylällä
suhteellisen vähän, mikä vaikeutti vastausten keräämistä. Lämpötila tutkimuksen aikana
oli noin kuusi astetta. Aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta ja sää oli tuuleton.
Tutkimuskohteena olevan kevyen liikenteen väylän pinta oli sula koko reilun kolmen
kilometrin matkalta. Vain muutamissa varjoisimmissa paikoissa väylän pinta oli jään
peitossa. Puulastuja oli kuitenkin runsaasti näkyvillä väylällä ja sitä reunustavissa
ojissa.
Toinen kyselykerta toteutettiin keskiviikkona 18.3.2015. Tällä kyselykerralla saatiin
yhdeksän vastausta. Edellisen kerran tapaan tienkäyttäjiä oli väylällä vähän. Lämpötila
tutkimuksen aikana oli kahden ja kuuden asteen välillä. Aurinko paistoi koko ajan
ohuen pilviverhon takaa eikä sää ollut tuulinen. Kevyen liikenteen väylän pinta oli sula
ja lastuja näkyi joissain kohdissa tietä. Tienvarsikyselyjä päätettiin olla tekemättä
enempää, koska niiden avulla vastausten kerääminen oli hidasta. Tienvarsikyselyillä
saatiin yhteensä 22 vastausta. Tienvarsikyselyssä käytetty kyselylomake on esitetty työn
liitteenä 1.
Kyselyyn oli mahdollista vastata myös sähköisesti. Sähköinen lomake on tehty Google
Forms -ohjelmalla ja se on työn liitteenä 2. Sähköisen kyselyn kysymykset ovat täysin
vastaavat kuin paperisessakin versiossa. Tällä pystyttiin varmistamaan tulosten
vertailtavuus. Sähköinen kysely julkaistiin lyhyen tiedotteen kera ”Uutiset ja tiedotteet”
-osiossa Oulun kaupungin internetsivuilla tiistaina 17.3.2015 ja se oli näkyvillä
kuukauden ajan. Tämän lisäksi kysely julkaistiin keskiviikkona 18.3.2015 Oulun
kaupungin virallisilla Facebook-sivuilla sekä Twitter-tilillä lyhennetyn, sosiaaliseen
mediaan paremmin sopivan, tiedotteen kera. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus julkaisi
saman tiedotteen sekä kyselylomakkeen omilla internet-sivuillaan torstaina 19.3.2015
”Uutiset” -osiossa. Oulun polkupyöräilijät ry julkaisi virallisilla Facebook-sivuillaan
tiedotteen kyselystä perjantaina 20.3.2015. Hieman myöhemmin eli 1.4.2015 kysely
julkaistiin Oulun kaupungin Akkuna nimisessä intranet-sivustossa.
Tämän

lisäksi

tutkimusalueen

välittömässä

läheisyydessä

olevien

asuntojen

postilaatikoihin jaettiin tiedote, jossa pyydettiin vastaamaan kyselyyn internetissä.
Tiedotteita jaettiin yhteensä 150 kappaletta sunnuntaina 29.3.2015. Postilaatikkoihin
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jaetun tiedotteen avulla saatiin yhteensä 16 vastausta. Tiedotteen avulla saatujen
vastausten määrä on oletus, koska vastaukset annettiin saman internet-osoitteen kautta
kuin internetissä muutenkin jaettu kysely. Vastausten aikaleiman perusteella
postilaatikkoihin jaettujen tiedotteiden jakamisen jälkeen annetut vastaukset on laskettu
niiden avulla saaduiksi vastauksiksi.
Sähköinen kyselylomake suljettiin 22.4.2015, koska todettiin, ettei uusia vastauksia
kyselyyn enää tullut ja vastauksia oli riittävä määrä. Sähköiseen kyselylomakkeeseen
saatiin 79 vastausta, joista neljä kappaletta hylättiin. Vastaukset hylättiin sen
perusteella, että ne olivat identtisiä juuri niitä ennen lähetettyjen vastausten kanssa.
Vastausten aikaleimoista oli nähtävissä, että vastaukset oli lähetetty muutaman sekunnin
välillä, joten pystyttiin toteamaan identtisten vastausten johtuvan luultavasti virheestä
Google Forms -ohjelmassa.
Yhteensä vastauksia kerättiin siis 97 kappaletta. Tulosten analysointivaiheessa on
sähköisen ja tienvarsikyselyn tulokset sulautettu yhteen, eikä vastauksen keräämistapaa
ole otettu huomioon analyysissä, koska tätä ei nähty tarpeelliseksi tutkimuksen kannalta.

4.6 Kenttäkäynnit sekä urakoitsijan ja tilaajan tekemät havainnot
Tienkäyttäjille suunnatun kyselyn lisäksi puulastun toimivuutta liukkauden torjunnassa
tutkittiin tekemällä kenttäkäyntejä tutkimusalueelle sekä keräämällä huomioita suoraan
urakoitsijalta ja työn tilaajalta. Kenttäkäyntejä suoritettiin talven aikana useita ja
huomiota kiinnitettiin erityisesti lastun määrä, lastun kiinnittymiseen, lastun tarjoamaan
kitkaan, mahdolliseen lastujen lisäämisen tarpeellisuuteen sekä lastujen kulkeutumiseen.
Erityisesti huomiota kiinnitettiin lastun toimivuuteen erilaisissa sääolosuhteissa.
Kenttäkäynneillä pyrittiin ottamaan paljon valokuvia kokeilu- ja vertailuväylästä sekä
arvioimaan väylän pitoa ja tuntumaa. Väylällä liikuttiin kävellen tai polkupyörällä, jotta
pystyttiin arvioimaan liukkauden torjunnan toimivuutta erilaisten tienkäyttäjien
näkökulmasta.
Puulastukokeilun tilaajalle eli POP-ELY:n edustajille järjestettiin haastattelu, jossa
käytiin läpi tilaajan tekemät huomiot kokeilusta ja sen etenemisestä. Tilaajaa edustivat
kunnossapitovastaava Jarkko Pirinen sekä Oulun aluevastaava Jorma Lusikka.
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Haastattelu järjestettiin 5.6.2015. Haastattelu oli hyvin vapaamuotoinen eikä siinä
käytetty ennalta valmisteltua kysymyslomaketta. Kokeilun toteuttaneelta urakoitsijalta
kerättiin myös palautetta ja huomioita kokeilun edetessä. Tämä yhteydenpito hoidettiin
sähköpostin ja puhelimen avulla. Urakoitsijan kautta saatiin paljon hyviä huomioita ja
kokemuksia kokeilun edetessä, joten tarvetta varsinaiselle haastattelutilaisuudelle ei
ollut. Tilaajan sekä urakoitsijan huomiot on esitetty työn kohdassa 5.3. Lisäksi tässä
kohdassa on myös esitelty suoraan urakoitsijalle ja tilaajalle saapuneet tienkäyttäjien
kommentit kokeilusta.
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5 TULOKSET JA NIIDEN ANALYSOINTI
Puulastujen

toimivuutta

liukkauden

torjunnassa

tutkittiin

kyselytutkimuksen,

kenttäkäyntien sekä tilaajan ja urakoitsijan havaintojen avulla. Lisäksi seurattiin
puulastumateriaalin

kulutusta

ja

levityskertojen

lukumäärää,

joita

verrattiin

vertailuväylän hiekoitusmääriin. Tehtyjen tutkimusten tulokset sekä niiden analysointi
on esitelty työn tässä osuudessa.

5.1 Tienkäyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset
Tienkäyttäjätyytyväisyyskyselyyn kerättiin yhteensä 97 vastausta. Vastauksia kerättiin
sähköisellä kyselylomakkeella sekä maastossa tutkimusväylän varrella tienkäyttäjiä
haastattelemalla. Lisäksi alueen asukkaiden postilaatikoihin jaettiin kyselystä tiedote,
jossa kehotettiin vastaamaan kyselyyn internetissä.
5.1.1 Taustatietokysymysten tulokset ja analysointi
Ensimmäisenä taustatietokysymyksenä lomakkeessa oli syntymävuosi. Vastaajien
syntymävuosien perusteella muodostettiin ikäjakauma, joka on esitetty alla olevassa
kuvassa 3. Vastaajien ikäjakauma oli suuri nuorimman vastaajan ollessa 17 vuotta ja
vanhimman 82 vuotta.

16
14

Vastaajien lkm

12
10
8
6
4
2
0

Ikä (vuotta)

Kuva 3.

Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma
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Kaikkien kyselyyn vastanneiden iän keskiarvo oli 46, keskihajonta 14,5 ja mediaani 48
vuotta. Keskiarvon ja mediaani perusteella voidaan todeta, että ikäjakauma on
symmetrinen, koska ne eroavat toisistaan vain kahden vuoden verran. Kyselyyn
vastanneiden keski-iän voidaan todeta kuvaavan hyvin suomalaisia, koska se ei eroa
suomalaisten keski-iästä kuin neljä vuotta, sillä suomalaisten keski-ikä vuonna 2014 oli
noin 42 vuotta (Tilastokeskus 2015).
Mediaanin perusteella vastaajat voitaisiin jakaa kahteen tai neljään vastaajamäärältään
yhtä suuren ikäryhmään, mutta näin ei kuitenkaan ole tehty, koska ryhmät eivät
muodostu

luontevasti.

Tämän

takia

päädyttiin

jakamaan

vastaajat

kolmeen

vastaajamäärältään suunnilleen yhtä suureen ryhmään. Nämä ryhmät ovat alle 36vuotiaat, 36–55-vuotiaat ja yli 55-vuotiaat. Vastaajia edellä mainituissa ryhmissä on 30,
39 ja 28 kappaletta. Vastaajaryhmien iän keskiarvot sekä prosenttiosuudet koko
vastaajamäärästä on esitetty taulukossa 2. Kyselyä jaettiin monella eri tavalla ja tämä
tapojen erilaisuus takasi, että kyselyyn saatiin vastauksia kaikista ikäryhmistä.
Erityisesti iältään vanhempia tienkäyttäjiä tavoitettiin hyvin väylän varrella tehdyillä
kyselyillä, kun taas nuorempia vastaajia sähköisesti internet-sivuilla ja sosiaalisessa
mediassa jaetulla kyselyllä.
Taulukko 2. Vastaajista muodostetut ikäryhmät (n=97)
alle 36
vuotiaat

36-55
vuotiaat

Yli 55
vuotiaat

Koko
aineisto

30

39

28

97

Vastaajien keski-ikä (vuotta)

28,6

47,1

63,0

46,0

Osuus kaikista vastanneista (%)

30,9

40,2

28,9

100,0

Ikäryhmät
Vastaajien määrä (kpl)

Toisella taustakysymyksellä selvitettiin, kuinka usein vastaaja käyttää kyseistä kevyen
liikenteen väylää. Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehdot olivat päivittäin, arkisin,
muutaman kerran viikossa, muutaman kerran kuukaudessa sekä harvemmin kuin kerran
kuukaudessa. Vastaajista 35 vastasi käyttävänsä väylää päivittäin ja 17 arkisin.
Harvemmin väylää käyttävistä 21 käyttää väylää muutaman kerran viikossa, 15
muutaman kerran kuukaudessa ja 9 harvemmin kuin kerran kuukaudessa.
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Analysoimisen

helpottamiseksi

vastausten

perusteella

muodostettiin

kaksi

käyttäjäryhmää, jotka ovat aktiiviset käyttäjät ja satunnaiset käyttäjät. Aktiivisten
käyttäjien ryhmään kuuluvat kaikki, jotka käyttävät väylää päivittäin tai arkisin.
Satunnaisiin käyttäjiin taas kuuluvat ne, jotka käyttävät väylää harvemmin. Näin ollen
aktiivisten käyttäjien ryhmän suuruus on 52 vastaajaa ja satunnaisten käyttäjien ryhmä
45 vastaajaa. Taulukossa 3 on esitetty nämä käyttäjäryhmät sekä niiden prosenttiosuudet
koko vastaajajoukosta.
Taulukko 3. Vastaajien liikkumisaktiivisuus kokeiluväylällä (n=97)
Päivittäin

Arkisin

Muutaman
kerran
viikossa

Muutaman
kerran
kuukaudessa

Harvemmin
kuin kerran
kuukaudessa

Yhteensä

lkm

35

17

21

15

9

97

%

36,1

17,5

21,6

15,5

9,3

100

Aktiiviset käyttäjät

Satunnaiset käyttäjät

lkm

52

45

97

%

53,6

46,4

100

Liikkumisaktiivisuus kysymykset avulla pyrittiin kartoittamaan sitä, kuinka hyvä
käsitys vastaajalla on väylän kunnosta eri olosuhteissa. Väylää päivittäin käyttävällä
henkilöllä on parempi käsitys lastun toimivuudesta eri olosuhteissa kuin sitä kerran tai
kaksi talven aikana käyttäneellä. Aktiivisten käyttäjien voidaan olettaa vastaavan
kyselyyn useampien kokeilukertojen perusteella. Kyselyyn vastanneista suurin osa
olikin aktiivisia käyttäjiä. Tämä selittyy sillä, että aktiivisia käyttäjiä myös kiinnostaa
satunnaisia käyttäjiä enemmän kyseisen väylän hoidon laatu ja näin ollen
tienkäyttäjäkysely. Kysely oli myös selvästi suunnattu alueen asukkaille, mikä selittää
osaltaan vastaajien suuren väylällä liikkumisaktiivisuuden.
Viimeisenä taustatietokysymyksenä kyselyssä oli kysymys siitä, kuinka vastaaja
väylällä yleensä liikkuu. Kysymykseen oli kolme vastausvaihtoehtoa, jotka olivat
polkupyörällä, kävellen ja jokin muu. Vastaajista 65 eli 67,0 % vastasi liikkuvansa
kyseisellä kevyen liikenteen väylällä polkupyörällä. Kävellen taas väylällä yleensä
liikkuen ilmoitti 28 vastaajaa eli 28,9 %. Neljä vastaajaa oli ilmoittanut liikkuvansa
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väylällä jollakin muulla kuin edellä mainituilla menetelmillä. Näistä neljästä vastaajasta
kolme ilmoitti liikkuvansa väylällä yleensä juosten ja yksi ilmoitti liikkuvansa väylällä
yleensä lastenvaunujen kanssa.
Vastaajista suurin osa vastasi käyttävänsä väylällä liikkumiseen yleensä polkupyörää.
Tämän selittää se, että tutkimuksessa käytetty kevyen liikenteen väylä on yksi Oulun
kaupungin keskustaan vievistä kevyen liikenteen pääverkon väylistä (Heikkinen 2011:
19). Väylää pitkin liikkuu arkisin paljon työ- ja koulumatkaliikennettä. Tästä
liikenteestä valtaosa tapahtuu polkupyörillä, koska matkaa keskustaan on kuitenkin niin
paljon, ettei kävely ole järkevää.
5.1.2 Mielipidekysymysten tulokset
Kyselylomakkeen toinen osa eli kysymys neljä muodostui yhdeksästä väittämästä.
Väittämiin vastattiin omien kokemusten mukaan arvioimalla viisiportaisella asteikolla,
kuinka paljon samaa mieltä oltiin väittämän kanssa. Lisäksi jokaiseen väittämään voitiin
jättää vastaamatta rastittamalla kohta ”ei kokemuksia asiasta”. Vastaajan oli vastattava
jokaiseen väittämään edellä mainitulla tavalla, joten vastaajia jokaiseen väittämään on
97 kappaletta. Alla olevassa kuvassa 4 on esitetty palkkidiagrammilla vastausten
jakautuminen eri vaihtoehtojen kesken. Graafisesta esityksestä on helposti nähtävissä
vastausmäärien kokoerojen suuruudet eri vaihtoehtojen välillä. Kuvasta voidaan nähdä,
että jokaisessa väittämässä yli 50 vastaajaa on ollut väittämien kanssa täysin tai
jokseenkin samaa mieltä. Muutamissa väittämissä on jopa ylitetty 60 vastaajan raja.
Työn liitteenä 3 olevassa taulukossa 1 on esitetty tarkat määrät vastaajien mielipiteiden
jakautumisesta eri vastausvaihtoehtojen kesken.
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Pito väylällä on parempi kuin hiekoitetulla
tiellä
Pito väylällä on ollut hyvä lumisateella
Pito väylällä on ollut hyvä pakkasella
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa
nolla
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa
plussalla
Lastujen määrä on ollut riittävä
Lastut eivät tunnu yhtä liukkaalta paljaalla
asfaltilla kuin sora
Puulastuilla käsitelty väylä on paremman
tuntuinen
Puulastuilla käsitelty väylä on miellyttävämpi
käyttää
0
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Täysin samaa mieltä

Jokseenkin samaa mieltä

Ei samaa eikä eri mieltä

Jokseenkin eri mieltä

Täysin eri mieltä

Ei kokemuksia asiasta

Kuva 4.

Mielipidekysymysten vastausten jakautuminen

Kerätystä aineistosta poistettiin ”ei kokemuksia asiasta” vastausvaihtoehdon vastaukset,
koska ne eivät tuo tutkimukselle lisäarvoa. Tämän jälkeen jääneille vastauksille
laskettiin prosenttiosuudet niin, että poistettujen vastausten määrä otettiin huomioon.
Työn liitteenä 3 olevassa taulukossa 2 on esitetty nämä prosenttiosuudet kunkin eri
vastausvaihtoehdon kohdalla. Taulukon viimeisessä sarakkeessa on esitetty vastausten
lukumäärä, joka on saatu vähentämällä kyselyyn vastanneiden kokonaismäärästä ”ei
kokemuksia asiasta” vastausvaihtoehdon vastanneet.
Liitteenä olevan taulukon pohjalta on piirretty alla oleva kuva 5. Kuvassa on esitetty
graafisesti vastaajien jakautuminen eri vaihtoehtojen kesken. Kuvaajasta on nähtävissä,
että kaikissa yhdeksässä väittämässä yli 50 prosenttia vastaajista on ollut joko täysin tai
jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa ja useissa väittämissä on päästy jopa yli 70
prosenttiin.
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Pito väylällä on parempi kuin hiekoitetulla
tiellä
Pito väylällä on ollut hyvä lumisateella
Pito väylällä on ollut hyvä pakkasella
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan
ollessa nolla
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan
ollessa plussalla
Lastujen määrä on ollut riittävä
Lastut eivät tunnu yhtä liukkaalta paljaalla
asfaltilla kuin sora
Puulastuilla käsitelty väylä on paremman
tuntuinen
Puulastuilla käsitelty väylä on
miellyttävämpi käyttää
0,0
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Täysin samaa mieltä
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60,0

80,0
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Ei samaa eikä eri mieltä

Mielipidekysymysten vastausten jakautuminen prosenttiosuuksina

5.1.3 Mielipidekysymysten analysointi
Mielipidekysymysten vastaukset koodattiin uudestaan tulosten analysointia varten.
Tämä tarkoittaa sitä, että sanallisille vastauksille annettiin lukuarvot. Vastauksille
annettiin lukuarvot niin, että vastausvaihtoehto ”täysin samaa mieltä” sai arvon viisi ja
”täysin eri mieltä” arvon yksi. Vastausvaihtoehdolle ”ei kokemuksia asiasta” ei annettu
arvoa ollenkaan. Vastausten uudelleen koodauksen jälkeen pystyttiin tarkastelemaan
vastauksia eri muuttujien suhteen. Muuttujilla tarkoitetaan tässä tapauksessa
taustatietokysymyksissä saatuja vastauksia eli ikää, väylällä liikkumisaktiivisuutta sekä
liikkumismuotoa. Taulukossa 4 on esitetty mielipidekysymyksiin annetut vastausten
keskiarvot ja keskihajonnat koodauksen jälkeen.
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Taulukko 4. Mielipidekysymysten vastausten keskiarvot ja keskihajonnat (asteikko 15, suurempi arvo merkitsee suurempaa saman mielisyyttä)
Väittämä
Pito väylällä on parempi kuin hiekoitetulla tiellä
Pito väylällä on ollut hyvä lumisateella
Pito väylällä on ollut hyvä pakkasella
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa nolla
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa plussalla
Lastujen määrä on ollut riittävä
Lastut eivät tunnu yhtä liukkaalta paljaalla asfaltilla kuin sora
Puulastuilla käsitelty väylä on paremman tuntuinen
Puulastuilla käsitelty väylä on miellyttävämpi käyttää

Keskiarvo Keskihajonta n
3,34
1,34
92
3,80
1,26
82
3,97
1,33
86
3,53
1,41
87
3,62
1,35
92
3,49
1,37
94
4,02
1,30
90
3,73
1,44
94
3,80
1,49
93

Taulukosta on nopeasti nähtävissä, että tienkäyttäjät ovat olleet eniten samaa mieltä
siitä, että lastut eivät tunnu yhtä liukkaalta paljaalla asfaltilla kuin sora, puulastuilla
käsitelty väylä on miellyttävämpi käyttää ja pito väylällä on ollut hyvä pakkasella.
Vähiten samaa mieltä vastaajat ovat taas olleet siitä, että pito lastuilla käsitellyllä
väylällä olisi ollut parempi kuin hiekoitetulla tiellä ja lastujen määrä olisi ollut riittävä.
Tästä voidaan todeta, että tienkäyttäjien mielestä lastuja olisi määrällisesti pitänyt olla
enemmän sekä niiden tarjoama pito hiekkaan verrattuna oli kyseenalaista. Taulukossa
on myös esitetty keskiarvojen keskihajonnat. Keskihajonta kuvaa arvojen vaihtelua
keskiarvon ympärillä eli sitä, kuinka paljon muuttujan arvot keskimäärin poikkeavat
keskiarvosta.
Taulukossa 5 on esitetty vastausten keskiarvot eri ikäryhmissä. Vastauksista on
nähtävissä, että vanhimman ikäryhmän vastaukset ovat olleet vähiten kokeilulle
myönteisiä.

Vastausten

jakautuminen

oli

odotetunlainen,

sillä

vanhimmassa

ikäryhmässä on todennäköisesti henkilöitä, joilla on liikuntarajoitteita. Tästä johtuen
vanhimpien vastaajien ryhmä vaatii väylältä parempaa pitoa ja laatua. Suurimmat erot
koko aineiston keskiarvoihin ovat väittämissä ”pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan
ollessa nolla” ja ”puulastuilla käsitelty väylä on miellyttävämpi käyttää”, joissa
molemmissa on yli kolmen kymmenyksen ero koko aineiston keskiarvoihin.
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Taulukko 5. Mielipidekysymysten vastausten keskiarvot eri ikäryhmissä
Koko
aineisto
3,34
3,80
3,97
3,53
3,62
3,49
4,02
3,73
3,80

Väittämä
Pito väylällä on parempi kuin hiekoitetulla tiellä
Pito väylällä on ollut hyvä lumisateella
Pito väylällä on ollut hyvä pakkasella
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa nolla
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa plussalla
Lastujen määrä on ollut riittävä
Lastut eivät tunnu yhtä liukkaalta paljaalla asfaltilla kuin sora
Puulastuilla käsitelty väylä on paremman tuntuinen
Puulastuilla käsitelty väylä on miellyttävämpi käyttää

alle
36
3,46
3,96
4,04
3,77
3,83
3,57
4,07
3,83
4,07

3655
3,32
3,88
4,09
3,58
3,57
3,56
4,17
3,73
3,78

yli
56
3,22
3,56
3,71
3,20
3,46
3,32
3,77
3,63
3,50

Vastauksista on myös nähtävissä, että alle 36-vuotiaiden ryhmä suhtautui kokeiluun
kaikista positiivisimmin. Eroa kolmessa väittämässä kaikkien vastaajien keskiarvoon on
yli kaksi kymmenystä. Tämä selittyy sillä, että yleensä nuoremmat ihmiset ovat
avoimempia uusille kokeiluille. Lisäksi nuorempien ihmisten liikkuminen on
helpompaa eivätkä he välttämättä koe väylän liukkautta samalla tavalla ongelmalliseksi
kuin iäkkäämmät vastaajat. Keskimmäisen ryhmän vastaajien vastaukset ovat joka
väittämän kohdalla hyvin lähellä koko aineiston keskiarvoja. Ryhmän vastauksia saattaa
kuitenkin hieman vääristää se, että ryhmä on vastaajamäärältä hieman kahta muuta
ryhmää suurempi. Tämä aiheuttaa sen, että koko aineiston keskiarvo painottuu
luonnollisesti hieman lähemmäksi tämän ryhmän arvoja.
Taulukko 6. Mielipidekysymysten vastausten keskiarvot aktiivisten ja satunnaisten
käyttäjien ryhmissä

Väittämä
Pito väylällä on parempi kuin hiekoitetulla tiellä
Pito väylällä on ollut hyvä lumisateella
Pito väylällä on ollut hyvä pakkasella
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa nolla
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa plussalla
Lastujen määrä on ollut riittävä
Lastut eivät tunnu yhtä liukkaalta paljaalla asfaltilla kuin
sora
Puulastuilla käsitelty väylä on paremman tuntuinen
Puulastuilla käsitelty väylä on miellyttävämpi käyttää

Koko
aineisto
3,34
3,80
3,97
3,53
3,62
3,49

Aktiiviset
käyttäjät
3,21
3,76
3,94
3,32
3,46
3,31

Satunnaiset
käyttäjät
3,50
3,88
4,00
3,81
3,83
3,71

4,02

3,80

4,31

3,73
3,80

3,60
3,71

3,90
3,90

Yllä olevassa taulukossa 6 on esitetty vastausten keskiarvot aktiivisten ja satunnaisten
käyttäjien ryhmissä. Taulukon arvoista on nähtävissä, etteivät aktiiviset käyttäjät ole
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olleet yhtä tyytyväisiä väylän kuntoon kuin satunnaiset käyttäjät. Tämä on osittain
selittävissä sillä, että aktiiviset käyttäjät käyttävät väylää päivittäin tai arkisin, jolloin
heille tulee luonnostaan enemmän kokemuksia väylän laadusta niin positiivisessa kuin
negatiivisessakin mielessä, kun satunnaiset käyttäjät taas muodostamat mielipiteensä
vain muutamien käyttökertojen perusteella. Suurimmat erot ryhmien välillä olivat
väittämissä ”pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa nolla” ja ”lastut eivät tunnu
yhtä liukkaalta paljaalla asfaltilla kuin sora”. Pienin ero ryhmien välillä taas oli
väittämässä ”pito väylällä on ollut hyvä pakkasella”.
Taulukossa 7 on esitetty vastausten keskiarvot eri liikkumismuotojen mukaan.
Taulukosta on nähtävissä, että pyöräilijät eivät ole olleet väittämien kanssa yhtä paljon
samaa mieltä kuin kävelijät. Ryhmä ”muut” on suhtautunut kaikista myönteisimmin
lastun toimintaan, joskin kyseisen ryhmän vastauksia ei voida pitää kovin luotettavina,
koska vastaajia on vain neljä kappaletta. Suurin ero pyöräilijöiden ja kävelijöiden
vastausten välillä on väittämässä ”pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa nolla”.
Tämä saattaa johtua siitä, että kovalla vauhdilla liikkuvat pyöräilijät kokevat lastut
helpommin liukkaiksi kuin hiljaisemmalla vauhdilla liikkuvat kävelijät. Lisäksi
pyöräilijät tarvitsevat myös sivuttaissuuntaista pitoa muun muassa kaarteissa. Toiseksi
suurin ero on väittämässä ”pito väylällä on parempi kuin hiekoitetulla tiellä”. Tämä
vahvistaa oletusta siitä, että pyöräilijät vaativat väylältä parempaa pitoa kuin kävelijät.
Pyöräilijöiden vastausten keskiarvot ovat kaikissa väittämissä lähempänä koko aineiston
keskiarvoa kuin kävelijöiden vastaukset. Tämä johtuu siitä, että pyöräilijöitä oli
kyselyyn vastanneista suurin osa, joten keskiarvo painottuu luonnostaan lähemmäksi
pyöräilijöiden vastauksia
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Taulukko 7. Mielipidekysymysten vastausten keskiarvot eri liikkumismuodoissa
Väittämä
Pito väylällä on parempi kuin hiekoitetulla tiellä
Pito väylällä on ollut hyvä lumisateella
Pito väylällä on ollut hyvä pakkasella
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa nolla
Pito väylällä on ollut hyvä lämpötilan ollessa
plussalla
Lastujen määrä on ollut riittävä
Lastut eivät tunnu yhtä liukkaalta paljaalla asfaltilla
kuin sora
Puulastuilla käsitelty väylä on paremman tuntuinen
Puulastuilla käsitelty väylä on miellyttävämpi
käyttää

Koko
aineisto
3,34
3,80
3,97
3,53

Pyöräilijät Kävelijät
3,11
3,70
3,65
4,00
3,81
4,26
3,29
3,96

Muut
4,25
4,75
4,50
4,50

3,62

3,44

3,89

4,50

3,49

3,29

3,86

4,00

4,02

3,85

4,35

4,50

3,73

3,56

4,04

4,50

3,80

3,63

4,07

4,50

5.1.4 Avointen kysymysten tulokset ja analysointi
Kysymyslomakkeen kaksi viimeistä kysymystä olivat avoimia kysymyksiä, joissa
vastaaja sai itse muotoilla vastauksensa eikä niihin vastaaminen ollut pakollista.
Kysymyksessä viisi kysyttiin onko vastaaja havainnut jotakin sellaista tilannetta tai
sääolosuhdetta, jossa puulastu ei toimi liukkauden torjunnassa. Kyselyyn vastanneista
53 kappaletta oli vastannut tähän kysymykseen. Vastauksista yhdeksän kappaletta oli
muotoa ”en” tai ”en ole”, jolloin ne voidaan tulkita kokeilun kannalta positiivisiksi.
Lisäksi jäljelle jääneistä vastauksista kaksi oli kokeilun kannalta positiivisia. Nämä
vastaukset on esitetty työn liitteessä 4 taulukossa 1.
Vastaajista 44 jätti vastaamasta tähän kysymykseen. Kysymykseen vastaamatta
jättäminen voidaan tulkita niin, ettei vastaaja ole havainnut sellaista olosuhdetta tai
tilannetta, jossa lastut eivät toimi. Toisaalta avoimeen kysymykseen on voitu jättää
vastaamatta ajan puutteen, vähäisen kiinnostuksen tai jonkin muun syyn takia. Kun
tyhjiin vastauksiin lisätään edellisessä kappaleessa esitetyt menetelmän kannalta
positiiviset vastaukset, saadaan että 57 prosenttia kyselyyn vastanneista ei ole havainnut
sellaista tilannetta, jossa lastut eivät toimisi. Tämä on kuitenkin hyvin karkea yleistys,
sillä kysymykseen vastaamatta jättämisen syytä on mahdotonta tietää tarkasti ja näin
ollen tyytyväisten vastaajien määrä on todellisuudessa pienempi.
Jäljelle jäävät 42 vastausta olivat tyyliltään negatiivisia ja sisältävät hyviä huomioita
menetelmän toimimattomuudesta tietyissä olosuhteissa. Samantyyliset vastaukset
pyrittiin jakamaan ryhmiin, jotta vastausten analysoiminen olisi helpompaa. Vastaukset
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jaettiin kuuteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään sijoitettiin vastaukset, joissa todettiin
lastujen kulkeutumisen tuulen tai autojen roiskuttaman veden takia olevan ongelma.
Tämän tyylisiä vastauksia oli vastausten joukossa yhdeksän kappaletta. Toiseen
ryhmään lajiteltiin vastaukset, joissa todettiin että lastut eivät toimineet vesisateella tai
silloin, kun jään päällä oli runsaasti vettä. Tämän tyylisiä vastauksia oli yksitoista
kappaletta. Vastauksissa kritisoitiin erityisesti sitä, että vesisateella tai vesilätäköissä
lastut kulkeutuvat väylän reunoille tai eivät kiinnittyneet väylän pintaan tarpeeksi hyvin.
Kolmanteen ryhmään lajiteltiin vastaukset, joissa todettiin että lastut eivät toimineet
liukkailla tai jäisillä keleillä. Neljänteen ryhmään taas lajiteltiin vastaukset, joissa lastun
ei nähty toimivan plussakeleillä. Vastauksia näissä molemmissa ryhmissä oli neljä
kappaletta. Viidentenä ryhmänä olivat vastaukset, joissa todettiin lastujen painuneen
polanteeseen liikaa ja näin ollen pidon jääneen huonoksi. Näitäkin vastauksia oli
yhteensä neljä kappaletta. Viimeiseen ryhmään sijoitettiin kaikki vastaukset, jotka eivät
sopineet edellä mainittuihin neljään ryhmään. Tämän ryhmän vastauksissa kritisoitiin
muun muassa lastun toimivuutta mäissä, pakkasella, lastujen pientä määrää sekä
levityksen epätasaisuutta. Vastauksia tähän ryhmään jäi kymmenen kappaletta. Kaikki
vastaukset on esitetty työn liitteessä 4 taulukossa 2.
Suurimmaksi ryhmäksi muodostuivat siis vastaukset, joissa kritisoitiin sitä, ettei lastu
toiminut vesisateella tai, kun jään päällä oli vettä. Tähän ryhmään voidaan myös lisätä
vastaukset, joissa todettiin, etteivät lastut toimineet plussakeleillä tai liukkailla ja jäisillä
keleillä, koska niissä on kyse hyvin lähelle samanlaisesta tilanteesta. Kun vastaukset
lasketaan yhteen, saadaan että 19 vastaajaa on ollut sitä mieltä, ettei lastu toimi
liukkailla keleillä. Tämä johtuu siitä, että lastujen kiinnittyminen polanteeseen on
hitaampaa ja heikompaa lämpötilan ollessa nollan yläpuolella. Vesisateella lastut myös
kelluvat muodostuvissa lätäköissä ja siirtyvät tai kasaantuvat helposti. Toiseksi suureksi
ongelmaksi vastaajien mukaan nousikin se, että lastut siirtyvät herkästi pois väylältä
tuulen ja autotieltä roiskuvan veden vaikutuksesta. Tähän vaikuttaa puumateriaalin
keveys, mistä johtuen ne liikkuvat helposti tuulen tai veden mukana. Nämä
sääolosuhteet ja tilanteet huomattiin myös ongelmallisiksi kenttäkäynneillä, joita
tutkimuksen aikana tehtiin. Kenttäkäynneistä on kerrottu tarkemmin työn kohdassa 5.2.
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Kyselylomakkeen kuudennessa ja viimeisessä kysymyksessä kysyttiin, onko vastaajalla
muuta kommentoitavaa kokeilusta. Kysymys keräsi vastauksia 55 kappaletta, joka on
56,7 prosenttia kaikista kyselyyn vastanneista. Vastaukset erosivat paljon toisistaan ja
monet vastaukset sisälsivät positiivisia sekä negatiivisia kommentteja. Analysoinnin
helpottamiseksi vastaukset päätettiin jakaa ryhmiin. Ryhmiin jakamisen helpottamiseksi
joidenkin vastaajien vastauksia on jaettu osiin, koska ne sisälsivät kommentteja, jotka
sopivat useampaan ryhmään. Vastaukset jaettiin kahteen taulukkoon, jossa toiseen on
kerätty positiiviset palautteet ja toiseen negatiiviset.
Positiiviset palautteet jaettiin kuuteen ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat
sellaiset

vastaukset,

joissa

on

kehuttu

sitä,

ettei

lastu

pölyä

tai

aiheuta

hengitysvaikeuksia niin paljon kuin perinteiset hiekoitusmenetelmät. Tällaisia
vastauksia oli löydettävissä yhteensä kuusi kappaletta. Toiseen ryhmään kuului myös
kuusi vastausta. Näissä kuudessa vastauksessa todettiin, etteivät puulastut aiheuta yhtä
paljon polkupyörän renkaiden puhkeamisia kuin hiekoitus. Kolmanteen ryhmään on
laitettu vastaukset, joissa sanotaan että lastu on miellyttävämmän ja pehmeämmän
tuntuinen sekä paremman näköinen kuin perinteisesti käytetty sora. Tämän tyylisiä
kommentteja oli havaittavissa yhdessätoista vastauksessa.
Neljännessä ryhmässä oli 16 kommenttia ja niissä kaikissa sanottiin lastujen olevan
hyvä keksintö, lastujen tuntuvan toimivalta tai että kokeiluja tuli ehdottomasti jatkaa
tulevaisuudessa. Viimeiseen eli kuudenteen ryhmään kuuluivat ne kommentit, joita ei
järkevästi pystytty sijoittamaan muihin viiteen ryhmään. Näitä kommentteja oli
kymmenen kappaletta. Näissä kommenteissa esille nousi muun muassa se, että lastut
sekä sora saattaisivat yhdessä toimia hyvin, väylä oli kevyempi pyöräillä ja että
menetelmä olisi sitten hyvä, kun lastut saataisiin valmistettua Suomessa suomalaisesta
raaka-aineesta. Työn liitteessä 4 taulukossa 3 on esitetty kommentit edellä mainittuihin
ryhmiin jaettuina.
Negatiiviset palautteet jaettiin viiteen eri ryhmään. Ensimmäiseen ryhmään jaettiin ne
kommentit, joissa todettiin, ettei menetelmä ole parempi kuin hiekoitus. Tämän
tyyppisiä kommentteja oli kolme kappaletta. Myös kolmesta vastauksesta oli
löydettävissä kommentti, että lastut olivat liian suurikokoisia ja näin ollen haittasivat
väylällä liikkumista. Nämä kommentit on sijoitettu ryhmään kaksi. Kolmanteen
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ryhmään kuului neljä kommenttia ja niissä otettiin kantaa siihen, että lastut liikkuvat
väylän pinnalla liian helposti ja että levitys on ollut epätasaista. Ryhmään neljä on
koottu kommentit, joissa todetaan lastujen toimivan huonosti kaltevilla tasoilla ja
mäissä. Tällaisia kommentteja oli yhteensä neljä kappaletta.
Viidenteen ryhmään kerättiin kaikki kommentit ja parannusehdotukset, jotka eivät
luontevasti sopineet edellä mainittuihin ryhmiin. Näissä kommenteissa muun muassa
väylän todettiin olleen vaarallinen kulkea koko talven ajan, lopputalvella väylän olleen
liukas ja lastujen menneen mössöksi niiden kastuessa. Tarkemmin kommentit on
nähtävissä liitteessä 4 taulukossa 4.
Edellisen avoimen kysymyksen tapaan suurimmaksi ongelmaksi vastaajat olivat
kokeneet sen, että lastut liikkuivat herkästi pois väylältä. Osa tienkäyttäjistä antoi myös
palautetta siitä, että lastujen levitys olisi ollut epätasaista. Kenttäkäyntien ja
koneenkuljettajan kommenttien perusteella voidaan kuitenkin todeta levittimen työjäljen
olleen

tasaista.

Tienkäyttäjien

kokemukset

lastujen

epätasaisesta

levityksestä

johtuvatkin luultavasti lastujen nopeasta kulkeutumisesta ja kasaantumisesta levityksen
jälkeen. Tämä lastujen kulkeutuminen aiheuttaa helposti mielikuvan siitä, että levitys
olisi ollut epätasaista. Negatiivisia kommentteja annettiin myös siitä, että lastut olivat
liian suurikokoisia. Näitä kommentteja oli kolme kappaletta ja ne kaikki olivat tulleet
pyöräilijöiltä. Kommenteissa todettiin lastujen suuren koon aiheuttavan pyörän
epämukavaa tärinää. Lastujen optimaalinen koko on asia, jota pitää vielä mahdollisissa
jatkotutkimuksissa tarkastella tarkemmin. Lastujen suuri ominaispinta-ala on yksi asia
johon niiden toiminta perustuu, mutta toisaalta liian suuri kokoinen lastu on
ongelmallista pyöräilijöille sekä levityslaitteille.

5.2 Kenttäkäynnit
Ensimmäinen kenttäkäynti kokeiluväylälle tehtiin 10.2.2015. Kenttäkäynnille päätettiin
lähteä, koska väylälle oli levitetty lastuja aikaisemmin samana päivänä. Materiaalia
lastutukseen käytettiin neljä kuutiota. Kenttäkäynti kokeiluväylällä tehtiin kuuden
aikaan illalla ja se kesti noin tunnin. Kenttäkäynti aloitettiin Äimäraution suunnasta ja
väylällä liikuttiin polkupyörällä. Sää oli tutkimuksen aikana kirkas, mutta erittäin
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tuulinen. Lämpötila oli viisi astetta plussalla. Väylä oli pääosin luminen, mutta joistain
kohdista jäinen ja liukas.
Ensimmäinen havainto oli, että lastujen määrä oli hyvin vähäinen tutkimusalueen
alkuosassa, jossa kevyen liikenteen väylä kulkee aivan autotien vieressä. Lastujen
vähäinen määrä johtuu oletettavasti kovasta tuulesta ja siitä, että kevyen liikenteen
väylän vieressä kulkevalla autotiellä liikkuvat autot aiheuttavat ilmavirran, joka saa
lastut kulkeutumaan pois väylältä. Lisäksi todettiin, että lastut olivat joissain paikoissa
hyvin kiinnittyneet polanteeseen, kun taas toisissa kohdissa huonosti. Havaittiin, että
lumisissa kohdissa lastu kiinnittyivät hyvin, kun taas jäisissä kohdissa kiinnittyminen oli
heikompaa. Tutkimusalueen alkupäässä Äimärautiolta lähdettäessä oli bussipysäkki,
jonka kulkureitti on kalteva. Tässä kohdassa oli hyvä tarkastella lastun kiinnittymistä
kaltevalla tasolla ja havaittiinkin, ettei lastu kiinnittynyt yhtä hyvin kaltevalle tasolle.
Tämä saattoi kuitenkin osaksi johtua siitä, että bussipysäkille johtava luiska oli erittäin
jäinen.
Kohdissa, joissa kevyen liikenteen väylän ja autotien välissä oli oja tai metsäinen
vyöhyke, lastujen määrä oli huomattavasti suurempi. Ongelmalliseksi havaittiin kohta,
jossa kevyen liikenteen väylä kulkee lähellä Kempeleenlahtea. Tässä kohdassa tuuli
erittäin kovasti ja väylän pinta oli usean kymmenen metrin matkalta jäinen. Lastuja oli
tässä jäisessä kohdassa vähän ja ne olivat huonosti kiinnittyneet väylän pintaan. Lastut
olivat myös selvästi kulkeutuneet väylän reunalle tuulen vuoksi.
Päällimmäisenä kenttäkäynnistä jäi mieleen se, että lastujen määrä väylällä vaihteli
paljon riippuen paikasta. Joissain kohdissa lastuja oli tarpeeksi, kun taas joissain
kohdissa liian vähän. Keskimääräisesti voidaan sanoa, että jäisissä kohdissa oli
vähemmän lastuja. Tämä johtunee siitä, että lastut eivät jää niin nopeasti kiinni jäiseen
pintaan vaan ne liukuvat pois jäiseltä pinnalta tuulen ja tienkäyttäjien vaikutuksesta. Ne
lastut, jotka olivat kiinnittyneet väylän pintaa, tarjosivat hyvän pidon ja pysyivät kiinni
polanteessa hyvin, vaikka niitä yrittikin irrottaa kengällä potkimalla tai polkupyörällä
voimakkaasti jarruttamalla. Lastut eivät myöskään olleet painunut kokonaan jään alle
niin kuin hiekoitus hiekalla on tapana, vaan puun pinta oli polanteen pinnan yläpuolella
ja tarjosi näin ollen pitoa kengän tai polkupyörän renkaan alle.

53

Pito väylän lumisilla kohdilla oli lastujen tuoman kitkan myötä hyvä ja väylä oli
miellyttävä käyttää. Jäiset kohdat olivat liian liukkaita miellyttävään liikkumiseen
pyörällä tai kävellen. Lastujen määrä jäisissä kohdissa oli liian vähäinen ja suuri osa
lastuista ei ollut kiinnittynyt kunnolla polanteeseen. Ajan kuluessa lastut saattavat
kuitenkin kiinnittyä paremmin jäiseen pintaan sillä aikaa lastujen levityksestä ei ollut
kulunut kuin noin kuusi tuntia. Vertailuväylää ei ollut hiekoitettu ollenkaan. Pito
vertailuväylällä oli lumisissa kohdissa hyvä, mutta jäisissä kohdissa tarvetta
hiekoitukselle olisi ollut.
Seuraava

kenttäkäynti

kahdeksantoista

tehtiin

heti

seuraavana

päivänä

aikaan. Tällä kertaa väylällä liikuttiin

eli

11.2.2015

kello

kävellen eikä koko

tutkimusaluetta käyty läpi. Kenttäkäynnillä tarkasteltiin erityisesti Kempeleenlahden
aluetta, joka oli edellisenä päivänä todettu jäiseksi ja liukkaaksi. Väylälle ei oltu
levitetty lastuja edellisen levityksen jälkeen vaan seuraava levitys tapahtui myöhemmin
samana iltana. Lämpötila tutkimusalueella oli noin kolme astetta plussalla ja suojakeli
oli jatkunut edellisestä päivästä asti. Sää oli kirkas kuten edellisenäkin päivänä, mutta
tuuli oli hieman tyyntynyt. Tutkimusten välisenä aikana ei ollut satanut vettä eikä lunta.
Kenttäkäynnillä havaittiin, että suurempi osa lastuista oli nyt kiinnittynyt polanteeseen
ja pito oli keskimäärin parempi kuin edellisenä päivänä. Osa lastuista oli painunut jään
pinnan alapuolelle, mutta suurin osa lastuista oli kuitenkin väylän pinnassa. Havaittiin
myös, että väylän keskikohdalla oli enemmän lastuja kuin väylän reunoilla. Väylään oli
muodostunut ”urat” siihen, mistä suurin osa pyöräilijöistä oli pyöräillyt. Tämä johtuu
siitä, että puulastumateriaali on niin kevyttä, että se liikkuu polkupyörän aiheuttaman
ilmavirran vaikutuksesta. Lastut näyttivät kiinnittyneen paremmin väylän pintaan joko
lämpötilan laskun vaikutuksesta tai pidemmän vaikutusajan myötä. Kaiken kaikkiaan
pito väylällä oli parempi kuin edellisenä päivänä.
Väylälle levitettiin lastuja seuraavan kerran 11.2.2015 ilta yhdeksän aikaan eli vain
muutamia tunteja edellisen kenttäkäynnin jälkeen. Seuraavana päivänä 12.2.2015 tehtiin
kenttäkäynti tutkimusalueelle ilta kahdeksan aikaan. Tutkimuksessa pyöräiltiin lähes
koko kokeilu- sekä vertailuväylä läpi. Lämpötila oli nollan ja miinus yhden asteen
välillä. Sää oli kirkas, mutta keli oli liukkaampi kuin edellisinä päivinä, sillä
muodostuneet sulamisvedet olivat alkaneet jäätyä ja saivat väylien pinnat muuttumaan
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erittäin liukkaiksi. Tutkimuksessa todettiin, että lastujen määrä oli nyt riittävä ja pito
väylällä edelliseen päivään verrattuna huomattavasti parempi. Lastut olivat myös
kiinnittyneet polanteeseen paremmin kuin aikaisempina päivinä. Tähän oli luultavasti
syynä edellisiä päiviä matalampi lämpötila, jonka uskotaan edesauttavan lastun
kiinnittymistä polanteeseen. Edellisten kenttäkäyntien tapaan Kempeleenlahden kohta
todettiin liukkaaksi ja lastut olivat selvästi kulkeutuneet tienreunaan tuulen
vaikutuksesta.
Pyörällä väylällä liikkuessa kitka oli hyvä ja jarrutusmatka lyhyt. Tuntuma väylällä oli
tehtyjen havaintojen perusteella parempi kuin muilla kevyen liikenteen väylillä samaan
aikaan. Keli oli haastava ja väylät erittäin liukkaita, joten lastun voidaan todeta torjuvan
liukkautta näissä sääolosuhteissa varsin hyvin. Pyöräilyvauhti väylällä voitiin pitää
nopeana, koska pelkoa kaatumisesta, liian pitkästä jarrutusmatkasta tai väylältä
suistumisesta ei ollut. Tutkimuksen vertailuväylä oli myös hiekoitettu ja pito sillä oli
hyvä.
Tutkimuskerralla huomiota herätti erityisesti se, että lastut olivat kiinnittyneet myös tien
jäisimpiin osuuksiin kiinni, mitä aikaisemmin ei ole niin selvästi havaittu. Havaittiin,
että osa lastuista oli tienpinnassa niin lujasti kiinni, että niitä irrottaessa lastu enemmin
murtui kuin irtosi polanteesta. Tehtyjen havaintojen perusteella voidaan olettaa, että
lastut kiinnittyivät paremmin kylmemmällä säällä kuin jos lämpötila oli nollan
yläpuolella. Lastun kiinnittymiseen saattoi myös vaikuttaa se, että vaikutusaika oli ollut
hyvin pitkä, sillä edellisestä lastujen levityskerrasta oli kulunut jo melkein vuorokausi.
Seuraavan kenttäkäynti tutkimusalueelle tehtiin 14.2.2015. Alueella oli edellisen
vuorokauden aikana satanut lunta sen verran, että lastuja ei näkynyt, mutta kuitenkin
vain sen verran vähän ettei auraukselle ollut tarvetta. Lämpötila oli muutaman asteen
pakkasella.

Pito

väylällä

oli

lumen

ansiosta

oikein

hyvä,

eikä

tarvetta

liukkaudentorjunnalle ollut.
Tutkimusalueeseen kuuluu yksi alikulkukäytävä, joka alittaa Lentokentäntien. Väylän
pinta alikulkukäytävässä oli sula, mutta väylän päällä oli kuitenkin hieman kuivia
puulastuja. Alikulkukäytävässä oli hyvä kokeilla lastujen liukkautta paljaalla asfaltilla ja
todettiinkin, että kuivat lastut eivät tunnu yhtä liukkaalta kuin sora tai hiekka. Todettiin,
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ettei tutkimusalueella tarvitse vierailla ennen, kun sääolosuhteet muuttuvat niin, että
liukkaudentorjuntatoimenpiteisiin tulee ryhtyä.
Seuraava kenttäkäynti alueelle tehtiin 19.2.2015. Lämpötila oli noussut suhteellisen
nopeasti edellisten päivien pikkupakkasesta neljään lämpöasteeseen. Päivän aikana oli
myös satanut vettä, joka oli saanut autotiet sekä kevyen liikenteen väylät muuttumaan
liukkaiksi. Käynti väylälle tehtiin, koska haluttiin tarkastaa kuinka liukas kokeiluväylä
oli ja oliko liukkaudentorjunnalle tarvetta. Kenttäkäynnillä todettiin, että väylä oli
alkanut muuttua liukkaaksi ja tarvetta liukkaudentorjunnalle alkoi selvästi olla.
Seuraava lastujen levitys väylälle tehtiinkin varhain seuraavan aamuna (20.2.2015).
Tutkimusalueella vierailtiin kävellen seuraavan kerran aamulla 20.2.2015. Lämpötila oli
noin kolme astetta plussalla ja kevyen liikenteen väylät olivat jäässä kauttaaltaan
paljaita kohtia lukuun ottamatta, joten liukkaudentorjunta oli perusteltua. Lämpötila oli
pysytellyt noin vuorokauden plussalla ja vesisateen sekä sulamisen johdosta oli väylille
muodostunut lätäköitä. Lastujen määrä väylällä oli riittävä ja lastuja oli paikoittain
runsaasti. Kuvassa 6 on esitetty liukas väylän pinta kyseisenä aamuna lastujen
levityksen jälkeen.

Kuva 6.

Jäinen kokeiluväylä lastujen levityksen jälkeen 20.2.2015
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Kenttäkäynnillä erityisesti huomiota herätti kokeiluväylän Äimäraution puoleinen osa,
jossa kevyen liikenteen väylä kulkee aivan autotien vieressä. Tällä osuudella lastuja oli
runsaasti ja ne olivat hyvin kiinnittyneet väylän pintaan. Lastujen määrän arviointia
vaikeutti kuitenkin se, että suurin osa väylällä olevista lastuista oli vanhoja lastuja eli
niitä lastuja, joita oli väylälle levitetty aikaisemmin. Silmämääräisesti arvioituna vanhat
lastut olivat kiinnittyneet paremmin väylän pintaan kuin uudet lastut. Uudet lastut eivät
olleet vielä ehtineet kiinnittyä, koska lastutuksesta oli kulunut vain muutamia tunteja.
Seuraavana päivänä vierailtiin alueella ja todettiin lastujen selvästi paremmin
kiinnittyneen väylän pintaan. Luultavasti lämpötilan laskeminen edellisen yön aikana
pakkaselle oli edesauttanut lastujen kiinnittymistä.
Seuraava kenttäkäynti kokeiluväylälle tehtiin 3.3.2015. Väylän todettiin olevan jo
monista kohtaa täysin tai osittain sulanut. Kenttäkäynnin aikana lämpötila oli kaksi
astetta plussalla ja lämpötila oli ollut jo useita päiviä nollan yläpuolella. Edellisenä
päivänä oli satanut vettä ja siitä sekä sulamisvesistä johtuen tutkimusalueelle oli
muodostunut suuria vesilätäköitä.
Kenttäkäynnillä todettiin, että kohdissa joissa väylä oli vielä jään tai lumen peitossa,
lastut olivat kiinnittyneet polanteeseen hyvin ja niiden tarjoama pito oli riittävä.
Havaittiin, että väylän liukkaus vaihteli tutkimusalueella paljon, koska paljaat kohdat
olivat pidoltaan hyviä, kun taas jäässä olevat kohdat olivat hyvinkin liukkaita.
Erityisesti huomiota kiinnitti Kirjastoseurantien risteyksen kohdalla oleva loivasti
nouseva kevyen liikenteen väylän osuus. Tällä kohdalla väylä oli liukas sekä märkä ja
lastut olivat painuneet polanteeseen tai liukuneet tien sivuun. Toisaalta tämä
huonokuntoinen osuus oli lyhyt, jonka jälkeen väylä taas oli paljas ja hyväkuntoinen.
Useissa kohdissa puulastuja oli paljaalla asfaltilla ja tällaisissa kohdissa pystyttiin
arvioimaan niiden liukkautta paljaalla päällysteellä. Todettiin, puulastu ei tunnu
paljaalla asfaltilla yhtä liukkaalta kuin sora tai hiekka. Vertailuväylän todettiin olevan
melkein sula koko matkalta ja näin ollen liukkauden torjunnalle ei ollut tarvetta. Ne
kohdat, joissa väylä oli jäässä, olivat hiekan peitossa ja pito oli hyvä.
Kenttäkäynnillä todettiin, että lastut alkoivat painua polanteeseen sisään, koska
edellisestä levityskerrasta oli kulunut jo paljon aikaa. Myös pitkään jatkunut lämmin sää
saattoi osaltaan vaikuttaa lastujen painumiseen. Tarvetta lastujen levitykselle ei
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kuitenkaan ollut, koska liukkaita kohtia väylällä oli vain muutamia ja ne ovat
pituudeltaan lyhyitä. Todettiin, että väylän kunto vaihteli paljon riippuen kohdasta ja
jään määrästä. Tämä on tavallista keväisin, kun sulaminen alkaa olla jo pitkällä ja väylät
ovat osittain sulia.
Seuraava kenttäkäynti tehtiin iltapäivällä 9.3.2015. Sää oli aurinkoinen ja tuuli hyvin
tyyni. Lämpötila oli viisi astetta nollan yläpuolella ja sää kaikin puolin kaunis ja
keväinen. Tutkimusväylä oli lähes koko matkalta sula ja vain muutamissa varjoisissa tai
muuten suojaisissa paikoissa oli vielä jäisiä kohtia. Käynnin tarkoituksena oli tarkastella
väylän kuntoa ja sitä, kuinka suurilta osin se oli sulanut. Pito väylän lumisissa kohdissa
todettiin riittäväksi ja lastujen määrä hyväksi. Huomiota herätti se, että väylän paljaissa
kohdissa ei näkynyt paljoa lastuja, kun taas tien penkoissa niitä oli runsaasti. Tämä
johtui siitä, että lastut olivat aurauksen mukana kulkeutuneet tien penkkoihin. Väylällä
ei ole kuitenkaan tehty aurausta pitkään aikaan, joten voidaan olettaa lastujen
kulkeutuvan väylän reunoille muista syistä johtuen. Kävelijöiden kävellessä lastut
saattavat siirtyä väylän sivulle, mutta suurin syy lienee kuitenkin pyöräilijöiden sekä
tuulen aiheuttamat voimat, jotka saavat kevyen puumateriaalin liikkumaan kohti
piennarta.
Kohdissa, joissa kevyen liikenteen väylä kulkee lähellä autotietä, oli myös autojen
aiheuttamalla ilmavirralla vaikutusta lastujen kulkeutumiseen. Myös sulamisvedet
kuljettivat lastuja pois väylältä. Havaittiin, että lastut pyrkivät kasaantumaan joihinkin
kohtiin kuten asfaltissa oleviin painumiin ja halkeamiin. Tällaisia kohtia ei
kokeiluväylällä kuitenkaan ollut kovin montaa, joten niistä ei aiheutunut haittaa väylän
käyttäjille. Lastujen kulkeutumista pois paljaalta väylältä voidaan pitää hyvänä asiana,
koska silloin ne eivät aiheuta haittaa tien käyttäjille ja väylän puhdistaminen keväisin on
helpompaa, koska puhdistettavaa materiaalia on vähemmän.
Seuraava kenttäkäynti tutkimusalueelle tehtiin iltapäivällä 13.4.2015. Käynnin
tarkoituksena oli tarkastella väylän kuntoa ennen kevätharjausta ja valita paikka, jossa
väylän kevätharjausta tarkastellaan myöhemmin samana päivänä. Tutkimuksessa
havaittiin, että väylä oli harjattu edellisenä päivänä Lentokentäntien alikulkukäytävältä
Fiskarintien risteykseen asti, joten päädyttiin tarkastelemaan väylän sitä osuutta, jota ei
ollut vielä harjattu. Väylän harjaamattomalla osuudella lastujen määrä väylällä oli hyvin
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vähäinen, lukuun ottamatta niitä kohtia, joihin lastut kasaantuivat. Väylää reunustavilla
pientareilla lastuja taas oli runsaasti. Väylän pinta oli märkä koko matkalta, koska
aikaisemmin samana päivänä oli satanut vettä. Sää tutkimushetkellä oli kuitenkin
aurinkoinen. Lämpötila oli noin viisi astetta.
Kuvassa 7 on esitetty kuva kokeiluväylältä ennen kevätharjausta. Kuva otettiin
kohdasta, jossa lastuja oli runsaasti väylällä sekä pientareella. Muissa kohdissa väylää
lastujen määrä väylällä oli huomattavasti pienempi. Tähän kohtaan lastut olivat
kasaantuneet, koska päällysteessä oli huomattavissa selvä painauma.

Kuva 7.

Kokeiluväylä ennen kevätharjausta

Myöhemmin samana päivänä tehtiin myös toinen kenttäkäynti tutkimusalueelle. Sää oli
aurinkoinen ja lämpötila neljä astetta. Harjaustyö väylällä oli tuolloin käynnissä.
Kenttäkäynnillä todettiin, että lastujen harjaamisesta ei synny pölyä yhtä paljon kuin
hiekan tai soran harjaamisesta. Väylän pinta ja puumateriaali olivat kuitenkin kosteita
harjauksen aikana, joten ei voida tarkasti sanoa vaikuttiko se pölyn vähäiseen määrään.
Harjauksen työjälki osoittautui hyväksi ja väylä tuli yhdellä harjauskerralla
puhtaammaksi kuin vertailuväylä. Väylän parempi puhdistustulos johtuu luultavasti
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siitä, että puulastumateriaali on partikkelikooltaan suurempaa, jolloin sen harjaaminen
on helpompaa. Lastujen harjaaminen toteutettiin keräävällä harjalla. Harjan toiminnassa
ei ollut huomattavissa mitään ongelmia ja työ sujui ripeästi. Ainoaksi ongelmaksi
muodostui harjan säiliön nopea täyttyminen. Tämä ei kuitenkaan johtunut
puulastumateriaalista vaan väylän reunoilla olleesta muusta materiaalia kuten puitten
lehdistä, joten on todennäköistä, että harja olisi täyttynyt yhtä nopeasti vaikka väylältä
olisi harjattu hiekoitushiekkaa tai sepeliä. Kuvassa 8 on esitetty kokeiluväylä harjauksen
jälkeen ja se on otettu 20.4.2015. Kuvassa on esitetty sama kohta väylää kuin kuvassa 7.
Kuvasta on nähtävissä, että harjauksen lopputulos oli hyvä ja väylän pinta sekä
pientareet siistin näköiset.

Kuva 8.

Kokeiluväylä kevätharjauksen jälkeen

Yhteenveto kenttäkäyntien havainnoista
Talven aikana tehtyjen kenttäkäyntien yksi tärkeimmistä havainnoista oli se, että
lämpötila vaikutti lastujen kiinnittymiseen kuluvaan aikaan. Lastut kiinnittyivät väylän
pintaan nopeammin lämpötilan ollessa nollan alapuolella ja hitaammin jos lämpötila oli
nollan yläpuolella. Lastujen havaittiin myös jäävän paremmin ja nopeammin kiinni
lumisiin kohtiin kuin jäisiin kohtiin, joskin lastun uppoamisen todettiin olevan
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nopeampaa lumisissa kohdissa. Tämä johtuu siitä, että lumiset kohdat ovat jäisiä kohtia
pehmeämpiä ja näin ollen lastu uppoa siihen helpommin. Kun lämpötila oli pakkasella,
niin ei enää voitu havaita lastujen kiinnittymisessä eroa lumisten ja jäisten kohtien
välillä vaan lastut kiinnittyivät molempiin kohtiin hyvin ja nopeasti.
Lämpötilan lisäksi lastun levityksestä kuluneella ajalla huomattiin olevan vaikutusta
lastun kiinnittymiseen. Todettiinkin, että mitä pidempään lastu oli väylällä ollut, sitä
paremmin se oli siihen kiinnittynyt. Sään ollessa pakkasella, lastujen tuoma pito oli
tehtyjen havaintojen mukaan jopa parempaa kuin hiekoituksen. Kenttäkäynneillä
havaittiin, että myös lastut painuvat polanteeseen ajan kuluessa, joskin painuminen oli
huomattavasti hitaampaa kuin hiekalla ja sepelillä. Lastun painumista havaittiin
tapahtuvan varsinkin lämpimillä säillä ja silloin, kun levityksestä oli kulunut paljon
aikaa.
Lastujen määrän havaittiin myös vaihtelevan paljon väylän eri kohdissa. Tämän
todettiin johtuvan lastujen kulkeutumisesta. Lastut kulkeutuivat erityisesti tuulen
vaikutuksesta, mutta myös autotieltä roiskuvan veden, pyöräilijöiden, kävelijöiden,
sadeveden ja sulamisvesien vaikutuksesta. Lastujen todettiin pyrkivän kasaantumaan
päällysteessä olleisiin painaumiin tai halkeamiin, eli sellaisiin kohtiin joihin myös
vesilätäköt muodostuvat. Polkupyörän renkaiden todettiin siirtävän lastuja ja
muodostavan väylään uria. Lastujen kulkeutumisen todettiin olevan voimakkainta
jäisissä kohdissa, mikä johtuu siitä, että lastut kiinnittyvät hitaammin sekä lastut
liukuvat herkemmin jäisillä pinnoilla.
Kokeiluväylän osuus, joka kulki lähellä Kempeleenlahtea, havaittiin talven aikana
moneen kertaan ongelmalliseksi. Kohdasta ongelmallisen teki se, että tuuli sen kohdalla
oli kova lähes koko tutkimuksen ajan. Tuuli sai väylän jäätymään ja lastut siirtymään
pois väylältä. Kokonaisuudessaan väylä oli paremman laatuinen niissä kohdissa, joissa
se kulki erillisenä kevyen liikenteen väylänä. Kohdissa, joissa kevyen liikenteen väylä
kulki aivan autotien vieressä, ongelmaksi muodostui lastujen voimakas kulkeutuminen.
Kokeiluväylän erillisenä kevyen liikenteen väylänä kulkevat osat olivat pääsääntöisesti
vähemmän jäisiä kuin autotien vieressä kulkevat osuudet. Tämä saattoi aiheuttaa
mielikuvan siitä, että pito oli huonompi aivan autotien vieressä kulkevissa väylän osissa.
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Väylän sulaessa keväällä havaittiin, että puulastut eivät tuntuneet yhtä liukkaalta
paljaalla asfaltilla, kun sepeli tai hiekka. Tähän vaikutti puulastujen muoto, joka ei ollut
yhtä raemainen kuin sepelin. Puulastut eivät pyörineet kengän tai pyörän renkaan alla
niin kuin sepeli ja tästä johtuen tuntuma väylän pintaan oli parempi. Keväällä
huomattiin myös, että lastujen kulkeutuminen väylän reunoille oli voimakasta. Tämä
aiheutti sen, että lastuja näkyi paljaalla väylällä vain joissain kohdissa. Lastuja oli
runsaasti väylän pientareilla sekä sellaisissa kohdissa, johon lastut pyrkivät
kasaantumaan. Tämä todettiin kuitenkin hyväksi asiaksi, sillä väylän kevätharjauksessa
materiaalia ei tarvinnut kerätä paljoa pois väylältä. Kokeiluväylän ei myöskään pölissyt
kevään aikana.
Kokeiluväylän kevätharjauksessa huomattiin, että lastu ei pölissyt, kun sitä harjattiin.
Toisaalta väylän pinta oli märkä harjaushetkellä, joten se saattaa osaltaan vaikuttaa
lastun pölisemättömyyteen. Harjauksen työjälki osoittautui hyväksi ja väylä tuli
silmämääräisesti arvioituna puhtaammaksi yhdellä harjauksella kuin vertailuväylä.
Harjaus sujui ongelmitta ja ainut ongelma oli keräävän harjan säiliön nopea täyttyminen
väylän reunalla olleista lehdistä johtuen.

5.3 Tienkäyttäjien lähettämät palautteet sekä urakoitsijan ja tilaajan
tekemät havainnot
Tienkäyttäjien lähettämät palautteet
Urakoitsijan ja tilaajan edustajat saivat kokeilun aikana niukasti palautetta
tienkäyttäjiltä. Media oli kuitenkin erittäin kiinnostunut kokeilusta, sen etenemisestä ja
tuloksista. Lehtijuttuja ja uutisia kokeilusta tekivät ainakin YLE, Iltasanomat,
Aamulehti ja Kaleva. Lisäksi YLE:n Pohjois-Pohjanmaan alueuutisissa esitettiin
videomateriaalia levityksestä. Urakoitsijalle sekä tilaajalle saapui talven aikana yhteensä
kolme suoraa palautetta tienkäyttäjiltä. Kaikki kolme palautetta tulivat helmikuussa vain
muutaman päivän sisällä ja ne kaikki olivat hyvin negatiivisia kokeilua kohtaan. Kaksi
palautteista annettiin helmikuun 25. päivä. Ensimmäisessä palautteessa sanottiin väylän
olevan peilijäässä sekä liikkumisen väylällä olevan vaarallista. Palautteessa myös
todettiin, etteivät puulastut tarjoa tarpeeksi pitoa. Samana päivänä saapui toinen palaute,
jossa todettiin väylän olleen liukas saman päivän aamuna. Palautteen antaja sanoi

62

liikkuvansa kyseisellä kevyen liikenteen väylällä useasti nastakengillä ja totesi etteivät
hänen mielestään puulastut toimi yhtä hyvin kuin hiekka tai sora liukkauden
torjunnassa, koska ne liukuvat nastakenkien alla.
Väylälle levitettiin lastuja samana päivänä, kun palautteet lähetettiin. Lastujen levitys
tehtiin kahden aikaan iltapäivällä, kun molemmissa palautteissa viitattiin väylän olleen
liukas ja huonokuntoinen aamulla eli ennen lastujen levitystä. Ennen tätä levityskertaa
lastuja oli levitetty edellisen kerran väylälle viisi päivää aikaisemmin, joten lastujen
määrä väylällä on voinut olla hyvin vähäinen ja tästä johtuen tienkäyttäjät ovat kokeneet
väylän liukkaaksi. Kyseisenä päivänä ei väylälle tehty kenttäkäyntiä, mutta sää oli
pilvinen ja lämpötila oli noin kaksi ja puoli astetta plussalla mikä saattoi osaltaan
vaikuttaa lastujen kiinnittymiseen väylän pintaan (Liikennevirasto 2015).
Kolmas suora palaute saapui kaksi päivää edellisten palautteiden jälkeen eli 27.
helmikuuta. Palaute oli sisällöltään hyvin samanlainen kuin aikaisemmat palautteet.
Palautteessa sanottiin kevyen liikenteen väylän olevan todella liukkaassa kunnossa
lentokentäntien risteyksestä pohjoiseen ja, että lastut eivät tarjonneet tarpeeksi pitoa.
Keskilämpötila tuona päivänä oli yhden asteen plussalla ja sää oli pilvinen
(Liikennevirasto 2015). Edellisen kerran väylälle oli lisätty lastuja 25. helmikuuta.
Pitkään jatkuneen lämpimän sään takia lastujen kiinnittyminen väylän pintaan on voinut
olla huonoa ja tästä johtuen tiekäyttäjät ovat kokeneet väylän liukkaaksi.
Tilaajan edustajien tekemät huomiot
Puulastukokeilun tilaajalle eli Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle järjestettiin
haastattelutilaisuus, jossa käytiin läpi tilaajan huomiot kokeilusta. Tilaajaa edustivat
kunnossapitovastaava Jarkko Pirinen sekä Oulun aluevastaava Jorma Lusikka.
Haastattelu järjestettiin 5.6.2015. Tilaaja oli havainnut menetelmässä useita hyötyjä
perinteisiin menetelmiin verrattuna, joskin myös negatiivisia huomioita menetelmästä
oli kertynyt. Tilaajan huomioiden mukaan lastu oli pehmeän ja miellyttävän tuntuinen
sekä se tarjosi hyvän pidon silloin, kun se oli kiinnittynyt polanteeseen. Lastujen oli
myös todettu kelluvan lätäköissä ja painuvan polanteeseen huomattavasti hitaammin
hiekkaan tai soraan verrattuna. Positiiviseksi asiaksi nousi myös lastun pölyttömyys.
Tilaaja oli todennut kevään aikana, ettei kokeiluväylä pölissyt tuulisina päivinä ja lisäksi
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oli todettu, että kevätharjauksen jälki oli siisti. Hyvänä asiana pidettiin myös sitä, että
materiaali on uusiutuva ja biologisesti hajoava.
Tilaajan mielestä materiaalin koko oli hyvä, eikä sepeliä suuremman reakoon koettu
vaikeuttavan väylällä liikkumista. Esille nousi se, ettei lastun kokoa tilaajan mielestä
kuitenkaan tulisi nykyisestä enää kasvattaa vaan lastu on tällä hetkellä juuri sopivan
kokoista. Materiaali todettiin myös olevan hyvin vaihtelevan kokoista, mikä oli tilaajan
mielestä positiivinen asia. Tilaajan mielestä lastun paksuus on sen varsinaista kokoa
tärkeämpi asia. Liian paksun lastun todettiin haittaavan väylällä kulkemista, sillä silloin
lastu nousi paljon väylän pinnan yläpuolelle ja aiheutti pinnan epätasaisuutta. Lisäksi
keskusteltiin

mahdollisuudesta

käyttää

puulastumateriaalia

sekä

hiekoitusta

yhtäaikaisesti. Tilaajan mielestä menetelmillä on toisiaan tukevia ominaisuuksia ja
niiden yhteiskäytöllä saataisiin aikaiseksi toimiva liukkaudentorjunta kaikissa
sääolosuhteissa. Menetelmien yhteiskäyttö ei kuitenkaan poistaisi hiekoituksen käyttöön
liittyviä ongelmia, kuten pölyämistä ja puhdistustarvetta.
Menetelmään liittyväksi ongelmaksi tilaaja listasi sen, etteivät puulastut tarjonneet
riittävästi pitoa liukkaalla kaltevalla tasolla. Tilaajan mukaan tämä saattoi kuitenkin
osaksi johtua siitä, että lastujen määrä tällaisissa kohdissa oli vähäinen. Tämä todettiin
ongelmaksi erityisesti liukkailla keleillä eli silloin, kun lämpötila oli muutamia asteita
nollan yläpuolella. Lastu ei myöskään toiminut liukkauden torjunnassa silloin, kun
jääpolanteen päällä on runsaasti vettä. Tällöin lastut kelluivat vedessä, joten ne eivät
tarjonneet pitoa ollenkaan. Tällaisissa olosuhteissa lastujen oli myös todettu
kasaantuvan helposti tiettyihin kohtiin, mikä sai lastujen levityksen vaikuttamaan
epätasaiselta. Keskustelussa nousi kuitenkin esille se, että tällaiset sääolosuhteet ovat
myös hyvin hankalia perinteisille liukkaudentorjuntamenetelmille. Ongelmaksi koettiin
myös se, että lastut siirtyivät helposti autojen muodostaman ilmavirran ja roiskuttaman
veden vaikutuksesta. Tilaajan mielestä suurin materiaalin käyttöä rajoittava tekijä on
materiaalin hinta. Tilaaja painotti kuitenkin sitä, että materiaalin todellista hintaa on
hyvin vaikea arvioida, jos materiaalia valmistettaisiin Suomessa.
Tilaajan mielestä kokeilu oli onnistunut ja sen aikana saatiin runsaasti kokemuksia
lastun toimivuudesta erilaisissa sääolosuhteissa, koska kevättalven sää oli hyvin
vaihteleva. Kaiken kaikkiaan menetelmä hyödyt nähtiin sen haittoja suuremmiksi.
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Tilaajan mielestä kokeiluja pitäisi tulevaisuudessa tehdä lisää ja erityisesti kiinnittää
huomiota lastun valmistusmahdollisuuksiin Suomessa. Lisäksi tulisi tutkia lastun
optimaalista levitysmäärää, levitystekniikkaa sekä lastujen sopivaa suola määrää.
Lisäksi jatkotutkimuksissa tulisi selvittää, minkälaista puuta tai jotakin muuta materiaali
voitaisiin käyttää lastujen valmistuksessa. Tilaajan mielestä menetelmällä on kuitenkin
suurta potentiaalia yhtenä kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjuntamenetelmänä
perinteisten menetelmien rinnalla.
Urakoitsijan tekemän huomiot
Urakotisijalta kerättiin huomioita ja palautetta koko kokeilun ajan, joten tarvetta
varsinaiselle haastattelutilaisuudelle ei ollut. Urakoitsijan mielestä materiaali toimi
pääsääntöisesti hyvin liukkauden torjunnassa ja siihen liittyvät ongelmat olivat samoja,
kuin mitä tilaajakin oli huomioinut. Urakoitsijalla oli kuitenkin kokemuksia lastun
levityksestä ja siihen liittyvistä laiteteknisistä ongelmista. Suurimmaksi laitetekniseksi
ongelmaksi muodostui lastujen suuri raekoko verrattuna perinteisiin materiaaleihin.
Tämä aiheutti sen, ettei lastu läpäissyt levitintä ja sai sen tukkeutumaan. Urakoitsijan
mukaan yleisimpiä levityslaitteita voidaan kuitenkin avartaa niin, että materiaalin
levittäminen niillä on mahdollista. (Karhu 2015)
Urakoitsija kokeili ensin puulastumateriaalin levittämistä lautaslevittimellä. Huomattiin,
ettei lastujen levittäminen sillä ole mahdollista ilman levittimen muokkaamista.
Muokkauksia ei tehty, koska levitin oli vuokralla. Urakoitsija otti käyttöön
kärrymallisen hihnatoimisen levittimen, jolla lastujen levittäminen onnistui ilman
muokkauksia. Tällä levittimellä lastujen levittäminen onnistui ilman ongelmia koko
kokeilun ajan. (Karhu 2015)
Urakoitsija havaitsi myös materiaalin varastointiin liittyvän ongelman. Yleensä
hiekoitusmateriaali säilytetään katetussa, mutta lämmittämättömässä varastossa. Tämän
materiaalin kohdalla se ei kuitenkaan ollut mahdollista, sillä materiaali jäätyi
varastosäkissä yhdeksi isoksi kappaleeksi lämpötilan ollessa pakkasella. Tällöin
materiaalin käyttö levittimessä oli mahdotonta. Urakoitsija ratkaisi ongelman säilömällä
osan materiaalista lämmitettävään varastotilaan jäätymisen estämiseksi. Kahden
vuorokauden säilytys lämpimässä varastossa riitti sulattamaan materiaalin niin, että sitä
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pystyttiin levittämään ongelmitta. Materiaalin jäätymisen todettiin johtuvan sen suuresta
kosteusprosentista. Tämä aiheutti hieman lisää työtä tavaran varastointiin ja levittimen
täyttämiseen liittyen. (Karhu 2015)
Urakoitsijalle kertyi kokemuksia myös kokeiluväylän kevätharjauksesta. Kevätharjaus
suoritettiin kahden päivänä aikana. Ensimmäisenä harjauspäivänä käytettiin avoharjaa ja
toisena keräävää harjaa. Ensimmäisen harjauksen aikaan väylä oli kuiva. Harjauksen
suorittanut työmies sanoi, ettei lastua harjatessa muodostunut yhtä paljon pölyä kuin
hiekkaa tai sepeliä harjatessa. Puulastujen harjaaminen ei osoittautunut yhtään sen
haastavammaksi kuin perinteisten liukkaudentorjuntamateriaalien. Kuljettajan mielestä
harjaaminen oli jopa helpompaa puulastun keveyden ja suuren partikkelikoon ansiosta.
Toisella harjauskerralla kokeiltiin keräävän harjan toimivuutta puulastun poistossa,
vaikka kyseisellä väylällä käytetäänkin yleensä avoharjaa ja sivuun harjausta.
Kokeilussa todettiin, että materiaalin harjaaminen keräävällä laitteella onnistuu ilman
ongelmia. Ongelmia aiheutti ainoastaan väylän reunassa ollut muu materiaali kuten
puiden lehdet ja oksat, jotka täyttivät keräävän harjan säiliön erittäin nopeasti.
Harjauksen työnjälki oli hyvä ja puulastumateriaali saatiin poistettua väylältä hyvin
suurella prosentilla. Väylänpinta ja siinä oleva puumateriaali oli suurimmilta osin
kosteaa, koska aikaisemmin päivällä oli satanut. Tämä ei kuitenkaan vaikeuttanut
harjausta mitenkään. Pölyä ei myöskään havaittu muodostuvan harjauksen yhteydessä.

5.4 Puulastujen kulutus, levitysmäärä ja kustannukset
Ensimmäisillä

neljällä

levityskerralla

materiaalia

kului

koko

kokeiluväylän

käsittelemiseen neljä kuutiota. Myöhemmillä kolmella kerralla vain puolet tuosta
määrästä, koska väylä oli osittain sula ja väylällä alkoi olla runsaasti lastuja edellisten
levitysten jäljiltä. Koko kokeilun aikana materiaalia kului 22 kuutiota. Lastujen
kertakohtaiset levitysmäärät sekä levitysajankohdat ja kestot on esitetty työn kohdassa
4.2.
Materiaalia päätettiin tilata kokeilua varten 50 kuutiota. Määrä mitoitettiin materiaalin
valmistajan ilmoittamalla suositus levitysmäärällä 0,5 l/m2. Alla on esitetty, kuinka
tilattuun materiaali määrään päädyttiin.
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Puulastujen tilausmäärä:
Kokeiluväylän pituus = 3,5 kilometriä = 3 500 metriä (tilausvaiheessa arvioitu
kokeiluväylän pituus)
Kokeiluväylän leveys (työleveys) = 2,0 metriä
Yhdellä levityskerralla tarvittava materiaalin määrä mitoitettiin tuotteen markkinoijan
ilmoittaman levitysmäärän 0,5 l/m2 mukaan.

Eli materiaalia tarvittiin 3,5 m3 yhteen liukkauden torjunta kertaan. Materiaalia
päätettiin tilata 50 m3, mikä riittäisi 14 levityskertaan. Määrä saatiin myös kuljetettua
yhdellä rekka-autolla. Materiaalin toimittaja toimitti materiaalia kuitenkin loppujen
lopuksi 46 kuutiota.
Puulastujen levitysmäärä:
Puulastujen toteutunut levitysmäärä laskettiin väylän pituuden, leveyden sekä neljän
ensimmäisessä levityksessä kuluneet materiaalimäärän avulla. Olemassa olevien tietojen
perusteella pystyttiin laskemaan yhdelle neliölle kuluva lastumäärä yhtä levityskertaa
kohden. Tämän lisäksi laskettiin vertailuväylän hiekoituksessa käytetty levitysmäärä,
jotta materiaalin kulutusta pystyttiin vertailemaan.
Kokeiluväylän pituus = 3,3 kilometriä = 3 300 metriä (tarkka kokeiluväylän pituus)
Kokeiluväylän leveys (työleveys) = 2,0 metriä
Kokeiluväylän pinta-ala:
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Yhdellä levitys kerralla kului neljä kuutiota liukkaudentorjuntamateriaalia. Yksi kuutio
materiaalia painaa 500 kg (Karhu 2015). Käytetyn materiaalin painoksi saadaan:

Lasketaan materiaalin levitysmäärä (g/m2):

Lasketaan materiaalin levitysmäärä (l/m2):

Materiaalin markkinoijan mukaan lastun sopiva levitysmäärä on noin 150 g/m2 tai 0,5
l/m2 (Queloz 2015). Grammoina ilmoitettuun levitysmäärään verrattuna tutkimuksessa
käytetty lastumäärä on kaksinkertainen. Lastumäärän arvioiminen grammoina on
kuitenkin hankalaa, sillä lastujen kosteusprosentti vaihtelee ja se luonnollisesti vaikuttaa
lastun massaan. Kun kokeilussa käytetty lastun levitysmäärä ilmoitetaan yksikössä litraa
neliölle, saadaan että levitysmäärä on ollut 0,6 l/m2, joka on huomattavasti lähempänä
valmistajan antamaan ohjearvoa, kuin grammoina ilmoitettu määrä.
Vertailuväylää hiekoitettiin hiekalla koko talvikauden ajan. Yhdessä levityksessä kului
hiekoitusmateriaalia kaksi kuutiota ja hiekoituskertoja oli kokeilun aikana kuusi
kappaletta (Karhu 2015). Vertailun vuoksi on laskettu hiekoitukseen kulunut
materiaalimäärä yksikössä g/m2 ja l/m2.
Vertailuväylän hiekoitus määrä:
Vertailuväylän pituus = 3,1 kilometriä = 3 100 metriä
Vertailuväylän leveys (työleveys) = 2,0 metriä
Vertailuväylän pinta-ala:
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Käytetyn hiekoitushiekan paino kuutiota kohti oli noin 1 550 kg/m3 (Ventoniemen sora
Oy 2015). Käytetyn materiaalin painoksi saadaan:

Lasketaan materiaalin levitys määrä (g/m2):

Lasketaan materiaalin levitys määrä (l/m2):

Puulastujen hinta:
Liukkaudentorjuntamateriaalin hinta oli 205 CHF/m3. Tilaushetkellä, eli syyskuussa
2014, Sveitsin frangin kuukauden keskiarvo kurssi euroon verrattuna oli:
1 euro = 1,2076 CHF (Suomen pankki 2015)
Tämän avulla saadaan, että yksi kuutio liukkaudentorjuntamateriaalia maksoi noin 170
e.
Vertailuksi

päätettiin

laskea

myös

liukkaudentorjuntamateriaalin

hinta,

kun

kuljetuskustannukset otetaan huomioon. Kuljetuskustannukset olivat 5 000 CHF koko
50 kuution tilauksesta.

Tällöin liukkaudentorjuntamateriaalin hinta oli 170 e/m3 ilman kuljetuskustannuksia ja
kuljetuskustannuksineen 253 e/m3. Hiekoitushiekan hinta on noin 25 e/tonni (Rudus
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2015). Yksi kuutio hiekoitushiekka painaa noin 1 550 kg. Tämän avulla saadaan
laskettua, että yksi kuutio hiekoitushiekkaa maksaa noin 38,75 e. Kaikki laskuissa
käytetyt hinnat ovat arvolisäverottomia.
Hiekoitushiekan ja puulastumateriaalin käytön hintaeroa on vaikea tarkastella tässä
yksikössä, koska materiaalien levitysmäärät eroavat paljon toisistaan. Hinnan vertailun
helpottamiseksi alle on laskettu materiaalin käytönhinta yhden kilometrin matkalle, kun
materiaalien levitysmäärät on otettu huomioon.
Puulastujen hinta yhdelle kilometrille:

Hiekoitushiekan hinta yhdelle kilometrille:

Puulastumateriaalin hinta on perinteiseen hiekoitukseen verrattuna näin ollen noin
kahdeksankertainen. Hintaero on suuri, mutta tulee kuitenkin muistaa, että
puulastumateriaalin käyttö on vasta kokeiluvaiheessa ja materiaalin tuottaminen
Suomessa kotimaisesta raaka-aineesta pudottaisi sen hintaa merkittävästi. Lisäksi
materiaalin tuottaminen lähellä laskisi kuljetuskustannuksia. Laskuissa käytetyt määrät
ovat myös epätarkkoja, joten hintaero saattaa tosiasiassa olla hieman suurempi tai
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pienempi. Myös puulastumateriaalin optimaalisemmalla käytöllä saataisiin laskettua
materiaalin kulutusta ja sen myötä hintaa. Lopputalvesta materiaalia kokeiluväylän
käsittelyyn kului vain puolet siitä määrästä, jolla yllä olevat laskut on tehty. Tämä
tarkoittaa sitä, että kolmella viimeisellä levityksellä lastumateriaalin kilometrihinta oli
vain puolet nyt lasketusta hinnasta, kun hiekoituksen hinta pysyi koko ajan samana.
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET JA KEHITYSIDEAT
Tässä luvussa on esitelty tutkimuksen tuloksista tehtävät johtopäätökset sekä
kehitysideat materiaalin käytön kehittämiseen tulevaisuudessa. Johtopäätökset on tehty
tienkäyttäjäkyselyn, kenttäkäyntien sekä tilaajan ja urakoitsijan havaintojen pohjalta.
Lisäksi esitellään muutamia jatkotutkimuskohteita. Jatkotutkimusaiheet nousivat esille
kokeilun aikana sekä myös osaksi saatujen tutkimustulosten perusteella.

6.1 Johtopäätökset
Työn tarkoituksena oli selvittää toimivatko puulastut kevyen liikenteen väylien
liukkauden torjunnassa. Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta puulastujen
toimivan kevyen liikenteen väylien liukkauden torjunnassa tietyissä tilanteissa ja
sääolosuhteissa. Tutkimuksissa todettiin lastujen toimivan parhaiten liukkauden
torjunnassa silloin, kun lämpötila oli pakkasella ja huonoiten silloin, kun lämpötila oli
nollan yläpuolella. Lämpötilan ollessa pakkasella lastut kiinnittyivät väylän pintaan
hyvin ja nopeasti, kun taas lämpötilan ollessa nollan yläpuolella, kiinnittyminen saattoi
kestää hyvinkin kauan eivätkä lastut olleet yhtä hyvin kiinni polanteessa. Lastujen
huono kiinnittyminen johtui siitä, etteivät ne lämpimästä säästä johtuen jäätyneet kiinni
väylän pintaan. Lastujen todettiin myös kiinnittyvät huonommin jäiseen polanteeseen
kuin lumiseen. Tämä johtuu siitä, että luminen polanne on jäistä pehmeämpi, jolloin
lastu painuu ja jää kiinni siihen nopeammin.
Lastujen havaittiin kulkeutuvan väylän pinnalla herkästi tuulisissa paikoissa, kaltevissa
kohdissa sekä kohdissa, joissa autojen aiheuttama ilmavirta pääsi vaikuttamaan
lastuihin. Lisäksi lastujen todettiin siirtyvän sulamisvesien sekä autotieltä roiskuvan
veden vaikutuksesta. Lastujen kulkeutuminen aiheutti sen, että lastujen määrä vaihteli
paljon väylän eri kohdissa. Saatujen tulosten perusteella voidaankin todeta lastujen
soveltuvan parhaiten käytettäväksi erillisillä kevyen liikenteen väylillä, jolloin autojen
niihin aiheuttama vaikutus on mahdollisimman pieni.
Tutkimuksella haluttiin lisäksi selvittää voitaisiinko menetelmän käytöllä aikaan saada
säästöjä. Oletuksena oli, ettei puulastuja tarvitsisi levittää väylälle yhtä useasti ja yhtä

72

paljon kuin hiekkaa. Tätä pyrittiin selvittämään vertaamalla kokeiluväylän levitysmääriä
ja ajankohtia vertailuväylän vastaaviin. Tutkimustulosten perusteella ei kuitenkaan
pystytty todistamaan, että puulastuja olisi tarvinnut levittää väylälle harvemmin kuin
hiekkaa, sillä tutkimuksen aikana liukkaudentorjuntakertoja oli molemmilla väylillä
yhtä monta. Tutkimuksen tuloksia saattaa kuitenkin vääristää se, että kokemukset
puulastujen avulla tapahtuvasta liukkauden torjunnasta ovat vielä hyvin vähäiset.
Kokeilua tehdessä ei ollut tietoa siitä kuinka kauan materiaali pystyy torjumaan
liukkautta tehokkaasti ja näin ollen materiaalia on voitu levittää väylälle tarpeettomasti,
koska levitykset on tehty hiekoituksesta olevan tiedon pohjalta. Toisaalta useilla
kenttäkäynneillä todettiin lastujen levityksen olleen perusteltua silloin, kun ne oli tehty.
Liukkaudentorjuntaan käytetyissä materiaalimäärissä oli kuitenkin eroja kokeilu- ja
vertailuväylän välillä. Vertailuväylällä käytetty materiaalimäärä oli sama koko
talvikauden ajan, kun taas kokeiluväylällä määrää oli puolet pienempi kolmella
viimeisellä levityskerralla. Oletus on, että materiaalia kului kolmella viimeisellä
levityksellä vähemmän, koska väylä oli paikoitellen sula. Tosiasiassa materiaalin
pienempään kulukseen vaikutti myös se, että väylällä oli lastuja runsaasti edellisten
levitysten jäljiltä ja tästä johtuen levitysmäärää voitiin vähentää. Nämä huomiot antavat
oletuksen siitä, että mahdollisesti puulastumateriaalia kuluisi vähemmän kuin hiekkaa,
koska se pysyy tietyissä olosuhteissa kauemmin toimintakykyisenä. Varmoja tästä ei
kuitenkaan voida olla ilman lisätutkimuksia.
Liukkaudentorjuntamateriaalin käytöstä aiheutuvat kustannukset eivät yksin muodostu
materiaalin kustannuksista. Kustannuksiin vaikuttavat ainakin levittimien, varastoinnin,
harjauksen sekä mahdolliset materiaalin jälkikäsittelykustannukset. Voidaan olettaa, että
puulastumateriaalin

käytöllä

aikaansaadaan

säästöjä

ainakin

levitys-

sekä

harjauskustannuksissa. Levityskustannuksissa saadaan mahdollisesti säästöjä siitä, että
puulastumateriaali on huomattavasti kevyempää kuin hiekka tai sepeli. Tämä laskee
levittimen polttoaineen kulutusta. Laskelmien mukaan puulastumateriaali vie myös
tilavuudeltaan enemmän tilaa levittimen säiliöstä, joten sitä käytettäessä ei pystytä
käsittelemään yhtä pitkää väyläosuutta kuin perinteistä materiaalia käytettäessä.
Puulastujen keveyden ansiosta levittimiin voitaisiin kuitenkin asentaa suurempia
säiliöitä, jolloin yhdellä säiliön täytöllä käsiteltävä väyläosuus pitenisi.
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Kokeilussa huomattiin, että puulastumateriaalin harjaaminen pois väylältä oli
helpompaa ja nopeampaa kuin hiekan harjaaminen ja lastut olivat suurimmaksi osin
kulkeutuneet pois väylältä. Harjauksen työnjälki havaittiin paremmaksi kuin
vertailuväylällä. Työnjälki oli yhden harjauskerran jälkeen riittävän siisti eikä tarvetta
lisäharjaukselle ollut. Havaintojen mukaan vertailuväylän harjaus olisi pitänyt tehdä
kahdesti, jotta oltaisiin päästy samantasoiseen lopputulokseen. Materiaalin harjaaminen
saattaa myös kuluttaa vähemmän polttoainetta, koska se on kevyempää kuin perinteiset
materiaalit ja painaa näin ollen vähemmän keräävän harjan säiliössä. Edellä mainittujen
huomioiden pohjalta voidaan olettaa, että lastujen käyttö saattaisi myös laskea
harjauskustannuksia.
Materiaalin käytön aiheuttamia kustannuksia levityslaitteille on vaikeata arvioida tämän
tutkimuksen pohjalta. Voidaan kuitenkin olettaa, että puulastumateriaali ei kuluta
levitintä yhtä paljon kuin hiekka tai sora, koska se on huomattavasti pehmeämpää. Näin
ollen levittimen käyttöikä pitenisi ja sen huoltokustannukset olisivat mahdollisesti
pienemmät. Puulastumateriaalin käyttäminen vaatii kuitenkin levittimien muokkauksia,
mikä

taas

lisää

materiaalin

käyttöönottokustannuksia.

Puulastumateriaalin

varastoiminen on myös kalliimpaa kuin sepelin, sillä sitä täytyy säilyttää lämmitetyssä
varastossa, jottei se jäätyisi. Ero hiekoitushiekkaan ei ole yhtä suuri, sillä senkin on
todettu jäätyvän kovissa pakkasissa.
Yhtenä tutkimuksen tavoitteena oli myös selvittää, voidaanko puulastuilla tarjota
paremman laatuista liukkaudentorjuntaa kuin perinteisillä materiaaleilla. Tätä pyrittiin
kartoittamaan

tienkäyttäjäkyselyn

kahdessa

mielipidekysymyksessä.

Toisessa

kysymyksessä kysyttiin, onko puulastuilla käsitelty väylä paremman tuntuinen ja
toisessa onko se miellyttävämpi käyttää. Molempiin kysymyksiin suurin osa vastaajista
vastasi olevansa väittämän kanssa samaa mieltä, joten voidaan päätellä, että
tienkäyttäjien mielestä puulastuilla käsitelty väylä on paremman tuntuinen ja
miellyttävämpi käyttää. Useissa avoimiin kysymyksiin annetuissa vastauksissa kehuttiin
materiaalin pehmeyttä sekä miellyttävää tunnetta kengän alla. Samansuuntaisia tuloksia
saatiin myös kenttäkäynneillä sekä tilaajan haastattelussa.
Liukkauden torjunnan laatuun vaikuttaa myös väylän pito. Puulastujen tarjoaman pidon
määrää pyrittiin selvittämään tienkäyttäjäkyselyn väittämällä, jossa kysyttiin oliko
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tienkäyttäjien mielestä pito puulastuilla käsitellyllä väylällä parempi kuin hiekoitetulla
väylällä.

Tässä

kysymyksessä

vastaajien

vastausten

keskiarvo

oli

lähellä

vastausvaihtoehto ”ei samaa eikä eri mieltä”. Tämän perusteella voidaan todeta, ettei
pito tienkäyttäjien mielestä ollut merkittävästi parempi, mutta ei myöskään huonompi
kuin hiekoitetulla väylällä.
Tutkimuksissa todettiin materiaalin painumisen polanteeseen olevan hitaampaa ja
vähäisempää kuin hiekan tai soran. Toisaalta huomattiin, että ajan kuluessa myös
puulastu painuvat polanteeseen. Puulastujen todettiin painuvan enemmän lumisissa kuin
jäisissä kohdissa, koska lumiset kohdat ovat pehmeämpi jolloin painumista tapahtuu
herkemmin. Tästä johtuen voidaan todeta materiaalin torjuvan liukkautta kauemmin
kuin

perinteisten

materiaalien.

Lastujen

painuminen

vaatisi

kuitenkin

vielä

lisätutkimuksia, sillä nyt tehdyissä tutkimuksissa ei saatu selville sitä kuinka kauan
materiaali pysyy toimintakykyisenä.
Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että puulastujen käytöllä voitaisiin
vähentää kevätpölyn määrää huomattavasti. Tämä selittyy sillä, että puulastut eivät
muodosta pölyä kuten hiekka tai sepeli. Lastujen vähäpölyisyys käy ilmi myös
tienkäyttäjien ja tilaajan antamassa palautteessa. Kevätpölyn määrän vähentämisellä
olisi suuri vaikutus erityisesti kaupunkien ja suurien taajamien ilmanlaadulle, joka
keväisin huononee pölystä johtuen. Kevätpölyn määrän vähenemisellä olisi erityisesti
merkitystä ihmisille, jotka ovat herkkiä pölyn aiheuttamille haitoille.

6.2 Puulastuille soveltuvat käyttökohteet
Tutkimusten tulosten perusteella voidaan todeta, että lastut soveltuvat parhaiten
käytettäväksi kohteissa, joissa ne eivät pääse kulkeutumaan helposti. Tällaisia kohteita
ovat muun muassa autoteistä erillään kulkevat kevyen liikenteen väylät. Erillisillä
kevyen liikenteen väylillä lastut eivät kulkeudu yhtä helposti ohi ajavien autojen
aiheuttaman ilmavirran sekä niiden roiskuttaman veden vaikutuksesta. Lisäksi todettiin,
että myös voimakas tuuli voi paikoitellen siirtää lastuja. Lastujen käytölle parhaita
kohteita ovatkin tuulettomat, puiden tai muiden kasvustojen suojaamat kevyen
liikenteen väylät.
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Puulastujen käyttöä voitaisiin suositella erityisesti jalkakäytäville, kävelykaduille,
julkisille paikoille ja piha-alueille. Tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan todeta, että
puulastut toimivat paremmin liukkauden torjunnassa kävelijöiden kuin pyöräilijöiden
näkökulmasta. Pyöräilijät liikkuvat suuremmalla nopeudella ja niiden kosketuspinta
väylän on paljon pienempi kuin kävelijöiden, joten ne vaativat myös liukkauden
torjunnalta parempaa kitkaa. Tienkäyttäjäkyselyjen vastauksista voitiin myös päätellä
pyöräilijöiden suhtautuvan menetelmään negatiivisemmin. Tutkimustulosten perusteella
voidaan myös todeta, etteivät puulastut sovellu käytettäväksi ajoradoilla, koska autojen
aiheuttama ilmavirta kuljettaisi ne nopeasti pois väylältä.
Lastujen pölisemättömyys toisi myös suurimman edun silloin, kun niitä käytettäisiin
kaupunkien keskustoissa sekä suurissa taajamissa, missä pölyhaitatkin ovat suurimpia.
Kaupunkien keskustoissa on myös keskimääräisesti lämpimämpää, mikä aiheuttaa sen,
että sulamista ja jäätymistä tapahtuu oletettavasti enemmän. Tämä taas toisi lastujen
hyvät ominaisuudet paremmin esille ja niin ollen tukisi niiden käyttöä.

6.3 Kehitysideat
Materiaalin käytöstä tehty tutkimus oli laatuaan ensimmäinen Suomessa. Muissakin
maissa materiaalin käyttöä on tutkittu pääasiassa vain tuotteen valmistajan toimesta.
Aiheesta tehdyn vähän tutkimuksen takia tutkimuksen aikana syntyi paljon ideoita
jatkotutkimuksille sekä siihen miten materiaalin käyttöä voitaisiin mahdollisesti
kehittää.
Tulevaisuudessa yksi tärkeimmistä, jos ei tärkein, tutkimuskohde olisi materiaalin
valmistamismenetelmän

kehittäminen

sekä

lastujen

valmistusmahdollisuuksien

kartoittaminen Suomessa. Tässä tutkimuksessa esitettyjen laskujen perusteella voidaan
todeta, ettei materiaalin kuljettaminen Suomeen ole taloudellisesti kannattavaa suurista
kuljetuskustannuksista

ja

ympäristökuormituksesta

johtuen.

Tämän

takia

tulevaisuudessa tulisikin pyrkiä kehittämään materiaalin valmistusprosessia Suomessa
ja pohtia minkälaisesta materiaalista lastujen valmistaminen on kannattavaa. Lastut
tulisi

pyrkiä

valmistamaan

sellaisesta

materiaalista,

joka

ei

kelpaa

muulle
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puuteollisuudelle. Tällöin pystyttäisiin hyödyntämään nykyistä paremmin ylijäämäpuu
sekä kierrättämään puuta tehokkaasti.
Tärkeä

tutkimuskohde

tulevaisuudessa

olisi

myös

materiaalin

optimaalisen

levitysmäärän sekä ajankohdan selvittäminen. Materiaalin levitysmäärää tulisi muuttaa
sen mukaan, kuinka paljon väylällä on lastuja ennestään. Tällä saataisiin aikaan säästöjä
materiaalin kulutuksessa. Sopivan lastujen levitysajankohdan löytämiseksi tulisi myös
tehdä lisätutkimuksia. Nyt tehdyssä tutkimuksessa havaittiin lastun kiinnittymiseen
kuluvan ajan vaihtelevan lämpötilasta riippuen. Tutkimuksissa huomattiin, että mitä
lämpimämpi sää oli sitä hitaammin ja huonommin lastut kiinnittyivät. Yleensä kevyen
liikenteen väylien käyttäjämäärät ovat suurimmillaan aamuisin ja iltapäivisin. Tällöin
sopiva lastujen levitysajankohta voisi olla edellisenä iltana tai yönä. Tällä pystyttäisiin
varmistamaan se, että lastut olisivat kiinnittyneet väylän pintaan aamuun ja
työpaikkaliikenteen alkamiseen mennessä.
Lastujen levittäminen useita tunteja ennen suurimpia käyttäjähuippuja ei ole kuitenkaan
täysin ongelmatonta. Sääennusteita tulisi tarkastella ennen levityksen tekemistä, sillä jos
yön aikana olisi luvassa lumisadetta, ei lastujen levittäminen illalla olisi järkevää, koska
lastut hautautuisivat lumeen ja kulkeutuisivat seuraavan aurauksen mukana pois
väylältä. Tämä tarkoittaa sitä, että liukkaudentorjuntaa tekevien yritysten olisi osittain
muokattava käsitystään liukkaudentorjunnan tekemisestä sekä pystyttävä muuttamaan
toimintatapojaan. Nykyään hiekoitus tehdään yleensä aamuisin ennen ruuhkahuippuja,
siksi ettei hiekoitusmateriaali ehtisi painua polanteeseen ennen liikenteen vilkastumista.
Puumateriaali käytettäessä tämä ei kuitenkaan olisi ongelma, sillä lastut painuvat
polanteeseen hitaammin.
Menetelmää tulisi tulevaisuudessa testata vielä enemmän erilaisissa olosuhteissa. Nyt
tehdyissä tutkimuksissa saatiin hyvä käsitys siitä millaisissa sääolosuhteissa
menetelmää toimii tai ei toimi, mutta tulevaisuudessa tulisi kiinnittää enemmän
huomiota siihen millaisissa paikoissa ja tilanteissa materiaalia voidaan käyttää.
Tulevaisuudessa voitaisiin järjestää kokeilu, jossa lastujen toimintaa tutkittaisiin
erilaisissa paikoissa, kuten kaupungin keskustassa, jalkakäytävällä, mäessä ja syrjäisellä
kevyen liikenteen väylällä. Tällä tavalla saataisiin parempi käsitys materiaalin
soveltuvuudesta erilaisiin paikkoihin ja niissä vallitseviin olosuhteisiin. Lisäksi
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voitaisiin pohtia puulastujen ja perinteisten liukkaudentorjuntamenetelmien käyttöä
rinnakkain sääolosuhteista riippuen. Tämä molempien menetelmien käyttäminen ei
kuitenkaan poistaisi perinteisten menetelmien käyttöön liittyviä ongelmia, joskin se
oletettavasti vähentäisi niitä.
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7 YHTEENVETO
Työn aiheena oli selvittää puulastujen käyttömahdollisuuksia kevyen liikenteen väylien
liukkauden

torjunnassa.

Puulastujen

toimivuutta

tutkittiin

järjestämällä

liukkaudentorjuntakokeilu Oulussa talvikaudella 2014-2015. Liukkaudentorjunnan
toimivuutta kartoitettiin kenttäkäynneillä, urakoitsijan sekä tilaajan havainnoilla ja
tienkäyttäjäkyselyn avulla. Tulosten pohjalta tehtiin johtopäätökset menetelmän eduista
ja rajoitteista sekä siitä millaisissa tilanteissa lastujen käyttäminen on järkevää.
Tutkimustulosten perusteella menetelmän eduiksi voidaan listata sen ekologisuus, vähä
pölyisyys, hyvä pito paljaalla asfaltilla, miellyttävämpi ja pehmeämpi tuntuma sekä se
ettei se riko polkupyöränrenkaita yhtä helposti kuin sepeli. Materiaalin vähä pölyisyys
havaittiin erityisesti väylän sulaessa sekä keväällä tehdyn harjauksen yhteydessä.
Kenttäkäynneillä havaittiin lastuilla käsitellyn kokeiluväylän pölisevän huomattavasti
vähemmän kuin perinteisesti käsitelty vertailuväylä. Tehtyjen kenttäkäyntien ja tilaajan
huomioiden lisäksi suurin osa kyselyyn vastanneista oli sitä mieltä, että lastut eivät
tunnu paljaalla asfaltilla yhtä liukkaalta kuin sora. Lastun litteän muodon ansiosta ne
eivät pyöri kengän tai polkupyöränrenkaan alla, jolloin ne eivät tunnu yhtä liukkaalta
paljaan asfaltin päällä.
Kyselyssä selvisi myös, että suurin osa vastaajista oli sitä mieltä, että lastut tuntuivat
miellyttävältä ja pehmeältä. Vastaajien mukaan väylä oli myös miellyttävämpi käyttää
kuin hiekoitettu väylä. Lisäksi voidaan todeta menetelmän olevan ekologinen, sillä puu
on uusiutuva luonnonvara ja se hajoaa luonnossa biologisesti. Puulastujen eduksi
voidaan laskea myös niiden laajat uudelleenkäyttömahdollisuudet. Puulastuja voidaan
käyttää energian tuotantoon tai kompostointiin, mutta niistä voitaisiin myös
mahdollisesti valmistaa muun muassa lastulevyä. Tehtyjen tutkimusten perusteella ei
kuitenkaan voida todistaa sitä, että puulastut rikkoisivat vähemmän polkupyörän
renkaita kuin sora. Voidaan kuitenkin olettaa, että näin on, sillä puulastut ovat
huomattavasti soraa pehmeämpiä eivätkä yhtä teräväreunaisia.
Menetelmän rajoitteita ovat sen korkea hinta, jäätyminen kylmässä varastossa, se ettei
levittäminen ole mahdollista kaikilla levittimillä, heikko väylään kiinnittyminen
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lämpötilan ollessa nollan yläpuolella sekä voimakas kulkeutuminen tietyissä
olosuhteissa. Työssä esitettyjen laskujen pohjalta voidaan todeta puulastumateriaalin
käytön olevan noin kahdeksan kertaa kalliimpaa kuin hiekoituksen. Todellisten
kustannusten arvioiminen on kuitenkin hankalaa, sillä tiedossa ei ole kuinka paljon
materiaalin valmistaminen Suomessa maksaisi. Puulastujen todettiin jäätyvän kylmässä
varastossa, jolloin niiden levittäminen oli mahdotonta. Ongelma kuitenkin ratkaistiin
säilyttämällä materiaalia lämmitetyssä varastossa. Puulastujen raekoko on hiekkaa ja
sepeliä isompi, mistä johtuen niiden levittäminen ei ole mahdollista kaikilla käytössä
olevilla levityslaitteilla. Useita levityslaitteita pystytään kuitenkin muokkaamaan niin,
että lastujen levitys on niiden avulla mahdollista.
Puulastujen todettiin toimivat parhaiten liukkauden torjunnassa silloin, kun lämpötila oli
nollassa tai sen alapuolella. Tällöin lastut kiinnittyivät väylän pintaan hyvin ja nopeasti
sekä tarjosivat riittävän pidon. Huonommin lastut taas kiinnittyivät väylään, kun
lämpötila oli nollan yläpuolella, koska tällöin lastut jäätyivät kiinni polanteeseen
hitaammin. Lastujen voimakas kulkeutuminen havaittiin ongelmalliseksi tietyissä
olosuhteissa. Lastujen todettiin kulkeutuvan erityisesti tuuleen sekä autojen aiheuttaman
ilmavirran ja roiskuttaman veden vaikutuksesta. Lastujen kulkeutuminen oli
ongelmallista, koska siitä johtuen lastujen määrä tietyissä kohdissa väylää oli liian
vähäinen. Tästä johtuen todettiinkin lastut sopivan parhaiten käytettäväksi kevyen
liikenteen väylille, jotka eivät kulje autotien välittömässä läheisyydessä.
Saatujen tutkimus tulosten perusteella voidaan todeta menetelmän etujen olevan sen
haittoja suuremmat, joten on syytä uskoa sen nousevan tulevaisuudessa yhdeksi varteen
otettavaksi liukkauden torjunta menetelmäksi perinteisten menetelmien rinnalle.
Menetelmän

laajempi

käyttöön

otto

vaatii

kuitenkin

asenteen

muutoksen

liukkaudentorjunnan käytännön toteuttamiseen sekä hyvin toimivan materiaalin
valmistus- ja jakeluverkoston. Kun materiaalin valmistus- ja kuljetuskustannukset
saadaan minimoitua, ei sen jälkeen ole enää näkyvissä esteitä menetelmän
laajamittaiselle käytölle.
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Liite 3. Tienkäyttäjäkyselyn mielipidekysymysten tarkat vastausmäärät
Taulukko 1. Tienkäyttäjäkyselyn mielipidekysymysten tarkat vastausmäärät
Täysin
samaa
mieltä

Ei
Jokseenkin
samaa Jokseenkin
samaa
eikä eri eri mieltä
mieltä
mieltä

Täysin
eri
mieltä

Ei
kokemuksia
asiasta

Yht.

Pito väylällä on
parempi kuin
hiekoitetulla
tiellä

18

34

16

9

15

5

97

Pito väylällä on
ollut hyvä
lumisateella

29

30

8

8

7

15

97

Pito väylällä on
ollut hyvä
pakkasella

42

23

5

8

8

11

97

Pito väylällä on
ollut hyvä
lämpötilan
ollessa nolla

27

27

11

9

13

10

97

Pito väylällä on
ollut hyvä
lämpötilan
ollessa
plussalla

29

31

11

10

11

5

97

Lastujen
määrä on ollut
riittävä

24

36

9

12

13

3

97

Lastut eivät
tunnu yhtä
liukkaalta
paljaalla
asfaltilla kuin
sora

46

22

8

6

8

7

97

Puulastuilla
käsitelty väylä
on paremman
tuntuinen

37

29

10

2

16

3

97

Puulastuilla
käsitelty väylä
on
miellyttävämpi
käyttää

45

19

9

5

15

4

97
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Taulukko 2. Tienkäyttäjäkyselyn mielipidekysymysten tarkat vastaajamäärät
prosentteina (vastausvaihtoehto ”ei kokemuksia asiasta” on poistettu)

%

Täysin
samaa
mieltä

Jokseenkin
samaa mieltä

Ei samaa
eikä eri
mieltä

Jokseenkin
eri mieltä

Täysin
eri
mieltä

Yht.

Pito väylällä on
parempi kuin
hiekoitetulla tiellä

19,6

37,0

17,4

9,8

16,3

92

Pito väylällä on
ollut hyvä
lumisateella

35,4

36,6

9,8

9,8

8,5

82

Pito väylällä on
ollut hyvä
pakkasella

48,8

26,7

5,8

9,3

9,3

86

Pito väylällä on
ollut hyvä
lämpötilan
ollessa nolla

31,0

31,0

12,6

10,3

14,9

87

Pito väylällä on
ollut hyvä
lämpötilan
ollessa plussalla

31,5

33,7

12,0

10,9

12,0

92

Lastujen määrä
on ollut riittävä

25,5

38,3

9,6

12,8

13,8

94

Lastut eivät
tunnu yhtä
liukkaalta
paljaalla asfaltilla
kuin sora

51,1

24,4

8,9

6,7

8,9

90

Puulastuilla
käsitelty väylä on
paremman
tuntuinen

39,4

30,9

10,6

2,1

17,0

94

Puulastuilla
käsitelty väylä on
miellyttävämpi
käyttää

48,4

20,4

9,7

5,4

16,1

93
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Liite 4. Tienkäyttäjäkyselyn avointen kysymysten vastaukset
Taulukko 1. Vastaukset kysymykseen viisi jaoteltuna ryhmiin (positiiviset)
Yhteenveto:

Oletko havainnut jotakin sellaista tilannetta/sääolosuhdetta,
jossa puulastu ei toimi liukkauden torjunnassa?

-

En ole havainnut sellaista
tilannetta/sääolosuhdetta,
jossa puulastu ei toimi
liukkauden torjunnassa.
(9 kpl)

-

Sekalaisia huomioita ja
parannusehdotuksia
(2 kpl)

-

en
en
En
en
En
En
En ole
En ole havainnut.
En ole. Ei mikään toimi peili jäällä. Minä tykkään, että tämä
on parempi kuin hiekka
Omakotiasujana olen käyttänyt pihallani jo vuosia
positiivisin tuloksin. Keväisin ei tarvitse lakaista pois, koska
vesisade hoitaa sen luonnonmukaisesti nurmikolle.
Pahimpien säiden aikaan, jolloin jään päällä on ollut vettä ei
pito ole ollut mitenkään parhaimmillaan, mutta silti
huomattavasti parempi kuin hiekan kanssa.

Taulukko 2. Vastaukset kysymykseen viisi jaoteltuna ryhmiin (negatiiviset)
Yhteenveto:

Oletko havainnut jotakin sellaista tilannetta/sääolosuhdetta, jossa
puulastu ei toimi liukkauden torjunnassa?
-

Autoteiltä roiskuva
vesi ja tuuli siirtävät
lastuja. (9 kpl)

-

Jäisillä keleillä lastut
eivät toimi (4 kpl)

-

Autotieltä roiskuva vesi oli huuhdellut puulastut pois. Niillä
kohdin oli tosi liukasta. Tytär kaatuikin niissä kohdin muutaman
kerran.
Autotien vieressä sillan molemmin puolin auton roiskima vesi
huuhtoo puulastut pois pyörätieltä. Jolloin tulee paljaita jääkohtia
pyörätiehen...
Liukuvat tien reunalle, pois ajoradalta.
keväällä lastut kasautuvat sulamisvesien mukana. näin ei käy
hiekalla
Kova tuuli oli puhaltanut lastut tien syrjään ja meinasin kaatua
liukkaalla, kun en osannut varautua niiden loppumiseen.
Lastuihin ei voi aina luottaa!
kova tuuli siirtää lastut pientareelle ja sama ongelma kun vettä
sataa jään päälle,niin liukuvat pientareelle
tuuli kasaa lastut
Mahdollisesti kova tuuli oli puhaltanut pakkasella lastuja jonkin
verran pyörätien reunoille
Pelijäältä tuuli puhaltaa lastut pois
jää pinnalla
jäätikkökeleillä
Kun on liukasta, eli peili jää niin silloin ei toimi. Ei pysy lastut
paikallaan
liukkaalla

LIITE 4 (2)

Vesisateella, veden
ollessa jään päällä
lastut eivät toimi
(11 kpl)

-

Lämpötilan ollessa
plussa lastut eivät
toimi (4 kpl)

-

Lastun painuessa
polanteeseen (4 kpl)

-

Sekalaisia huomioita
ja
parannusehdotuksia
(10 kpl)

-

-

jää jonka päällä vesi
jos tienpinta on jäinen, ja sataa vettä. lastut huuhtoutuvat tien
reunaan.
vesi jään päällä
vesijäätiköllä kulkeutuvat epätasaisesti tielle
vesisateella
vesisateella,lastun "kelluessa"...
Vesi sade ja aivan peili jää. Silloin ei toimi.
Vesisateella menee tien reunoille sekä tuuli kuljettaa pois myös.
Erityisesti Äimäraution risteys on hankala paikka ja liukas.
Tilanteessa, jossa tiellä on jään päällä paljon vettä.
Tosi liukas kun vettä vähänkin pinnalla kun vaihtui sitten
murskaan tai hiekkaan pito todella!!!!! parempi.Varsinkin
alikulkusillat todella huonoja kulkea kun lastua
Pari viikkoa sitten kun oli tie jäässä ja vettä jään pinnalla lastu ei
pitänyt alkuunkaan vaan liukui jään päällä tai oli sen alla.
plussakelit
plusasta miinukseen
Muuten on ollut hyvä, mutta kun plussa kelillä jäätyy peiliksi niin
silloin liukas.
Maaliskuun alussa kun sää muuttunut plussalta pakkaselle ja
pinta muutenkin jäässä, niin lastujen jäätyessä tienpinnalle on
pinta ollut tosi liukas
Sillon ku ne jäävät jään alle
Erittäin huono on ollut. Lastu menee heti jään alle ja sitten on
vain liukas jääkerros.
Erittäin huonossa kunnossa oli tie kevään aikana. Tie oli kuin
peili ja lastuja ei ollut todellakaan tarpeeksi. Ja ne olivat myös
painuneet jään alle.
Keväällä lastukin jäätyy yli ja muutamana päivänä oli tosi
liukasta. Liukasta oli tietysti muuallakin.
Viime viikkojen yöpakkaset jäädyttävät loskan, jossa puulastukin
uppoaa. Monin paikoin puulastuja ei ole jään pinnalla ollenkaan,
jolloin pinta on todella, todella liukas.
Polkupyöräilessä lastut eivät toimi yhtään liukkaalla tiellä.
Pyörän jarrutus matka pidempi lastujen kanssa kuin hiekan.
ei toimi millää säällä
pakkanen
Liukastuminen/kaatuminen Tokmannin alikulussa
Levitys on epätasainen. Lastuja on joissain kohdissa liian
vähän.
kun tuli sulakeli niin siinä ei pysynyt pystyssä kävellen eikä
pyörällä.
Erittäin huono. Lastuja liian vähän eivätkä ne pidä tarpeeksi
hyvin. Kun jatkaa eteenpäin lentokentäntien alikulusta niin
paljon parempi on ollut koko talven. Ei pelota niinkuin tällä
puulastu pätkällä.
alikulku ongelma, lastu ei puredu uuden jään pinnassa, kuten
kivi joten alamäet olivat liukkaat.
Auringon lämmittäessä lastujen kohdalta lumi ja jää suli
nopemapaan ja lastut jäivät ns. kuoppaan. Ilman jälleen
pakastuessa ja kulkuväylän jäätyessä kulkuväylät olivat
liukkaita. Lastut olivat jääneet liian syvälle, jotta ne olisivat
yltäneet ympärillä olevan jää ja lumikerroksen yläpuolelle.
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Taulukko 3. Vastaukset kysymykseen kuusi jaoteltuna ryhmiin (positiiviset)
Yhteenveto:

Ei pölise, eikä aiheuta
hengitys vaikeuksia
(6 kpl)

Miellyttävämpi ja
pehmeämpi käyttää
sekä paremman
näköinen (11 kpl)

Muuta kommentoitavaa:
-

-

Hyvä keksintö,
toimivalta tuntuu, lisää
kokeiluja (16 kpl)

-

allergioiden on miellyttävää,kun ei pölise.
Eikä näin käväällä pölise.
ja kuulostaa hyvältä, että myös keväällä pölyhaitat olisi
vähäisemmät
Hengittämiselle parempi kuin hiekka!
Hyvä kun ei pölise.
puulastu ei pölise niin pahasti kuin sora.
Jalan alla pehmempi kävellä.
pehmeä, miellyttävä alusta
Olen kävellyt pääasiassa pelkästään Icebugnastapohjakengillä ja niillä on ehdottomasti miellyttävämpi
kävellä lastuilla kuin pikkusoralla. Kiitos!
Mutta uskon myös lastuihin, ovat tuntuneet mukavilta
Hyvä ja mielyttävä on kävellä
Lisäksi puulastalla mukavampi/pehmeämpi kävellä
Kävelin viime sunnuntaina 15.3.2015 ko. reitillä ja havaitsin
tosi miellyttäväksi nämä puulastut. Pakkaskeleillä tai
lumisateella en ole kävellyt tuolla reitillä, Lastujen pehmeys
kengän alla tuntui miellyttävätä ja kutienkin oli hyvin pitoa,
tuolloin sunnuntaina 15.3.2015.
lastu on huomattavasti miellyttävämpi soraan verrattuna (ei
luista kuin sora pelkällä asfaltilla)
Lastut ystävällisempi vaihtoehto, pääsääntöisesti toimii
hyvin. Pyöräilen ympärivuotta työmatkat Kempele - Oulu Kempele, kilometrejä tulee n. 5500 km
Pyörätien vierustat nyt kevään tullen ovat myöskin
ehdottomasti miellyttävämmät katsella lastuineen kuin
sorajyvitetyt tiet ja tienvierustat
Nätimmän näköistäkin mitä sora tai sepeli.
Hyvä keksint
Hyvä idea.
Erittäin toimivalta tuntuu.
Hyvä juttu, kehuja tuli myös vierailta, joiden kanssa
kävelimme kyseisellä alueella.
Mentelmä on mielestäni hyvä ja toimiva.
Parempi kuin sorarakeet tai hiekka.
Toivottavasti kokeilu laajenee.
Lastut rulaa!
Kannatan puulastujen käyttöönottoa!
ihan loistava keksintö!
Kannatan laajempaa kokeilua, tai siirtymistä kokonaan
puulastuun. Ei tarvitse keväisin harjakonettaa, kun luonto
hoitaa itsestään hajottaen.
Saattaisi toimia yhtä hyvin kuin hiekka jos vielä vähän
kehitetään
Muuten puulastut ovat olleet todella hyvät!
varsin positiivinen kokemus. Itse käytän pyörässä
nastarenkaita jossa paljon nastoja.
Muuten parempi kuin iso sora.
Kiitos molko hyvästä huollosta pyöräteillä
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Polkupyörän renkaat
eivät puhkea. (6 kpl)

-

Sekalaista palautetta ja
parannusehdotuksia
(10 kpl)

-

-

Polkupyörän renkaat ei puhkea
Säästyy paikkuulta kiitos
säästää polkupyörän renkaita
On hyvä, koska ei puhko renkaita niinkuin sora.
Ei puhko renkaita
Ei oo menny yhtään rengasta pyörästä,
Minusta puulastujen käyttö on etenkin aliskuluissa aivan
nerokasta, ennen esimerkiksi painavien lastenvaunujen
kanssa nousu liukasta mäkeä pitkin on ollut suorastaan
mahdotonta/vaarallista, nyt kotiamme lähinnä olevaan
alikulkuun on laitettu ja lastuja ja olen uskaltanut käydä
kävelyllä/nousta bussipysäkille ilman ongelmia myös hyvin
liukkaissa sääolosuhteissa
Nyt kun kelit ovat lämmenneet on puulastut hyviä sillä ne
"siistiytyvät" pyörätieltä soraa tehokkaammin.
Tämä lastuhomma on tosi hyvä keksintö. Kunhan saadaan
valmistettua suomessa, suomalaisesta puusta niin kyllä
kelpaa käyttää
lasten pulkan , potkurin ja rattikelkan luisto
Liikun paljon kyseisellä väylällä myös pyörällä ja puulastu
liukkauden torjuntaa on pyöräilijälle paras keksintö sitten
pyörän keksimisen, ei luista kääntyessä eturenkaan alla ym.
lastut ja sora yhdessä tosi hyvä
Toinen miellyttävä seikka on se,että lahkeet ei rapakon
puulattia ja pyörät tykkää.etenkin vaihteet, jarrut ja ketju
kiittää.
hiekote kulkeutuu kengissä sisälle ja lattia kärsii.
Puulastujen kanssa tätä ongelmaa ei ole.
Hieman yllättäen vähäisempi lastujen määrä (per m2) antoi
paremman pidon tunteen ja luottamuksen pitoon kuin
normaali hiekoitushiekka. Näin siis ainakin
maastokuvioidulla renkaalla ja pääkallojäätiköllä.
Kevyempi pyöräillä teiden ollessa märkänä kuin hiekoitetut
pyörätiet . Kokeilua voisi laajentaa toisiin kaupungin osiin
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Taulukko 4. Vastaukset kysymykseen kuusi jaoteltuna ryhmiin (negatiiviset)
Yhteenveto:

Ei ole parempi kuin
hiekoitus (3 kpl)

Puulastut ovat liian suuri
kokoista (3 kpl)

Muuta kommentoitavaa:
-

ei ole hiekoitusta parempi
Hiekoitus takaisin ensi talvena ja puu lastut jäihin.
Perinteinen hiekka on pyöräilijälle parempi vaihtoehto.

-

Olen muuten ollut tyytyväinen, mutta jsokus tuntuu että hake
on liian suuri kokoista
kun on lunta pyörällä ajaminen puulastujen päällä tärisyttää
pyörää enemmän kuin sora.
Lastujen koko on liian suurta. Pyöräily on pomppivaa. Sen
matkan ajaa juuri ja juuri, mutta jos matka olisi pitempi ilo
pyöräilystä loppuisi pian
lastu litteä, joten helposti liukuu pois liukkaasta kohdasta
Aura, pyörät ja/tai tuuli? siirtää lastut tien sivuun herkemmin,
näin keväällä paljaalla asfaltilla lastuja ei juuri enään ole
mutta ei haittaa jos asfaltti pysyy kuivana eikä jäädy yöllä,
jos jäätyy niin lastuja käytävä lisäämässä, murskeella ei tätä
tarvi tehdä koska mursetta usein paksu kerros talven jäljiltä
Puulastut olivat enimmäkseen ihan pyörätien ihan reunoilla.
Paikkapaikoin keskellä ei mitään liukkaudenestoa.
Lastut leviävät epätasaisesti ja niitä pitäisi olla reilummin,
että ne toimisivat koko pyörätien matkalla tehokkaasti
liukkauden torjunnassa
kyseisellä välillä vieläkin vaarallinen liukas riteys.
äimäraution pyörätien nousukohdassa. tähän huomioikaa
vieläkin jotain
jyrkähkössä mäessä alapäin mentäessä ei pitoa liukkaila
keleillä lainkaan...pelottavaa ollut kulkea tällä pätkällä
nimenomaan liukkaiden aikaan! seuraava mäki joka
hiekoitetu, oli paljon turvallisemman tuntuinen,saattoi jopa
ajaa pyörällä,ei tarvinnut taluttaa...
menee mössöksi kun kastuu
suolaa p;le
Pyörästä puhkesi kumi kun oli niin teräviä piikkejä lastuissa
ja ajaminen hankalaa kun purut oli niin isoja muhkuroita.
Kannattaisiko kokeilla mieluummin keskustassa missä on
paljon liikennettä?
Asun aivan tien varrella ja olen käyttänyt tietä koko talven
joka päivä. Lastu hyvä muuten, mutta huono silloin kun
sulaa ja taas yöllä jäätyy. Silloin lastu painuu jään alle.
Lopputalvella pyörätiellä oli pitkiä osuuksia, joissa ei ollut
yhtään puulastuja. Tie oli tietysti noista kohdin todella liukas.
Äimärautiolta kaupunkiin päin kaipaisin parempaa aurausta.
Kevyenliikenteenväylä aurataan ja sitten ajoradalta lumet
kevyenliikenteenväylälle ja siihen ne myös jää. Tähän
kaipaisin muutosta, enkä varmasti ole yksin.
oulunlahti kohta surkeaa oulunlahden koulukta joka
suuntaan. Mukavaa kevään jatkoa
vaarallinen kulkea

-

Lastut siirtyvät herkästi,
levitys on epätasaista
(4 kpl)

-

Kaltevat kohdat eivät
pidä (2 kpl)

Sekalaista palautetta ja
parannusehdotuksia
(8 kpl)

-

-

-

-

