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1 JOHDANTO 

Forssan kaupunki on hyväksynyt Järkivihreä Forssa – elämän väärtti kau-
punkistrategian, jossa määritellään järkivihreä toimintatapa.  Järkivihreys 
perustuu ekologiselle kestävyydelle, jonka kautta kehitetään myös talou-
dellista ja sosiaalista kestävyyttä. Kaupunkikonserni palveluyksikköineen 
on antanut palvelulupauksia, joiden kautta edistetään tai toteutetaan jär-
kivihreyttä käytännön tasolla. Palvelulupauksien avulla säästetään luon-
nonvaroja, vähennetään päästöjä ja lisätään kaupunkilaisten hyvinvointia. 
Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. 
Järkivihreässä toiminnassa uskalletaan katsoa pitkälle tulevaisuuteen ja 
kokeilla uusia toimintatapoja. (Forssa 2015, 3.) 
 
Forssan kaupunki kuuluu Suomen resurssiviisaiden kuntien Fisu-verkos-
toon (Finnish Sustainable Communities), jonka tavoitteena on hiilineutraa-
lisuus, jätteettömyys ja globaalisti kestävä kulutus vuoteen 2050 mennessä 
(Fisunetwork 2017). 
 
Resurssitehokkuuteen kuuluu energian, veden, raaka-aineiden, materiaa-
lien ja maa-alueiden tehokas käyttö.  Resurssitehokkuudella edistetään 
luonnonvarojen kestävää käyttö ja riittävyyttä, ilmastonmuutoksen hillin-
tää ja ympäristövaikutusten vähentämistä. (Kylä-Harakka-Ruonala 2014.) 
 
Infrarakentaminen ja kunnossapito kuluttavat kiinteitä luonnonvaroja 
huomattavasti ja tuottavat paljon jätteitä. Keskeisimpiä rakentamisessa 
tarvittavia luonnonvaroja ovat erilaiset maa- ja kiviainekset. Lisäksi toimin-
nasta syntyy muun muassa puu- ja kantojätettä. Myös viheralueiden hoi-
dosta ja rakentamisesta syntyy jätettä. (Ojala & Jääskeläinen 2005, 163–
164.) 
 
Forssassa infrarakentamisesta ja viheralueiden hoidosta on kertynyt kan-
toja kymmeniä tonneja sekä oksa- ja risujätettä useita satoja kuutioita. Jä-
teverolain (1126/2010 § 3, 7) mukaan puunoksien, risujen ja kantojen vä-
liaikaisesta varastoinnista ei tarvitse maksaa jäteveroa, mikäli niitä varas-
toidaan alle kolme vuotta ja ne hyödynnetään. Aiemmin kannot murskat-
tiin ja poltettiin energiaksi. Katekoe edistää myös ekologista, taloudellista 
ja sosiaalista kestävyyttä. 
 
Opinnäytetyön työntoimeksiantaja on Forssan kaupungin Infrapalvelut. 
Opinnäytetyö on taustaselvitys infra- ja viherrakentamisesta sekä viheralu-
eiden hoidosta syntyneiden kanto- ja oksajätteiden käytöstä katteena tien-
luiskissa. Lisäksi selvitettiin hakkeen käyttöön liittyviä kysymyksiä. Haketta 
on mahdollista käyttää katteena myös esimerkiksi puistoalueilla puuryh-
mien ympärillä torjumassa rikkaruohoja. Työssä laadittiin myös suuntaa 
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antava katekoe hakkeen käytöstä tienluiskissa ja vesinäytteenottosuunni-
telma maanteiden hulevesille. 

2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEKEHYS 

Työn teoriaosassa perehdyttiin kirjallisuus- ja verkkolähteiden avulla erilai-
siin katemateriaaleihin, niiden etuihin ja haittoihin sekä orgaanisia katteita 
koskevaan lainsäädäntöön. Lisäksi selvitettiin maanteiden hulevesissä 
esiintyviä haitta-aineita, puuhakkeen ominaisuuksia ja varastointiin liitty-
viä asioita, lyhyesti katusuunnitelmaa ja hakkeen poistoa ja hyötykäyttöä. 
Kirjallisuus- ja verkkolähteistä haettiin tietoa, koska työn tavoitteena oli 
saada vastauksia  toimeksiantajalle alla oleviin tutkimuskysymyksiin.  
 
Opinnäytetyö vastaa seuraaviin tutkimuskysymyksiin: 
 
- Mitkä ovat katteiden käytön edut ja haitat infra- ja viherrakentami-

sessa? 
- Miten lannoitevalmistelaki ja maa- ja metsätalousministeriön asetus 

lannoitevalmisteista vaikuttavat katteisiin? 
- Mitkä ovat puuhakkeen ominaisuudet (haju, liukkaus, itsesyttyminen, 

kosteus, palakoko, sienet, mikrobit, terveyshaitat, varastokasan koko)? 
- Mitä pitää ottaa huomioon käytettäessä puuhaketta katteena tienluis-

kissa (luiskakaltevuus, katusuunnitelma, katteen poisto)? 
- Miten hakekatteen pidättämiä hulevesien epäpuhtauksia voidaan mi-

tata? 
 
Työn koeosassa on suuntaa antavat ohjeet katekokeen tekemiseen ja ve-
sinäytteiden ottamiseen. Tämä opinnäytetyön pääasiallinen tarkoitus ja 
tavoite oli kirjallisuuskatsaus ja taustaselvitys toimeksiantajalle. Taustasel-
vityksen avulla toimeksiantaja toteuttaa myöhemmin katekokeen ja ottaa 
tarpeelliseksi katsomansa vesinäytteet. 

3 FORSSAN KAUPUNGIN INFRAPALVELUT 

Infrapalvelujen tehtäviin kuuluvat kaupungin katutilan ja viheralueiden 
suunnittelu, kehittäminen, rakentaminen, rakennuttaminen ja ylläpito ot-
taen huomioon yleiset sekä kaupungin omat vaatimukset ja tarpeet.  Ta-
voitteena on liikenne-, viher-  ja asuinympäristö, joka on viihtyisä ja turval-
linen sekä taloudellisesti sujuva. Toiminnan perustana on nykyisen katu-
verkostonhallinnan ja ylläpidon kehittäminen. (Forssa 2015, 13.) 
 
Ylläpidettäviä katuja, tiestöä, kevyen liikenteen väyliä ja jalkakäytäviä on 
noin 230 km ja puistoja 386 ha. Ylläpidettäviin alueisiin kuuluvat myös leik-
kipaikat, uimaranta ja -paikat, liikenne-, kiinteistö- ja urheiluviherpaikat 
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sekä seudulliset virkistysalueet. Kesäkunnossapitoon kuuluvat esimerkiksi 
katuviheralueiden niittotyöt ja katurakenteiden kunnossapito. (Forssa 
n.d.) 
  
Forssan kaupungin järkivihreä toimintatapa (2015, 9) koskee kaupungin 
palveluyksiköitä.  Katekoe on osoitus siitä, että Infrapalveluilla uskalletaan 
kokeilla uusia toimintatapoja teiden kesäkunnossapidossa ja edistää eko-
logista, taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä. 

4 KATEMATERIAALIT 

Infra- ja viherrakentamisessa katteilla tarkoitetaan kasvualustan päälle le-
vitettäviä orgaanisia eli eloperäisiä, kiviaines- ja kalvo- ja yhdistelmäkat-
teita. Katteet hidastavat ja estävät rikkaruohojen kasvua, parantavat kas-
vien kasvuolosuhteita tasaamalla kasvualustan lämpö- kosteusoloja sekä 
parantavat kasvualustan rakennetta ja ravinteisuutta. Luiskissa ja rinteissä 
kate suojaa pintoja eroosiolta. Katteen materiaalivalinnalla vaikutetaan 
myös istutusalueiden kokonaisilmeeseen. (InfraRYL 2017, 170; Tajakka 
2017, 57.) 
 
Käyttäjäkunnasta riippuen katemateriaaleilla on erilaisia luokittelutapoja. 
Yleisimmin käytetään jakoa orgaanisiin ja epäorgaanisiin katteisiin.  Sirviö 
(2009, 134) käyttää jakoa eloperäisiin, kiviaines-, kalvo- ja yhdistelmäkat-
teisiin sekä käyttötavan mukaan: koristekate, puistokate, maisemointi- ja 
erikoiskate. Viherympäristöliitolla on myös laatuluokitus orgaanisille kat-
teille. Katteet voidaan jakaa myös rikkakasveja torjuviin ja lannoittaviin 
katteisiin (Sirviö 2009, 134). 
 
Kattamiseen käytettäviä materiaaleja on lukemattomia. Grundyn ja Bon-
din mukaan (2007, 137) katteet voidaan jakaa arkki- ja partikkelimuotoisiin 
katteisiin. 
 
Arkkimuotoisia katteita ovat 

− mustat polyeteenikalvot 

− kirkkaat polyeteenikalvot 

− värjätyt polyeteenikalvot 

− geotekstiilit 

− neulatut kankaat (esimerkiksi hampusta, juutista tai pellavasta) 

− paperikatteet sekä 

− sanomalehdet (Grundy & Bond 2007, 137‒138). 
 
Partikkelimuodossa olevia katteita ovat 

− kaarna- tai puuhake  

− pienipartikkelinen puukate (esimerkiksi sahanpuru) 

− murskattu kivi tai sora 
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− olki ja heinä 

− ruohosilppu 

− kasvijätteet sekä 

− teollisuuden jätemateriaalit (Grundy & Bond 2007, 138‒140). 

4.1 Orgaanisten katteiden laatuvaatimukset 

Viherympäristöliiton kasvutyöryhmä on laatinut laatuvaatimukset orgaa-
nisille katteille (taulukko 1).  

Taulukko 1. Katteiden laatuvaatimukset (Viherympäristöliitto 2018)                                                                                                 

 
 

4.1.1 Puistokate 

Puistokate on eniten käytetty katemateriaali, joka sopii käytettäväksi istu-
tuksille kotipihoista puistoihin. Puistokatetta voidaan käyttää myös vaihto-
ehtoisena päällysteenä esimerkiksi leikkikentillä. Puistokate voi olla seulot-
tua, murskattua tai käsittelemätöntä puunkuorta, haketta tai muuta or-
gaanista ainesta. Katteen palakoko 2–250 mm. Katteen pitää olla lähes täy-
sin yhtä ja samaa ainesta (taulukko 1). Puistokatetta katsellaan viheralu-
eilla 1–20 metrin päästä seisten tai hitaasti kävellen. Rakennetut viheralu-
eet on tarkoitettu kestämään käytön aiheuttamaa kulutusta. Ne voivat olla 
myös katseluun tarkoitettuja alueita. Puistokate soveltuu pääasiassa A1– 
A3 -hoitoluokan rakennetuille viheralueille. (Viherympäristöliitto 2018.) 
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4.1.2 Koristekate 

Koristekate on hienojakoinen materiaali, jonka palakoko on 2–40 mm. Ko-
ristekatteen katseluetäisyys on lyhyt ja kate sopii hyvin A1 -hoitoluokan 
edustusviheralueille. Katetta voidaan käyttää myös puistokatteen tapaan 
sekä koristepintana. Katteen pitää olla lähes täysin yhtä ja samaa ainesta 
(taulukko 1) eikä epäpuhtauksia saa olla. Kate on yleensä seulottua ja ta-
salaatuista, joten katteella saadaan siisti ja koristeellinen pinta vaativiinkin 
kohteisiin. (Viherympäristöliitto 2018.) 

4.1.3 Maisemointikate 

Maisemointikatteen palakoko on 2–400 mm eli kate on karkeampaa. Kat-
teen pitää olla lähes täysin yhtä ja samaa ainesta (taulukko 1, s. 4), mutta 
se voi myös sisältää epäpuhtauksia esimerkiksi puuta kuoren seassa. Mai-
semointikatetta käytetään esimerkiksi moottoriteiden luiskilla ja suurilla 
viheralueilla, joiden koko on yli 5 000 m3. Maisemointikatteen katseluetäi-
syys ja -nopeus ovat suuria.  Maisemoinnissa käytettävien suurten kate-
määrien takia maisemointikate on edullinen vaihtoehto. Maisemointikate 
soveltuu hoitoluokille A3 käyttö- ja suojaviheralueet, B avoimet viheralu-
eet ja C taajamametsän viherrytys. (Viherympäristöliitto 2018.) 

4.1.4 Erityiskate 

Erikoiskatteilla ei ole palakokovaatimuksia. Erityiskate määritellään käyt-
tökohteen erityisvaatimusten mukaan. Katetta voidaan käyttää koris-
teeksi, puistoissa tai maisemointiin. Esimerkiksi turve, sienimökate ja vär-
jätyt tuotteet luokitellaan erityiskatteeksi. Erikoiskatetta voidaan käyttää 
hoitoluokkiin A1–A2 kuuluvissa puistoissa sekä turva-alustana, leikkialu-
eilla, puistometsissä, ulkoilureiteillä, tavallisilla istutuksilla tai katseen van-
gitsijaksi. Erikoiskate on edullisempaa käyttää kuin esimerkiksi koriste- tai 
puistokate. (Viherympäristöliitto 2018.) 

4.2 Orgaaniset katteet 

Orgaanisia katteita ovat puunkuori, hake, kuorihumus, turpeet sekä muut 
kiinteät eloperäiset ainekset (Sirviö 2009, 134). Orgaanisista materiaaleista 
valmistettujen katteiden, lukuun ottamatta luonnonkuitukankaiden, laatu-
vaatimuksista on säädetty lannoitevalmistelaissa 539/2006 sekä Maa- ja 
metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 (InfraRYL 
2017, 170; Tajakka 2017, 93). 
 
Orgaaniset katteet asennetaan rikkaruohottoman kasvualustan päälle. Or-
gaanisen katteen pitää täyttää Viherympäristöliiton laatimat laatuvaati-
mukset. Puunkuorikate ja hake levitetään tasaisesti 50–70 mm:n paksui-
sena kerroksena. Kompostia ja kaakaokuorikatetta käytettäessä kerroksen 
paksuus on 30 mm. Komposti ja kaakaokuorihake ovat orgaanisia 
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maaparannusaineita, jolloin ne toimivat kasvualustan ravinnetason ylläpi-
täjinä ja lannoittajina. Katekerros ja kasvualusta eivät saa sekoittua. Kate-
kerroksen paksuus ja tasaisuus tarkistetaan mittaamalla useammasta istu-
tusalueen kohdasta ja tulokset merkitään kelpoisuusasiakirjaan. Katteen 
kelpoisuuden osoittamiseksi vastaanotetun katemateriaalin suunnitel-
manmukaisuus tarkistetaan toimitusasiakirjoista. Mittausasiakirjat, toimi-
tusasiakirjat ja muu kirjallinen materiaali tallennetaan kelpoisuusasiakir-
jaan. (InfraRYL 2017, 171; Tajakka 2017, 93–94.) 

4.2.1 Hake  

Hake on koneellisesti haketettua puuta, joka on tehty rankapuusta, hak-
kuutähteistä, kannoista tai muusta puujätteestä. Vuonna 2015 lämpö- ja 
voimalaitoksissa käytetystä hakkeesta oli 53 % peräisin koko-, ranka- ja kui-
tupuusta, 32 % hakkuutähteistä (kuva 1), 11 % kannoista (kuva 2) ja 4 % 
järeästä lahovikaisesta runkopuusta. (Metsäteho 2015.) 

 

Kuva 1. Hakkuutähdehake (Kuopion Energia 2018). 

 

Kuva 2. Kantomurske (Kuopion Energia 2018). 

Hake voi olla tehty joko havu-, lehti- tai sekapuusta. Puulaatu vaikuttaa 
hakkeen ulkonäköön ja ominaisuuksiin. Puun uuteaineet, joita ovat esi-
merkiksi terpeenit, terpenoidit ja sterolit, vaikuttavat puun tuoksuun, vä-
riin ja kestävyyteen. (Jääskeläinen & Sundqvist 2007, 96–97; Kasvi, Laine & 
Myller 2003, 196; Sirviö 2009, 134.) 
 
Hake on erittäin hyvä katemateriaali, jota on vältetty viherrakentamisessa, 
koska vaalea puu erottuu voimakkaasti ympäristöstä. Paljon haketettua 
kuorta sisältävä hake on väriltään tummempaa. Haketta ei lannoiteta eikä 
kalkita. Värilliset katteet ovat yleistyneet ja niillä saa helposti näyttävyyttä 
maisemointiin ja pihasuunnitteluun. Puuhaketta, jossa on pitkiä säikeitä, 
on vältettävä käyttämästä keskeisissä ja arvokkaissa paikoissa, koska hake 
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voi kulkeutua jalkakäytäville, pyöräteille ja ajoradoille. (Junttila & Koivistoi-
nen 2011, 99; Soini 2009, 177; Versowood 2017.) 
 
Haketta käytetään puiden, pensaiden ja isojen perennoiden alustoilla sekä 
avomaan viljelyssä (Tossavainen 2010, 48). Lehtipuukate sopii koristekas-
veille paremmin kuin havupuukatteet, koska se ei sisällä kasvien kasvua 
haittaavaa terpeeniä ja lehtipuuhakkeen pH on korkeampi kuin havupuu-
hakkeella (Suomalainen Taimi 2013). Useimmat kasvit viihtyvät maape-
rässä, jonka pH on 6–7 (Tossavainen 2010, 45).  
 
Haketta käytetään myös kuntoreittien päällysteenä. Hake on joustava 
juoksualusta kesällä, mutta märkänä kate on liukasta. (Rautiainen 2003, 
78.) 
 
Turvakate (kuva 3) on kotimaista kuoretonta lehtipuuhaketta, jota käyte-
tään leikkipuistojen ja lähiliikuntapaikkojen putoamisalustoina. Turvakate 
on joustavaa eikä se ole liukasta. Turvakatteen palakoko on 5–30 mm. 
Tuotteen jousto-ominaisuudet on määritelty HIC-testillä (Head Injury Cri-
teria) ja se täyttää leikkikenttäpinnoitteita koskevan turvastandardin SFS-
EN 1176-1. (Kekkilä 2017.) 
 

 

Kuva 3. Turvakate (Kekkilä 2017). 

4.2.2 Kuorikate 

Puunkuoret ovat metsäteollisuudesta syntyviä sivutuotteita.  Kuorikate 
(kuva 4, s. 8) on puhdasta kuusen ja männyn kuorta murskattuna, murs-
kaamattomina tai seulottuna. Kuorikatteet ovat lannoittamattomia ja kal-
kitsemattomia ja niiden väri on vaaleampi kuin kuorihumuksella. Puunkuo-
rikatteiden palakoko vaihtelee käyttökohteen mukaan. Kuorikatetta käy-
tetään esimerkiksi maanpinnan katteena pensaiden ja puiden juurilla, mai-
semointiin, puutarhan ja kasvimaan käytävien sekä leikkikenttien päällys-
teeksi, perennaryhmille, kasvimaalle sekä hedelmä- ja marjatarhassa. Kat-
teena käytettävä puunkuori voi olla korkeintaan kolme vuotta vanhaa. 
Kuorikatteiden tuoteselostuksessa ilmoitetaan katteen ikä ja maatunei-
suus myyntihetkellä, esimerkiksi melko maatunut kuorikate 1–3 v. (Biolan 
2017; Sirviö 2009, 166; Soini 2009, 177; Tajakka 2017, 93.) 
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Kuva 4. Männynkuorikate (Pihamaa n.d.). 

4.2.3 Kuorihumus 

Kuorihumus on tummaa, kompostoitua, kalkittua ja lannoitettua havu-
puunkuorta, jonka palakoko on 3–10 mm. Kuorihumusta käytetään esi-
merkiksi maanparannukseen, tieluiskiin ja metsäalueiden maisemointiin. 
(Männistö 1999, 74; Soini 2009, 177.) 

4.2.4 Turve 

Erilaisia turvetuotteita, kuten puhdasta turvetta, palaturpeen murskaa tai 
turvepellettejä voidaan käyttää katteena, mutta katemateriaaleina ne ovat 
melko huonoja. Turve tiivistyy ja maatuu helposti eikä se estä rikkakasvien 
itämistä katteen pinnalta. (Sirviö 2009, 134; Soini 2009, 177.) 

4.2.5 Muut orgaaniset katteet 

Lannoittavia katteita, kuten nurmi- ja ruohosilppua, käytetään pääasiassa 
avomaaviljelyssä. Muita viheralueilla harvemmin käytettyjä eloperäisiä ka-
temateriaaleja ovat muun muassa olki, havunneulaset, luonnonkuitukan-
kaat ja sienimöjäte, joka on sieniviljelylaitosten entistä kasvualustaa. (Sir-
viö 2009, 134.) 

4.3 Orgaanisen katteen lisääminen 

Uutta katetta lisätään maatuneen päälle keväällä roudan sulettua kun-
nolla. Haketta tai kuorikatetta lisätään noin 3 cm:n kerros. (Kasvi ym. 2003, 
195.) 

4.4 Epäorgaaniset katteet 

Epäorgaanisiin katteisiin kuuluvat kiviaineskatteet sekä kalvo- ja yhdistel-
mäkatteet. Työssä tarkastellaan vain maatuvia katekankaita. 
 
Kalvokatteilla tarkoitetaan muovikalvoja, orgaanisia ja synteettisiä geo-
tekstiilejä, kuten juuttikangasta, juurimattoa, suodatin- ja mansikkakan-
gasta. Yhdistelmäkatteet ovat kalvojen ja niitä peittävien kiviainesten yh-
distelmää. Kalvokatteet torjuvat hyvin rikkakasveja. Infra- ja 
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viherrakentamisessa käytettävien katekankaiden on oltava maatuvia ja 
painoltaan vähintään 150 g/m2, suodatin- ja mansikkakangasta ei käytetä 
kattamiseen. (InfraRYL 2017, 170; Sirviö 2004, 135; Tajakka 2017, 93.) 
 
Maatuvia katekankaita valmistetaan muun muassa kookoskuidusta, pella-
vakuidusta, juutista, maitohapon polymeereistä, tärkkelyksestä, bio-
kuiduista ja näiden yhdistelmistä. Katekankaat voivat olla myös kudottuja 
(kuva 5, s. 9) tai ommeltuja yhteen kahdesta tai useammasta kerroksesta.  
Ultraviolettisäteilyltä suojattujen mattojen maatuminen kestää yleensä 2–
6 vuotta, suojaamattomat matot on peitettävä katteella heti asennuksen 
jälkeen, jolloin ne kestävät jopa 20 vuotta. Katekankaita käytetään erilai-
siin istutusryhmiin tasamaa- ja luiska-alueilla, maisemointiin sekä pinta-
eroosion suojaukseen. (EG-Trading 2016; EG-Trading 2017; Schetelig 
2018.) 
 

 

Kuva 5. Ökolys maatuva katekangas (Schetelig 2018). 

5 KATTEIDEN KÄYTÖN EDUT JA HAITAT 

Kate on valittava asennuspaikan ja kasvuston vaatimusten mukaan. Viher-
alalla katteen on oltava esteettisesti viehättävä ja sen on mahdollistettava 
kasvustolle suoja rikkakasveja vastaan vähintään kahden ensimmäisen 
vuoden ajaksi. Orgaaninen katemateriaali valitaan, jos katteen tarkoitus on 
parantaa maan kasvukuntoa ja vaikuttaa maaperän ominaisuuksiin. Maa-
tuessaan orgaaninen kate vapauttaa ravinteita maaperään. Esteettiseen 
tarkoitukseen on mahdollista käyttää myös epäorgaanisia katemateriaa-
leja. (Craul 1992, 319–320.) 

5.1 Katteiden edut 

Katteiden käytöllä on monia etuja. Orgaaniset katteet vaikuttavat maan 
kemialliseen, fysikaaliseen ja biologiseen laatuun.  Rikkakasvien torjunnan 
ohella ne vaikuttavat maaperän kosteuteen, lämpötilaan, ravinteisuuteen, 
routaan, eroosioon, pieneliötoimintaan ja maan pintakerroksen rakentee-
seen. (Rajala & Mynttinen 2006, 362.) 
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5.1.1 Rikkaruohojen torjunta  

Rikkakasvien kasvua estetään tukahduttamalla rikkakasvien siementen itä-
minen rajaamalla katteilla niiden valon saantia. Katteet toimivat fyysisenä 
esteenä rikkakasvien kehittymiselle. Rikkaruohojen torjunnan tehokkuus 
riippuu valittavasta katteesta, sen paksuudesta ja lahoamisnopeudesta. 
Karkeat materiaalit kuten puuhake ja kuorikate ovat tehokkaampia rikka-
ruohontorjunnassa kuin hienompia aineksia sisältävät katteet. (Grundy & 
Bond 2007, 135–137.) 
 
Rikkakasvien estämiseksi maan pinta tulisi kattaa mahdollisimman pian, 
sillä ilmateitse leviävät rikkakasvien siemenet kiinnittyvät nopeasti kasvu-
alustaan. Siemenrikkakasvit itävät ja kasvavat katekerroksessa huonom-
min kuin paljaassa mullassa. Voimakkaita monivuotisia juuririkkakasveja ei 
voida torjua edes katteella, joten niiden siemeniä ei saa olla kasvualustassa 
eikä levitettävässä katteessa. (Tossavainen 2010, 48–49.) 

5.1.2 Lämpötilan säätö 

Katteella voidaan säädellä maaperän lämpötilaa. Tummia katteita käyttä-
mällä maaperän lämpötilaa voidaan nostaa ja vaaleita katteita käyttämällä 
voidaan aurinkoisten kasvupaikkojen lämpötilaa pitää alhaisempana. Kat-
teen väri vaikuttaa katteen kykyyn varastoida lämpöä päivällä auringon sä-
teilystä maaperään. Katekerros suojaa maanpintaa äkillisiltä lämpötilan 
vaihteluilta toimimalla eristeenä. Käyttämällä riittävän paksua ja oikean 
väristä katekerrosta maahan varastoidaan lämpöä päivällä oikeassa suh-
teessa ja vapautetaan sitä hitaasti yön aikana. Katetun alueen kasvien kas-
vukausi jatkuu pidemmälle syksyyn, sillä kate hidastaa maan jäähtymistä. 
(Grundy & Bond 2007, 141–143; ks. myös Craul 1992, 315–317.) 
 
Prokkolan, Koistisen ja Kivijärven (2003) mukaan Skroch, Powell, Bilder-
berg ja Henry (1992) ovat tutkineet männyn kuoren, kovan puun kuoren, 
setrin lastujen sekä pitkien ja lyhyiden männyn neulasten vaikutuksia 
maan lämpötilaan. Tutkimuksessa todettiin orgaanisten katteiden tasoit-
tavan maanpinnan lämpötilojen vuorikausivaihteluita. Hammermeisterin 
(2016) mukaan puuhake vähentää merkittävästi lämpötilojen vaihtelua 
verrattuna muovisiin katemattoihin. 

5.1.3 Maaperän kosteus 

Katteet edistävät maaperän säilymistä tasainen kosteana ja vähentävät 
haihtumista. Viileän katekerroksen pintaan tiivistyvä kostea ilma muuttuu 
vedeksi, jolloin vesi imeytyy kasvien hyödynnettäväksi. Kate toimii myös 
eristeenä hidastaen kosteuden luonnollista haihtumista maaperästä. Ra-
kenteeltaan tiiviimmät katteet pidättävät kosteutta enemmän. Katemate-
riaalilla peitettyyn maaperään kosteus imeytyy paremmin, koska kate 
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estää maan pinnan tiivistymisen ja kuorettumisen. (Craul 1992, 315–316; 
Grundy & Bond 2007, 142; Sirviö 2009, 135–136.) 

5.1.4 Eroosion estäminen 

Katteiden avulla voidaan estää eroosiota melko tehokkaasti. Vesi imeytyy 
katteen palasten väliin helposti ja samalla veden paine pienenee.  Kasvu-
alustan pintaosa katteen alla on yleensä kosteaa ja siten vesi pääsee imey-
tymään maahan. Rinteillä katteet vähentävät maamassojen valumista esi-
merkiksi tulvavesien mukana. Tasaisella maalla katteet taas estävät ve-
siurien muodostumisen. Katekerrokset suojaavat juuristoa vaurioilta, 
koska pintajuuriin kohdistuva mekaaninen rasitus vähenee. Kate toimii 
myös tuulieroosioita vastaan.  (Grundy & Bond 2007, 142.) 

5.1.5 Pieneliötoiminta 

Katteet parantavat maan kosteusoloja, jolloin myös pieneliöstön elinmah-
dollisuudet paranevat. Pieneliöstö (kuva 6) vapauttaa maan eloperäiseen 
ainekseen ja maaperän kivennäisaineisiin varastoituneet ravinteet kas-
veille käyttökelpoiseen muotoon. Pieneliöstön hajotustyön tuloksena 
myös kuolleeseen eloperäiseen ainekseen sitoutuneet ravinteet tulevat 
kasveille käyttökelpoiseen muotoon. Pieneliöstöllä on myös suuri merkitys 
lyhytaikaisissa typen ja hiilen vapautumisen ja sitoutumisen vaiheissa. 
Pieneliöstö parantaa myös maan mururakennetta, estää maaperän tiivis-
tymistä ja eroosiota sekä maaperän tautien leviämistä. Pieneliöstön hyvin-
vointi edistää myös mykorritsojen eli sienijuurten viihtymistä maaperässä, 
jolloin kasvien ravinteiden, erityisesti fosforin otto ja vedensaanti tehostu-
vat. Maatuessaan katteet lisäävät maan pintakerrosten humuspitoisuutta. 
(Rajala 2006, 54–65; Rajala & Mynttinen 2006, 361–362; Sirviö 2009, 51.) 
 

 

Kuva 6. Pieneliöstön tehtävät (Rajala 2006, 56). 
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5.1.6 Ravinteet 

Orgaanisilla katteilla voidaan parantaa ja lannoittaa maaperää, sillä ne si-
sältävät merkittäviä määriä pää- ja sivuravinteita. Erityisesti fosfori ja ka-
lium lisäävät kasvien resistenssiä kasvitauteja vastaan. Maatuessaan kat-
teet vapauttavat niihin sitoutuneet ravinteet kasvien käyttöön. Orgaaniset 
katteet sisältävät usein myös paljon sitoutunutta typpeä, joka katteen 
maatuessa vapautuu maaperään. (Grundy & Bond 2007, 141‒142.) 
 
Puuperäisistä katteista puun kuori hajoaa kaikkein hitaimmin. Tuore havu-
puuhake voi aiheuttaa typen puutetta. Havupuista tehty hake hajoaa leh-
tipuuhaketta hitaammin. Lehtipuuhake lisää fosfori- ja kaliumpitoisuutta 
ja nostaa maan pH:ta. (Rajala 2006, 190; Rajala & Mynttinen 2006, 380.) 

5.1.7 Maan routaantuminen 

Katekerros vähentää jonkin verran maan routaantumista ja vähentää rous-
teen syntymistä lämpötilaa tasoittamalla ja tekemällä kasvualustan pin-
nasta huokoisemman (Tossavainen 2010, 50). Sopivan paksuinen kateker-
ros vähentää routaantumista ja hidastaa vain hieman roudan sulamista ke-
väällä (Kasvi ym. 2003, 195). Kasvien kasvuun lähtö voi viivästyä, mutta kyl-
minä keväinä suojaavasta katekerroksesta on hyötyä kovien yöpakkasten 
takia (Rajala & Mynttinen 2006, 362). 

5.2 Katteiden haitat 

Katteet eivät estä voimakkaiden monivuotisten juuririkkaruohojen kasvua, 
esimerkiksi juolavehnä kasvaa vielä 10 cm paksun katekerroksen läpi 
(Grundy & Bond 2007, 136; Tossavainen 2010, 49). 
 
Paksu eloperäinen katekerros hidastuttaa keväisin maan lämpenemistä ja 
roudan sulamista ja haittaa siten kasvien kasvuun lähtöä. Routa estää kas-
vien juurien vedenottoa ja vaurioittaa versoja. Hakepäällysteisissä istutuk-
sissa roudan sulaminen voi kestää pahimmillaan 3–4 viikkoa kauemmin 
kuin katteettomassa ja varsinkin aroille kasveille ja monille pienille havu-
puiden kääpiömuodoille tällä on erittäin vahingollinen vaikutus. Yleinen 
virhe on kasata katetta puun juurenniskan päälle, jolloin lahovaurioiden 
riski lisääntyy. Liian paksu katekerros pitää kasvualustan kosteana ja mär-
känä ja etenkin sateisina kesinä katekerroksessa saattaa esiintyä runsaasti 
etanoita. Liian paksu katekerros pitää kasvualustan viileänä kasvukauden 
aikana ja hidastaa kasvien kasvua. (Kasvi ym. 2003, 195–196, Rajala & 
Mynttinen 2006, 362; Sirviö 2009, 136.) 
 
Sienitaudit viihtyvät kosteassa ja märässä kasvualustassa (Soini 2009, 176). 
Sienitauteja torjutaan pitämällä kasvusto ilmavana ja kuivana sekä harven-
tamalla tiheitä kasvustoja. Eloperäiset katteet pidättävät vettä ja kosteutta 
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kasvualustassa. Liiallinen kosteus ja märkyys kasvualustassa tukahduttavat 
kasvien juuristot estämällä kaasujen vaihdon. (Craul 1992, 317.) 
 
Katteiden haittavaikutukset kohdistuvat myös maaperän ravinnetasoon. 
Eloperäiset katteet, kuten puuhake ja kuorikate, sisältävät runsaasti hiiltä 
ja vähän typpeä ja kuluttavat lahotessaan paljon kasvualustan typpeä. Käy-
tettäessä havupuukatteita kasvualustan happamuus lisääntyy, koska kuo-
rikatteen pH on 3,5–5,5 ja hakkeen 4,1–6 (Craul 1992, 365–366). Paljon 
typpeä sisältävät katteet vaikuttavat heikentävästi kasvien soluseinämiin, 
jolloin kasvi altistuu sienitaudeille. Myös sadon tuleentuminen viivästyy ja 
kasvien talvenkestävyys heikkenee. Typpi saattaa vapautua katteista kas-
vien kannalta liian myöhään ja huuhtoutua. (Kasvi ym. 2003, 196; Rajala & 
Mynttinen 2006, 362.) 
 
Läpäisemättömät katteet, esimerkiksi katemuovit, estävät täysin luonnol-
lisen kosteuden haihtumisen. Kondenssivesi-ilmiön seurauksena kosteus 
kertyy katemuovin alapintaan ja maan pintakerrokseen estäen kasveja 
juurtumasta kunnolla, koska juuret kasvavat katemuovin myötäisesti pin-
nassa. Juuret altistuvat myös routavaurioille, mekaaniselle rasitukselle ja 
kuumuudelle. (Craul 1992, 320.) 
 
Muovikatteet ja katekankaat estävät myös mekaanista rikkaruohojen kit-
kemistä ja vaikeuttavat lisälannoitusta. Maa kostuu sateella ja kasteltaessa 
epätasaisesti. Uusiutumattomista luonnonvaroista tehdyt muovikatteet 
aiheuttavat myös ympäristöongelmia ja niiden hävittäminen ja kierrätys 
on ongelmallista. (Rajala & Mynttinen 2006, 362.) 

6 ORGAANISIA KATTEITA KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ 

Orgaanisia katteita koskevat lannoitevalmistelaki 539/2006 muutoksi-
neen, Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/11 
muutoksineen sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetus 11/12 lannoi-
tevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta, 
jossa annetaan tarkempia tietoja muun muassa ilmoitusvelvollisuudesta ja 
omavalvonnasta. 

6.1 Lannoitevalmistelaki 539/2006 

Lain tarkoituksena on edistää laadukkaiden ja turvallisten lannoitevalmis-
teiden valmistamista ja markkinoille saattamista sekä antaa asianmukaiset 
tiedot lannoitteista niiden ostajille ja kuluttajille. Lakia sovelletaan myös 
osittain omaan käyttöön valmistettaviin lannoitteisiin.  (Lannoitevalmiste-
laki 539/2006, § 1–2.) 
 

http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/39201
http://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/normi/400001/39201
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Kasvualustat, maanparannusaineet, mikrobivalmisteet ja sellaisenaan käy-
tettävät sivutuotteet ovat lannoitevalmisteita. Lannoitevalmisteet edistä-
vät kasvien kasvua, parantavat sadon määrää ja laatua ja niiden teho pe-
rustuu kasviravinteisiin. Lannoitevalmisteiden täytyy olla tasalaatuisia, tur-
vallisia sekä kelvollisia käyttötarkoitukseensa, eivätkä ne saa sisältää hai-
tallisia aineita tai eliöitä. Asianmukaisesti käytettynä lannoitevalmiste ei 
saa aiheuttaa vaaraa ihmisille, eläimille, kasvien terveydelle tai ympäris-
tölle. Markkinoille saatettavien lannoitevalmisteiden täytyy kuulua kansal-
liseen tyyppinimiluetteloon. Orgaaniset katteet kuuluvat tyyppinimeltään 
maanparannusaineisiin, jotka parantavat maaperän fysikaalisia, kemiallisia 
ja/tai biologisia ominaisuuksia.  (Lannoitevalmistelaki 539/2006, § 4–7.) 
 
Markkinoille saatettavissa lannoitevalmisteissa täytyy olla aina säädösten-
mukainen tuoteseloste. Valmisteet on pakattava asianmukaisesti. Pakkaa-
mattomat valmisteet on kuljetettava ja varastoitava asianmukaisesti, tur-
vallisesti ja käyttötarkoitukseen sopivasti. (Lannoitevalmistelaki 539/2006, 
§ 8.) 
 
Lannoitevalmistajan täytyy rekisteröityä Elintarviketurvallisuusvirasto Evi-
raan ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksessa kuvataan toiminnan jär-
jestäminen, valmistettavien tuotteiden tuoteselosteet, tyyppi- ja kauppa-
nimet sekä omavalvontasuunnitelma. Valmistajalla on myös velvollisuus il-
moittaa toiminnan muutoksista tai lopettamisesta. Valmistajan on pidet-
tävä toiminnastaan ajan tasalla olevaa tiedostoa, josta valvojaviranomai-
set voivat selvittää tarpeelliset tiedot, esimerkiksi valmistusmäärät, myyn-
nit, raaka-aineostokset ja varastopaikat. Lisäksi Eviraan on tehtävä vuosi-
ilmoitus. Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavilta laitoksilta vaaditaan 
myös laitoshyväksyntä.  (Lannoitevalmistelaki 539/2006, § 10–15.) 

6.2 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 24/11 

Tämä asetus on ns. laatuasetus, jossa säädetään muun muassa lannoite-
valmisteiden laatu-, merkintä-, pakkaus-, kuljetus- ja varastointivaatimuk-
sista. Lannoitevalmisteet ryhmitellään lannoitevalmistelain mukaisiin tyyp-
peihin ja edelleen kansallisiin tyyppinimiryhmiin, jotka löytyvät asetuksen 
liitteestä I. Liitteissä I–III selviävät tyyppiryhmille asetetut vaatimukset, 
sivu- ja hivenravinteiden vähimmäispitoisuudet ja sallitut poikkeamat tuo-
teselosteessa (MMMa 24/11, § 1–4.) 
 
Puuhake kuuluu tyyppinimiryhmään maanparannusaineet, 3A3 maan ra-
kennetta parantavat aineet ja tyyppinimeltään ryhmään 1 katemateriaalit. 
Taulukosta 2  (s. 15) selviävät tuoteselosteessa ilmoitettavat tiedot ja ra-
vinteiden ja muiden ominaisuuksien poikkeamat. (MMMa 24/11, liite I.) 
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Taulukko 2. Tyyppinimiryhmä ja tyyppinimi (MMMa 24/11) 

 
 
Lannoitevalmiste ei saa sisältää sellaisia määriä haitallisia tai vaarallisia ai-
neita tai eliöitä (taulukot 3–4), että sen asianmukaisesta käytöstä voi ai-
heutua vaaraa ihmisille, eläimille tai muulle luonnolle (MMMa 24/11, § 4–
5; MMMa 24/11, liite IV). 

Taulukko 3. Haitta-aineet (MMMa 24/11) 

 
 

Taulukko 4. Taudinaiheuttajat (MMMa 24/11) 
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Orgaaniset valmisteet saavat sisältää epäpuhtauksia hyvin vähän tai eivät 
lainkaan (taulukko 5). 

Taulukko 5. Epäpuhtaudet (MMMa 24/11) 

 

6.3 Omaan käyttöön tehty puuhake 

Mikäli Forssan kaupunki valmistaa itse omaan käyttöön tulevaa katemate-
riaalia, puuhaketta, ei rekisteröitymistä lannoitevalmistealan toimijaksi 
edellytetä. Kaupungilta ei edellytetä silloin omavalvontaa, tiedoston pitä-
mistä, eikä tuotteelle tarvitse tehdä tuoteselostetta. Katemateriaalin on 
kuitenkin täytettävä yleiset turvallisuus- ja laatuvaatimukset. (Alainen 
2017.) 
 
Omaan käyttöön tulevan puuhakkeen on oltava turvallista ts. hake ei saa 
sisältää sellaisia määriä haitallisia tai vaarallisia aineita tai eliöitä, että hak-
keen käytöstä voi aiheutua haittaa ihmisille, ympäristölle ja eläimille. Hake 
ei saa sisältää muovia tai muita epäpuhtauksia kuin enintään 0,5 %. Rikka-
kasvinsiemeniä saa olla enintään 5 itänyttä/l. (MMMa 24/11, § 4–5; 
MMMa 24/11, liite IV.) 
 
Forssan kaupungin ympäristötarkastaja Henna Moisanderin (2018) mu-
kaan katekokeeseen ei tarvita ympäristövalvonnasta lupaa. 

7 PUUHAKKEEN KÄYTÖSSÄ JA VARASTOINNISSA HUOMIOITAVIA 
ASIOITA 

Puuaines on alttiina useille erilaisille vaurioille, esimerkiksi tuhohyönteis-
ten aiheuttamille mekaanisille vaurioille, lahottajasienien ja bakteerien ai-
heuttamalle entsymaattiselle tuhoutumiselle. Puuaines voi tuhoutua eri-
laisten ympäristötekijöiden, kuten auringonvalon, kosteuden, lämpötilan 
ja ilmansaasteiden takia. Puun lahoaminen on biologinen prosessi, jossa 
toisenvaraiset eliöt, kuten sienet, bakteerit ja alkueläimet saavat energiaa 
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hajottamalla orgaanisia yhdisteitä. Lahoaminen hävittää biomassaa. Puun 
haketus nopeuttaa puubiomassan hajoamista, koska parenkyymi- eli tylp-
pysolukkoon varastoituneet ravintoaineet, esimerkiksi tärkkelys ja rasvat 
alkavat hajota. (Eriksson 2011, 8; Jääskeläinen & Sundqvist 2007, 112 -119; 
Kellomäki 2005, 252–255.) 

7.1 Kosteus, lämpötila, itsesyttyminen ja varastointi 

Hakkeena varastoidussa puuaineksessa kosteus heikentää säilyvyyttä eri-
tyisesti silloin, jos hake sisältää viherainesta tai muuta ravinteikasta bio-
massaa. Kosteassa hakekasassa tapahtuu kuiva-aineen kemiallista hajoa-
mista sekä syntyy homekasvustoa, jonka tuottamat itiöt vaikuttavat haital-
lisesti ihmisen hengityselimiin aiheuttaen allergioita ja hengitystieongel-
mia.  Puuaineen kosteus vaikuttaa homehtumisen todennäköisyyteen. 
Vasta alle 25 %:n kosteustasossa mikrobitoiminta lakkaa. Puuta ei suosi-
tella varastoitavaksi hakemuodossa pitkää aikaa. (Hakkila 2004, 68; Kärk-
käinen 2007, 322.) 
 
Nurmen (1990, 9) sekä Afzalin, Bedanen, Mahmoodin ja Sokhansanjin 
(2010, 59) tutkimuksissa havaittiin hakekasojen keskiosan olevan kuivem-
pia. Mikrobien toiminnasta johtuva lämpötilan nousu aiheuttaa kaasujen 
kiertoa. Hakkeessa jo oleva sekä hajotustoiminnasta syntyvä kosteus siir-
tyy kaasujen kierron mukana auman yläosaan ja tiivistyy auman pinnalla 
olevaan hakkeeseen. Osa kosteudesta haihtuu ilmaan, jos ei ole haihtu-
mista estäviä tekijöitä. Erikssonin (2011, 33–34) mukaan ilman kosteus, sa-
demäärä ja tuuli vaikuttavat päällimmäisten hakekerrosten kosteuteen ja 
säilyvyyteen.  
 
Aktiivisen mikrobitoiminnan takia hakekasan lämpötila voi nousta jopa 70 
C:seen kemiallisten, fyysisten ja biologisten reaktioiden vuoksi, jotka va-
pautuivat varastoidessaan happea heikentäviä kaasuja, kuten hiilidioksi-
dia, hiilimonoksidia ja metaania. Hapetusreaktio syntyy puumateriaalin 
pinnalla, puun huokoisuudesta johtuen reaktiopinta-ala on suuri.  Hakkeen 
itsesyttyminen voi johtua kaikista kolmesta reaktiosta tai jokin reaktio voi 
toimia yksinään. Myös hakkeen palakoko ja tiheys voivat vaikuttaa synty-
viin kaasuihin. Hakekasan keskellä ja yläosassa lämpeneminen on voimak-
kainta. Kasan yläosassa lämpötila pysyy myös pohjakerroksia korkeam-
pana.  (Fagernäs, Impola, Rautiainen & Ajanko 2004, 155–166; Koppejan, 
Lönnermark, Persson, Larsson, Blomqvist, Arshadi, Valencia-Reyes, Melin, 
Howes, Wheeler, Baxter & Nikolaisen 2013, 3–5; Raitila, Virkkunen & Heis-
kanen 2014, 27; Tumluru, Lim, Bi, Kuang, Melin, Yazpandanah & Sohkan-
sanj 2015, 1745–1759.) 
 
Raitilan ym. (2014, 1) mukaan alle 200 irtokuutiometrin hakekasat ovat tai-
vasalla alttiita sateelle ja kosteudelle, joiden takia kasoja pitäisi varastoida 
taivasalla vain lyhytaikaisesti. Pakkasjaksolla tehty hakekasa säilyy parem-
min, koska biologinen hajoaminen vaatii korkeamman lämpötilan (Puuinfo 
2015). 
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7.2 Palakoko 

Wihersaaren (2005, 444–453) mukaan lämpöä tuottava biologinen aktiivi-
suus tapahtuu hakkeen pinnalla.  Mitä pienempi on palakoko, sitä suu-
rempi pinta-ala tilavuutta kohti ja sen seurauksena korkeampi biologinen 
aktiivisuus, joka johtaa korkeampiin lämpötiloihin. Lisäksi hakekasan luon-
nollinen tuuletus heikkenee palakoon pienentyessä ja kasan tiivistyessä. 
Jirgisin (1995, 181–190) mukaan hakkeen palakoko vaikuttaa hakekasan 
säilyvyyteen ja ilmankiertoon.  

7.3 Haju ja tuoksu 

Puista erittyy erilaisia tuoksuja ja hajuja kemiallisina yhdisteinä. Puussa on 
pieni määrä uuteaineita, jotka vaikuttavat puun väriin, tuoksuun ja kestä-
vyyteen. Uuteaineita ovat muun muassa terpeenit, terpenoidit, sterolit, fe-
noliset yhdisteet, rasvat, rasvahapot ja vahat.  Monoterpeenit ovat haihtu-
via yhdisteitä, joista havupuiden tuoksu on peräisin. Havupuiden tiehyt-
pihka koostuu monoterpeenien lisäksi karboksyyliryhmän sisältämistä 
hartsihapoista. Monoterpeenit, joita ovat esimerkiksi pineenit, kareeni, 
kamfeeni ja limoneeni, voivat aiheuttaa isoina määrinä hajuhaittaa, sil-
mien ja hengitysteiden ärsytystä sekä pahoinvointia. (Jääskeläinen, & 
Sundqvist 2007, 96–101; Kärkkäinen 2007, 350–353; Nordic Innovation 
Centre 2008, 10; Pönkä 2006, 147.) 

7.4 pH ja kestoikä 

Puuhakkeen pH on 4,0–6,0 riippuen käytetystä puulajista, pH on keskimää-
rin 5,3. Hakkeen kestoikä on noin 3–15 vuotta riippuen käytetystä puula-
jista ja hakkeen palakoosta. (Craul 1992, 365.) 

7.5 Hakekatteen poistaminen tienluiskista 

Maatumattoman katteen voi poistaa ja esimerkiksi kompostoida. Biologi-
nen käsittely vaatii ympäristöluvan (Jätelaki 646/2011 6.1, 16 §). Osittain 
maatunut hake on jo sekoittunut kasvualustaan ja haketta poistettaessa 
kasvualustaa/maa-ainesta tulee mukaan. Jätelain (646/2011 § 5) mukaan 
maa-aineksen seulontaa, mekaanista esikäsittelyä, sekoitusta, lajittelua ja 
murskausta ei katsota muuntamiseksi, jolloin esimerkiksi seulottua maa-
ainesta voidaan käyttää uudelleen. 
 
Hake maatuu vuosien kuluessa osaksi kasvualustaa. Kaivettuun maa-ainek-
seen sovelletaan jätelain (646/2011 § 5) mukaista jätteen yleistä määritel-
mää. Kun kriteerit täyttyvät (kuva 7, s. 19), maa-ainesta ei pidetä jätteenä. 
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Kuva 7. Maa-aineksen jäteluonne (Jätelaki 646/2011 § 5). 

 
Infrarakentamisessa kaivetut pilaantumattomat pintamaat pyritään hyö-
dyntämään syntypaikalla tai muualla infrarakentamisessa (InfraRYL 2010, 
41). 
 
Mikäli poistetulle, pilaantumattomalle maa-ainekselle ei ole osoitettu 
suunniteltua hyötykäyttöä, hyödyntäminen on epävarmaa tai maa-ainek-
sen varastointi on pitkäaikaista, voidaan poistettu maa-aines viedä maa-
ainesasemalle (Kämäräinen 2015; Pyy, Tikkanen, Reinikainen, Nihtilä & 
Sorvari 2017.) 
 
Maa-aineksen pilaantumista on syytä epäillä ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, 
jos valtioneuvoston PIMA-asetuksen (214/2007 § 3) mukaan yksi tai use-
ampi haitallisen aineen pitoisuus ylittää asetuksessa säädetyn kynnysarvon 
tai alueellisen taustapitoisuuden. 
 
Mikäli maa-ainesjätteessä on tutkimusten perusteella todettu olevan hai-
tallisia aineita, täytyy maa-ainesjätteen vaarallisuus selvittää seuraavin 
keinoin: 1) maa-ainesjätteen haitta-aineiden kemiallisen koostumuksen 
selvittäminen 2) jätteen sisältämien aineiden tai yhdisteiden vaarallisuu-
den tarkistaminen CLP-asetuksesta 3) jätteen sisältämien vaarallisten ai-
neiden pitoisuuksia vertaaminen vaarallisen jätteen raja-arvoihin 4) sellais-
ten jätteen sisältämien vaaraominaisuuksien selvittäminen,  joille ei ole 
määritetty raja-arvoja  CLP-asetuksessa. (Ympäristöministeriö 2015, 10.) 

7.6 Tien luiskakaltevuus 

Tiealueiden päällysrakenteiden kuivaamiseen ja hulevesien johtamiseen 
voidaan käyttää avo-ojia. Yleensä tien sivuluiskien kaltevuus on 1:2–1:3. 
Mikäli kaltevuus on 1:1,5 tai jyrkempi, luiskan alttius eroosiolle lisääntyy. 
Jyrkissä luiskissa veden aiheuttama eroosio syövyttää kasvualustaa ja kat-
teet saattavat valua veden mukana avo-ojan pohjalle. Myös ojassa virtaava 
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vesi saattaa aiheuttaa vesieroosioita ojan reunoilla. Jyrkillä osuuksilla luis-
kia voidaan vahvistaa erilaisilla geotekstiileillä, tukiverkoilla tai luiskaver-
houksella. (Soini 2009, 88, 175, 250.) 

8 MAANTEIDEN HULEVESIEN HAITTA-AINEET 

Hulevedet ovat maanpinnalta, rakennetuilta alueilta, kuten teiltä ja ka-
duilta, rakennusten katoilta ja muilta läpäisemättömiltä pinnoilta pintava-
luntana johtuvia sade- ja sulamisvesiä (Kotola & Nurminen 2003, 15). 
Maantiealueiden hulevesissä saattaa olla ympäristölle haitallisia aineita, 
jotka voivat vaikuttaa pohjaveden laatuun ja jopa estää veden käytön ta-
lousvetenä. Haitta-aineet voivat vaikuttaa pintavesien rehevöitymiseen ja 
sameuteen sekä vahingoittaa vesieliöstöä. Maanteiden hulevesien määrä 
riippuu usein maantieosuuden liikennemääristä, liikennetyypistä, tienpin-
nan ominaisuuksista ja kaltevuudesta, sateen voimakkuudesta ja pituu-
desta sekä sadetapahtumaa edeltävän kuivan ajan pituudesta. Hulevesiä 
pidetään yleisesti puhtaina, eikä niiden sisältämille haitta-aineille ole mää-
ritelty erillisiä raja-arvoja lainsäädännössä. (Folkeson 1994, 8; Inha, Kettu-
nen & Hell 2013, 1; Inha, Kettunen & Hell 2014.) 

8.1 Haitta-aineet 

Maanteiden hulevedet sisältävät muun muassa kiintoaineita, raskasmetal-
leja, happea kuluttavia epäpuhtauksia, orgaanisia yhdisteitä, ravinteita ja 
mikro-organismeja (Folkeson 1994, 8).  

8.1.1 Kiintoaineet 

Maanteiden hulevesissä esiintyvät kiintoaineet ovat suurimmaksi osaksi 
hiekka- ja kiviainesta, tien kulumisen takia tienpinnasta irtoavia aineita 
sekä renkaista irtoavaa kumimassaa, jotka joutuvat huleveteen sateen 
huuhtoessa päällystettyjä pintoja ja maaperää (Stockholm Vatten 1999, 
24). 
 
Suuri kiintoainepitoisuus samentaa vettä, heikentää valon kulkeutumista 
ja haittaa kasvien yhteyttämistä. Uoman pohjalle laskeutuessaan kiinto-
aine tuhoaa esimerkiksi kalojen kutusoraikkoja ja pohjaeläimistöä sekä vä-
hentää luonnon monimuotoisuutta. (Kotola & Nurminen 2003, 55–56.) 

8.1.2 Metallit 

Maanteiden hulevedet sisältävät elohopeaa, kadmiumia, kromia, kuparia, 
rautaa, nikkeliä, lyijyä ja sinkkiä. Pieni osa metalleista esiintyy liukoisessa 
muodossa, pääasiassa metallit esiintyvät suspendoituneessa muodossa eli 
sitoutuneena kiintoaineeseen. pH:n laskiessa monien metallien liukoisuus 
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lisääntyy. Metallit ovat useimmiten myrkyllisimmillään liuenneessa muo-
dossa.  (Folkeson 1994, 8; Raunio 2008.) 
 
Kupari, kadmium ja kromi ovat myrkyllistä ihmisille ja eläimille. Liukoisessa 
muodossa oleva kupari on myrkyllistä vesiekosysteemissä. Osa kuparista 
on sitoutuneena humusaineisiin ja maahiukkasiin. Kuparin myrkyllisyys 
kasvaa maaperän happamoitumisen myötä, kupari voi estää esimerkiksi 
välttämättömien hivenaineiden, kuten raudan ja sinkin, sitoutumisen.  
Sinkki ja nikkeli ovat suurina pitoisuuksina myrkyllisiä, myös kromista on 
haittaa ihmisille, eläimille ja kasveille. Lyijy esiintyy usein hiukkasmuodossa 
ja kerääntyy biomassaan ja on erittäin myrkyllistä ihmisille ja eläimille. 
(Stockholms stad 2001, 11–14; Stockholms stad 2002, 13–14.) 
 
Malmqvistin, Svenssonin ja Fjellströmin (1994, 3), Melasen (1982) ja Stock-
holms stadin (2011, 11–14) tutkimusten mukaan liikenne on lyijyn pää-
siallinen lähde (taulukko 6), kadmiumin, kromin ja nikkelin suuri lähde sekä 
sinkin ja kuparin kohtalainen lähde. Autoissa on siirrytty käyttämään lyijy-
töntä bensaa, joten nykyään lyijyn määrä lienee pienempi. Kuparin pääläh-
teenä ovat rakennusten kuparikatot, jotka ovat alttiita korroosiolle. Sade 
ja ilmalaskeuma ovat joko suuria tai kohtalaisia päästölähteitä kaikille ai-
neille. 

Taulukko 6. Huleveden päästölähteiden suhteelliset osuudet, mukailtu 
Merkittävyys: **** = hallitseva, *** = suuri, ** = kohtalainen, * 
= vähäinen (Melanen 1982; Malmqvist, Svensson & Fjellström 
1994, 3; Stockholms stad 2001, 11–14) 
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8.1.3 Ravinteet 

Pääravinteiden typen ja fosforin päästölähteitä ovat muun muassa hajoava 
orgaaninen aines, ilmalaskeuma, autojen pakokaasut, fossiiliset polttoai-
neet, lannoitteet sekä eläinten jätökset (taulukko 6, s. 21).  Suomessa tut-
kimusten mukaan noin 50–70 % hulevesien typpihuuhtoumasta ja noin 25 
% fosforihuuhtoumasta ovat peräsin ilmalaskeumasta. Pääosin typpi on 
liukoisena ja fosfori hiukkasiin kiinnittyneenä hulevesissä. (Kotola & Nur-
minen 2003, 31, 56; Malmqvist ym. 1994, 3.) 
 
Fosforin pitoisuudet ovat toiseen pääravinteeseen typpeen verrattuna pie-
niä ja siksi fosfori esiintyy usein ravinteiden minimitekijänä sisävesissä. Jos 
fosforia on paljon, typpi voi muuttua minimitekijäksi. Ravinteiden lisäänty-
minen kiihdyttää kasvua ja aiheuttaa vesistössä rehevöitymistä. Lisäänty-
nyt kasviplankton samentaa vettä. Rehevissä vesissä voi esiintyä voimak-
kaita levien massaesiintymiä ja levälautat voivat muodostaa laajoja matto-
maisia kasvustoja. Levät ja muu kasvava biomassa lisäävät myös kuolleen 
orgaanisen aineksen määrää ja happea kuluu hajottamisen, jolloin järvessä 
voi olla esiintyä happikatoa. (Kotola & Nurminen 2003, 56; Särkkä 1996 63–
66.) 

8.1.4 Orgaaniset yhdisteet 

Fossiiliset polttoaineet, esimerkiksi bensiinit, kevyt ja raskas polttoöljy, 
maakaasu, dieselöljyt, sekä myös asfaltti ja bitumi koostuvat erilaisista hii-
livedyistä ja pienistä määristä muita yhdisteitä. Epätäydellisen palamisen 
seurauksena syntyy polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH), eniten PAH-
yhdisteitä syntyy teollisuudessa, liikenteessä ja muussa energiantuotan-
nossa.  PAH-yhdisteitä on useita satoja ja osa niistä aiheuttaa syöpää ja 
mutaatioita, kaikkien PAH-yhdisteiden vaikutuksia ja hajoamistuotteita ei 
vielä tunneta. Rasvahakuiset PCB-yhdisteet eli polyklooratut bifenyylit ker-
tyvät ravintoketjussa, varastoituvat rasvakudoksiin ja maksaan. PCB-
yhdisteet voivat aiheuttaa syöpää. Vesieliöihin yhdisteet kertyvät hyvin ja 
ovat niille erittäin myrkyllisiä. PAH- ja PCB-yhdisteet ovat hydrofobisia ja 
esiintyvät hulevesissä yleensä hiukkasiin kiinnittyneinä. Bensiiniin lisättä-
vät metyyli-tertiääri-butyylieetteri eli MTBE ja tertiääri-amyylimetyylieet-
teri eli TAME ovat vesiliukoisia ja voivat helposti kulkeutua pohjaveteen. 
MTBE ja TAME haihtuvat kuitenkin nopeasti pintavedestä. (Folkeson 1994, 
8; Stockholms stad 2002, 14; Työterveyslaitos 2010,2; Työterveyslaitos 
2017; Westlin 2004, 12.) 
 
Öljy on myrkyllistä kasveille sekä haitallista ihmisille ja eläimille (Stock-
holms stad 2002, 14). Öljyn hajoaminen ympäristössä on melko hidasta. 
Perusöljyihin on lisätty useita lisäaineita, joiden takia öljy kevyempänä jää 
veden pinnalle muodostaen kalvon, joka estää hapen kulkeutumisen ve-
teen (Kotola & Nurminen 2003, 56). 
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8.1.5 Liukkaudentorjunta-aineet 

Talvella teiden liukkautta torjutaan perinteisellä tiesuolalla eli natriumklo-
ridilla tai hiekoittamalla. Kalsiumkloridin talviaikainen käyttö liukkauden-
torjunnassa on lisääntynyt.  Natriumkloridin käytölle on etsitty vaihtoeh-
toja, toistaiseksi kuitenkin muiden aineiden käyttö liukkaudentorjunnassa 
on kalliimpaa. Kalsiumkloridia saa käyttää vain liuoksena, natriumkloridia 
voidaan käyttää rakeisena, liuoksena tai suolaliuoksella kasteltuna. (Ves-
tola, Pohjanne, Carpén, Kaunisto & Ahlroos 2006, 14–17.) 
 
Vesiliukoisina suolat joutuvat hulevesien mukana ympäristöön. Maaperän 
heikentynyt vedenläpäisykyky johtuu natriumioneiden maaperän suspen-
doituneiden partikkeleiden hajotuksesta. Myös hapen kulkeutuminen vä-
henee ja lisääntynyt pintavalunta edistää myös eroosiota. Kalsiumionit vai-
kuttavat positiivisesti maaperän laatuun, natriumionit puolestaan nosta-
vat pH-arvoa.  Kloridi-ionit kulkeutuvat vesistöihin tai vajovesien mukana 
pohjaveteen aiheuttaen pohjaveden suolaantumista. Tutkimusten mu-
kaan kalsiumkloridi lisää ajoneuvojen ja siltojen korroosiota enemmän 
kuin natriumkloridi. (Vestola ym. 2006, 58.) 

8.2 Maanteiden hulevesien näytteenotto 

Tavallisimmat metallit ja alkuaineet, joita seurataan maanteiden huleve-
sissä, ovat arseeni, kadmium, koboltti, kromi, kupari, lyijy, natrium, nikkeli 
ja sinkki (Inha ym. 2014, 29–34).  
 
PAH-yhdisteitä on satoja, yleensä mitataan seuraavia 16:ta PAH-
yhdistettä: 
- naftaleeni 
- asenaftyleeni 
- asenafteeni 
- fluoreeni 
- fenantreeni 
- antraseeni 
- fluorantseeni 
- pyreeni 
- bentso(a)antraseeni 
- kryeeni 
- bentso(b)fluoranteeni 
- bentso(k)fluoranteeni 
- bentso(a)pyreeni 
- indeno(1,2,3-cd)pyreeni 
- dibentso(a,h)antraseeni 
- bentso(g,h,i)peryleeni (Inha ym.2014, 29–34). 
 
Näistä yhdisteistä bentso(b)fluoranteenin, bentso(k)fluoranteenin, 
bentso(g,h,i)fluoranteenin ja indeno (1,2,3-cd)pyreenin  pitoisuuksien yh-
teissumma saattaa ylittää talousveden laatuvaatimukset ja pohjaveden 
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laatunormit. Muita mitattavia parametreja ovat kiintoaines, öljyhiilivetyja-
keet, kloridi, sähkönjohtavuus, orgaanisen hiilen kokonaismäärä (TOC), ko-
konaistyppi, ammoniumtyppi ja kokonaisfosfori. (Inha ym. 2014, 29–34.) 

9 KATUSUUNNITELMA JA KATE 

Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999 § 85) mukaan katu on rakennet-
tava kunnan hyväksymän suunnitelman mukaisesti ja sopeutettava asema-
kaavan mukaiseen ympäristöönsä. Kadun on myös täytettävä toimivuu-
den, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. 
 

9.1 Katusuunnitelma 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaan katusuunnitelman täytyy sisäl-
tää katualueen osien käytön eri tarkoitukset, kadun sopeuttaminen ympä-
ristöön sekä mahdolliset vaikutukset ympäristökuvaan. Lisäksi katusuunni-
telmassa pitää esittää kadun liikennejärjestelyperiaatteet, esimerkiksi 
poikkileikkaus, pysäköinti ja hidasteet, kuivatus- ja sadevesien johtaminen, 
kadun korkeusasema, päällystemateriaali sekä tarvittaessa istutukset ja 
pysyväisluonteiset rakennelmat ja laitteet. (MRA 895/1999 § 41.) 
 
Katusuunnitelmasta laaditaan suunnitelmapiirustuksen lisäksi kirjallinen 
katusuunnitelmaselostus, jossa kuvataan lyhyesti kohteen perustiedot, ku-
ten asemakaava- ja sijaintitiedot sekä suunnittelun aikaiset vuorovaikutus-
prosessit ja muut tekijät, kuten esteettömyyden huomioon ottaminen 
suunnitelmissa, jotka eivät käy ilmi suunnitelmapiirustuksista. Katusuunni-
telman hyväksyminen voidaan kunnan sisällä delegoida vapaasti. (Ojala 
2006, 45–52.) 

9.2 Kadun rakennussuunnitelma 

Rakennussuunnitelma on tekninen suunnitelma, joka täydentää katusuun-
nitelmaa ja lisää siihen tietoja rakenteellisista yksityiskohdista tai laatii 
suunnitelmaan liitteeksi lisäpiirustuksia tarvittavista yksityiskohdista, esi-
merkiksi katupäällysteistä ja katuistutuksista sekä kadunkalusteista (Junt-
tila & Koivistoinen 2011, 31). 
 
Kadun rakennussuunnitelmaan kuuluu asemapiirustuksen lisäksi yksi tai 
useampia pituus- ja rakennepoikkileikkauksia sekä tasauspiirustus. Tarvit-
taessa rakennussuunnitelmaan voidaan sisällyttää esimerkiksi seuraavat 
erikoispiirustukset tai asiakirjat: pohjatutkimuspiirrokset, johtosiirtopiirus-
tukset, rakenne- ja detaljipiirustukset, katumiljööpiirustukset tai erilliset is-
tutus- ja päällystepiirustukset sekä työkohtaiset työselostukset. (Junttila & 
Koivistoinen 2011, 32.) 
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Rakennussuunnitelmaan kuuluu myös työkohtainen työselostus. Nykyisin 
suurin osa katujen työselostuksista laaditaan julkaisun Infrarakentamisen 
yleiset laatuvaatimukset InfraRYL pohjalta. Työselostus sisältää kaikki ky-
seessä olevan kohteen rakentamisen kannalta oleelliset tiedot. Hankekoh-
taisessa työselostuksessa esitetään laatuvaatimukset, tarkennukset suun-
nitelmiin sekä tarpeelliset työohjeet. 

9.3 Katteen esittäminen rakennussuunnitelmassa 

Katteiden käyttö voidaan esittää erillisessä istutuspiirustuksessa, katumil-
jöösuunnitelmassa tai asemapiirustuksessa. Katteen pitää olla suunni-
telma-asiakirjojen mukainen. 

9.3.1 Istutuspiirros 

Suunnitelmassa määritellään istutettavat kadun osat ja esimerkiksi puuis-
tutuksien vaatimat rakenteet. Suunnitelma sisältää istutettavien kasvien 
lajit ja lajikkeet, niiden koon, laadun, määrän, sijoituksen ja tarvittaessa is-
tutustiheyden. Kasvualustan laatu, sijoitus, katteet sekä tarvittavat katu-
puiden varusteet on määritelty suunnitelma-asiakirjoissa. Katteiden vaati-
mukset esitetään muun muassa InfraRYL Päällys- ja pintarakenteet koh-
dassa 23120 Katteet. (Junttila & Koivistoinen 2011, 32.) 

9.3.2 Asemapiirustus 

Asemapiirustuksessa voidaan esittää katualueen istutettavat osat sekä is-
tutettavat ja säilytettävät puut ja pensaat varusteineen (Tampereen kau-
punki 2010). Nurmetus ja kuorikate on merkitty asemapiirustukseen ku-
vassa 8. 
 

 

Kuva 8. Naavakujan ja Puistoraitin asemapiirustus (Riihimäen kaupunki 
2017). 
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10 KATEKOE TIENLUISKISSA KIIMASSUON ALUEELLA  

Forssassa infra- ja viherrakentamisesta sekä alueiden hoidosta kertyy vuo-
sittain suuria määriä kantoja, risuja ja oksia, joille haluttiin uutta käyttöä 
katteena.  Infrarakentamisessa katteiden käytöstä tienluiskissa on hyvin 
vähän tutkimustietoa. Koealue antaa mahdollisuuden seurata kantomurs-
keen/hakkeen soveltuvuutta katteena esimerkiksi rikkaruohojen torjun-
taan tienluiskilla pidemmällä aikavälillä. Samalla voidaan seurata myös 
tieltä tulevien hulevesien laatua. 

10.1 Koealueen sijainti ja koemenetelmä 

Koealueena on Forssan kaupungissa sijaitseva Kiimassuontie (kuva 9), 
jonka kautta liikenne kulkee Envitech-alueelle. Envitech-alueella on paljon 
jätteiden käsittelyyn erikoistuneita yrityksiä.  
 

 

Kuva 9. Kiimassuontie (Karttapalvelu 2018). 
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Mahdollinen koealue on Kiimassuontien alkupäässä ja se on ympyröity ku-
vassa 10.  
 

 

Kuva 10. Kiimassuontien mahdollinen koealue (Paikkatietoikkuna n.d.). 

Kiimassuontiellä luiskakaltevuus (kuvat 11–12, s. 27) vaihtelee suuresti, 
jonka takia katemateriaalia kuluu erilaisia määriä koealueen eri kohdissa. 
 

 

Kuva 11. Kiimassuontie luiskakaltevuus (Kuva: Salovaara 2018). 

 



28 
 

  
 

 

Kuva 12. Kiimassuontien luiskakaltevuus (Kuva: Salovaara 2018). 

10.1.1 Kantojen murskaaminen ja palakoko 

Kannot murskataan keväällä 2018. Kantomurske on varastokasassa siihen 
asti, kunnes murske levitetään tienluiskille. Kate vastaa palakooltaan mai-
semointikatetta 2–400 mm. 

10.1.2 Kasvualusta ja katekangas 

Kiimassuontien luiskissa kasvaa pajuja ja muita rikkakasveja tällä hetkellä 
(kuva 13). Kasvualustan pintaa kuoritaan 5–10 cm. Rikkakasvien juuret, 
isot kivet ja mahdolliset muut terävät esineet poistetaan, jotka voivat rik-
koa katekankaan. Kasvualustan päälle levitetään maatuva katekangas, joka 
asennetaan valmistajan antamien ohjeiden mukaan. Katekangas on pai-
noltaan vähintään 150 g/m2 (Tajakka 2017, 93). 
 

 

Kuva 13. Kiimassuontien luiska (Kuva: Salovaara 2018). 
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Tiellä on myös reunapalteita, jotka estävät hulevesien luonnollisen virtaa-
misen avo-ojaan (kuva 14). Palteet poistetaan myös ja samalla paranne-
taan tien kuivumista.  
 

 

Kuva 14. Kiimassuontien reunapalteet (Kuva: Salovaara 2018). 

10.1.3 Katteen levittäminen  

Katetta levitetään noin 10 cm:n paksuinen kerros katetun kasvualustan 
päälle luiskiin Kiimassuontien molemmille puolille.  Karttaan (kuva 15, s. 
29) on merkitty mahdollinen koealue.  Koealueen pituus on noin 300 met-
riä/puoli (Tiensuu 2018). Katekerroksen paksuus tarkistetaan mittaamalla 
useasta kohdasta. Katetta ei levitetä avo-ojan pohjalle asti, vaan luiskan ja 
avo-ojan pohjan väliin jätetään kattamaton alue. Näin estetään katteen va-
luminen ojan pohjalle hulevesien mukana ja pidetään ojan pohja puh-
taana. Verrokkimateriaalina käytetään tuotteistettua kuorikatetta, jota le-
vitetään myös 10 cm:n kerros tienluiskaan. Tuotteistettu kuorikate vastaa 
palakooltaan puistokatetta 2–250 mm. 
 

 

Kuva 15. Mahdollinen koealue Kiimassuontiellä (Karttapalvelu 2018). 



30 
 

  
 

10.1.4 Katemateriaalin riittävyys 

Luiskakaltevuuden vaihtelun takia koealueelle on järkevämpää laskea, 
kuinka paljon katetta menee metrille m3/m (Tiensuu 2018). Kun katetta le-
vitetään 10 cm:n kerros, katteen menekki on 0,1 m3/m2 eli 100 litraa ne-
liömetrille.  

10.2 Toimenpidelupa, maisematyölupa 

Katekokeeseen ei tarvita toimenpidelupaa, mikäli toimenpide perustuu 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaiseen katusuunnitelmaan tai maantie-
lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan (Maankäyttö- ja rakennus-
laki 132/1999 § 126). 
 
Maisematyölupaa tarvitaan kaava-alueella silloin, kun maanrakennus-
työllä, puiden kaatamisella tai näihin verrattavalla toimenpiteellä on mai-
semaa huomattavasti muuttava vaikutus. Pienemmistä hankkeista voi riit-
tää ilmoitus rakennusvalvontaan. (Forssa 2018.) 

10.3 Kokeen seuranta, mittaus ja havainnot 

Kokeella halutaan saada selville, miten puuhake soveltuu katteeksi ja onko 
puuhakkeen ja kuorikatteen käytöllä eroja. Kuorikate on palakooltaan pie-
nempää kuin kantomurske. Rikkaruohojen määrää seurataan valokuvaa-
malla koealue. Samalla kertaa voidaan ottaa myös vesinäytteet. Koealu-
eella havainnoidaan myös esimerkiksi mahdollinen hulevesien aiheuttama 
eroosio katekerroksessa ja muut muutokset. Alueen säähavainnot saadaan 
Ilmatieteen laitoksen Jokioisten havaintoasemalta. 
 
Koska koetien luiskakaltevuus vaihtelee, saadaan tietoa siitä, miten kate 
käyttäytyy eri luiskakaltevuuksissa. Kokeella halutaan selvittää myös, vä-
hentääkö katteiden käyttö tienluiskien kesäkunnossapitoa (niittoa). Pi-
dempiaikaisella seurannalla voidaan testata myös maatuvan katekankaan 
käyttöikää. Järkevällä katteiden käytöllä voidaan työpanokset ohjata mui-
hin tehtäviin ja saada kustannussäästöä. 

11 VESINÄYTTEIDEN NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA 

Vesinäytteet otetaan kaksi kertaa vuodessa Kiimassuontiellä olevan koe-
alueen avo-ojasta. Tutkimusten mukaan maanteiden hulevesien mukana 
on paljon kiintoainetta, johon epäpuhtaudet ovat kiinnittyneinä (Inha ym. 
2012). Kiintoaineen määrityksen avulla saadaan selville hakekatteen kyky 
pidättää kiintoaineita verrattuna kattamattomaan tienluiskaan. Veden 
kiintoaine määritetään standardin SFS-EN 872 mukaan. Pikamenetelmillä 
vedestä mitataan sähkönjohtavuus, sameus, pH ja väri. Näytteet on 
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mahdollista tutkia Hämeen ammattikorkeakoulun Visamäen toimipisteen 
(B-rakennus) kemian laboratoriossa. Näytteenottosuunnitelmassa maini-
tut laitteet löytyvät kemian laboratoriosta. Mikäli vesinäytteiden otto ul-
koistetaan, voidaan näytteistä mitata kohdan 8.2 mukaiset parametrit. 
 
Ensimmäinen näyte otetaan avo-ojasta ennen tieluiskan kasvualustan 
maansiirtotöitä. Vaihtoehtoisesti näyte voidaan ottaa avo-ojan yläjuok-
sulta, mikäli kasvualusta, katekangas ja kate on jo levitetty.  Katetun alueen 
kohdalta näytteet otetaan aina samasta näytteenottopaikasta.  
 
Koealue sijaitsee peltojen keskellä ja maantien avo-ojaan laskee pellon sar-
kaoja (kuva 16). Pellolta tuleva vesi vaikuttaa vesinäytteiden tuloksiin, jo-
ten vesinäytteiden näytteenottopaikka pitää olla tätä ojaa ylempänä. 
 

 

Kuva 16. Sarkaoja Kiimassuontien varrella (Salovaara 2018). 

Kuvaan 17 (s. 32) on merkitty sarkaojan suu ja suositeltu näytteenotto-
paikka, joka on muutamia kymmeniä metrejä ylempänä kuin sarkaoja. Kii-
massuontie nousee mäkeen koealueella eli näytteenotossa on myös otet-
tava huomioon se, että avo-ojassa on vettä näytteenottoajankohtia mää-
riteltäessä. 
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Kuva 17. Sarkaoja ja näytteenottopaikka (Paikkatieto n.d.). 

Näytteenottosuunnitelmaan kirjataan näytteenottotutkimuksen tarkoitus, 
tutkittavat parametrit, näytteenottovälineet, näytteiden määrä, näyte-
tyyppi, näytteiden kuljetus, säilytys ja varastointi, mahdollinen kestävöinti, 
käsittelymenetelmät, näytteenottopaikka, - aika ja -tapa, näytteiden mer-
kitseminen. Vesinäytteen tulee olla edustava. Pintavedestä näyte voidaan 
ottaa näytteenottopullolla. (SFS-EN ISO 5667-1 2007, 6; SFS- EN ISO 5667-
6 2016, 10.) 
 
Näytteet kuljetetaan esimerkiksi kylmälaukussa, tärkeintä on suojata näyt-
teitä lämpötilan muutoksilta, valolta ja rikkoutumiselta. Näytteet säilyte-
tään pimeässä ja viileässä. (Mäkelä, Antikainen, Mäkinen, Kivinen & Lep-
pänen 1992, 17.) 

11.1 Kiintoainepitoisuus 

Vesinäytteen kiintoainepitoisuus määritellään standardin SFS-EN 872 mu-
kaan. Veden kiintoainepitoisuus määritellään sen hiukkasmäärän massana 
näytetilavuutta kohti, mikä suodattaessa jää suodattimelle. Suodattimena 
käytetään esimerkiksi lasikuitusuodatinta Whatman GF 50, jonka huokos-
koko on 45 μm. (SFS-EN 872, 2005, 5–6.) 
 
Kiintoaineen määrittelyä varten vesinäytettä otetaan 500–1 000 ml poly-
eteenipulloihin. Näytettä ei kestävöidä. Kiintoainepitoisuus määritellään 
mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen huoneenlämpöisestä vedestä. 
(Mäkelä ym. 1992, 23.) 
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11.2 Sähkönjohtavuus 

Vesinäytettä otetaan joko lasi- tai polyeteenipulloon, näytettä ei kestä-
vöidä. Näytettä tarvitaan 100 ml ja näyte tutkitaan vuorokauden kuluessa 
näytteenotosta. (Mäkelä ym. 1992, 27.) 
 
Vesinäytteen sähkönjohtokyky mitataan Denver Instrument Ordior Model 
220 pH-Conductivity Meter -sähkönjohtokykymittarilla. Mittari kalib-
roidaan ensin ohjeen mukaan. 

11.3 Sameus 

Sameuden mittaamista varten otetaan vesinäytettä polyeteenipulloon. Sa-
meuden määritykseen näytettä tarvitaan 100 ml, näyte tutkitaan vuoro-
kauden kuluessa näytteenotosta. Näytettä ei kestävöidä. (Mäkelä ym. 
1992, 26.) 
 
Vesinäytteen sameus määritetään Hanna Instruments HI 93703 Micropro-
cessor -sameusmittarilla (mikroprosessoriohjattu kannettava sameusmit-
tari). Ennen mittausta sameusmittari kalibroidaan ohjeen mukaisesti. Mit-
tari on suunniteltu mittaamaan sameus standardin ISO 7027 mukaan. Mit-
taukset suoritetaan mittausalueella 0,00–50,00 FTU. 

11.4 Väri 

Värilukua varten näytettä otetaan polyeteenipulloon, näytettä ei kestä-
vöidä. Väriluvun määrittämiseen tarvitaan 100 ml näytettä ja näyte tutki-
taan vuorokauden kuluessa näytteenotosta. (Mäkelä ym. 1992, 27.) 
 
Vesinäytteen väri mitataan spektrofotometrin Hach Lange Dr 2800 värin-
mittausohjelmalla, aallonpituus 455 nm. Ennen mittausta vesinäyte suo-
datetaan 0,45 µm:n suodattimella. Laiteella mitataan nollanäyte ennen 
varsinaista vesinäytettä. 

11.5 pH 

pH-arvon määrittämiseksi vettä otetaan hioskorkilliseen lasipulloon, niin 
ettei pulloon jää ilmakuplia. Näytettä ei kestävöidä. pH-arvon määrittä-
mistä varten tarvitaan 100 ml näytettä, pH-arvon määritys on tehtävä 
mahdollisimman pian näytteenotosta. (Mäkelä ym. 1992, 26). 
 
Vesinäytteen pH mitataan InoLab pH 720 pH-mittarilla. pH-mittari kalib-
roidaan ennen mittausta puskuriliuoksilla 4, 7 ja 10. 
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11.6 Hulevesien tarkempi analyysi 

Mikäli halutaan selvittää tarkemmin, mitä Kiimassuontieltä valuva hulevesi 
sisältää, niin näytteenottoon käytetään asfaltin reunaan sijoitettavaa muo-
vikourua (kuva 18), josta hulevesi valuu keräilykaivossa olevaan lasiseen 
näyteastiaan (Inha ym.2103, 14). Näytteistä voidaan mitata kohdassa 8.2. 
esitetyt parametrit. 
 

 

Kuva 18. Muovikouru ja keräilykaivo (Inha ym. 2013, 14). 

11.7 Tulokset 

Vesinäytteiden ajankohta, sadanta, ajankohdan lämpötila, liikennemäärä, 
liikenteen lähtöpiste, asfaltista irtoava aines, vuodenaika ja sateen alku-
huuhtouma vaikuttavat vesinäytteiden tuloksiin (Inha ym. 2014). 
 
Vesinäytteet otetaan keväisin ja syksyisin, kun avo-ojassa on vettä. Näyt-
teenotto suositellaan tekemään vuosittain aina samoihin aikoihin, jotta tu-
lokset ovat vertailukelpoisia keskenään. Ensimmäinen vesinäyte ennen 
katteen levittämistä toimii vertailunäytteenä.  

12 OPINNÄYTETYÖPROJEKTIN ETENEMINEN 

Tutkimuspainotteisen opinnäytetyön tavoitteena oli saada tietoa toimek-
siantajalle Forssan kaupungin Infrapalveluille puuhakkeen ominaisuuksista 
katteena tienluiskissa ja sitä kautta luoda uutta käyttöä infra- ja viherra-
kentamisessa syntyneille kannoille ja oksajätteille.  

12.1 Projektin tarve 

Forssan kaupungissa infra- ja viherrakentamisesta ja kunnossapidosta syn-
tyneille kannoille ja oksajätteille haluttiin saada uutta innovatiivista käyt-
töä sen sijaan, että ne olisivat päätyneet haketuksen kautta polttoon ja 
energiaksi. Aloite opinnäytetyöstä tuli Forssan kaupungin Infrapalveluista. 
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12.2 Projektin tavoitteet 

Toimeksiantajan kanssa sovittiin taustaselvityksestä, jossa selvitettiin or-
gaanisten katteiden etuja ja haittoja sekä paneuduttiin tarkemmin puu-
hakkeen ominaisuuksiin katteena. Tutkimuskysymysten avulla selvitettiin 
myös hakkeen varastointiin liittyviä asioita sekä lannoitelainsäädännön nä-
kökulmasta orgaanisia katteita ja niiden laatu- ja turvallisuusvaatimuksia. 
Lisäksi työssä käytiin läpi maanteiden hulevesien haitta-aineita. Opinnäy-
tetyössä esitettiin myös suuntaa antavat katekoe- ja vesinäyteohjeet. 

12.3 Projektin toteutus 

Opinnäytetyön aihe tuli syksyllä 2017. Kävin kaksi kertaa toimeksiantajan 
luona keskustelemassa toimeksiannosta, siihen liittyvistä taustatiedoista 
sekä opinnäytetyössä tutkittavista asioista. Opinnäytetyösopimus tehtiin 
30.6.2018 asti. 
 
Opinnäytetyöhön tarvittavien taustatietojen kerääminen alkoi marras-
kuussa 2017. Kirjallisuusselvityksen avulla haettiin tietoa ja vastauksia toi-
meksiantajan kysymyksiin, jotka toimivat myös opinnäytetyön tutkimusky-
symyksinä. Työssä käytettiin lähdetietoina kirjallisuutta ja verkkosivuja. Li-
säksi Elintarviketurvallisuusvirasto Evirasta varmistettiin, ettei Forssan 
kaupungin tarvitse rekisteröityä lannoitevalmistajaksi, koska haketettavat 
kannot ja niistä syntynyt puuhake on tarkoitettu kaupungin omaan käyt-
töön. Työssä laadittiin suuntaa antavat ohjeet katekokeen tekemiseen ja 
vesinäytteiden ottamiseen. Toimeksiantajalta saatiin välipalaute ja muu-
tama korjausehdotus huhtikuun 2018 lopussa. Mahdollinen katekokeen 
koealue käytiin valokuvaamassa toukokuun 2018 alussa. 
 
Opinnäytetyön suunnitteluseminaari oli maaliskuussa 2018, jolloin työhön 
oli jo kerätty paljon taustatietoa. Väliseminaari oli toukokuussa 2018 ja 
loppuseminaari kesäkuussa 2018. 

12.4 Projektin tulosten hyödyntäminen 

Toimeksiantaja toteuttaa  katekokeen oman aikataulunsa mukaisesti, tär-
keintä oli saada ensin taustaselvitys, jonka pohjalta toimeksiantajan on 
helpompi toteuttaa katekoe. 
 
Katekokeessa toimitaan InfraRYL Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimuk-
set-ohjeitten mukaisesti. Työohjeet löytyvät InfraRyl:n kohdasta 23 100 
kasvualustat ja katteet, lisäksi noudatetaan maatuvan katekankaan valmis-
tajan antamia asennusohjeita. Toimeksiantaja määrittelee itse, mitä para-
metrejä vesinäytteistä halutaan seurata. Suurin hyöty saadaan seuraa-
malla huleveden kiintoainepitoisuutta. 
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Onnistuessaan katekoe vähentää maanteiden kesäkunnossapitoa, johon 
tienluiskien niittäminen kuuluu, ja vapauttaa työvoimaa muihin tehtäviin 
tai vähentää ulkopuolisen kunnossapitourakoinnin tarvetta. 
 
Katekokeen toivotaan innostavan myös muita kuntia ja tahoja kokeile-
maan jätepuulle uutta innovatiivista käyttöä ja pidentämään puun käyt-
töikää ja elinkaarta. Puun energiakäytössä puun arvokkaat ravinteet pois-
tuvat kierrosta, katekokeessa sen sijaan puuhakkeen maatuessa ravinteet 
saadaan kiertoon. Katekoe edistää myös ekologista, taloudellista ja sosiaa-
lista kestävyyttä. 
 
Forssassa kannoista tehtyä puuhaketta aiotaan käyttää myös esimerkiksi 
puistoissa puuryhmien katteena, jolloin nurmikonhoito vähenee. 

13 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Suomessa ei ole tutkittu aiemmin hakekatteen käyttöä tienluiskissa. Kate-
kokeen tarkoituksena on selvittää puuhakkeen soveltuvuus katteena tien-
luiskissa. Kokeessa selvitetään myös, onko katteen palakoolla merkitystä, 
sillä verrokkimateriaalina käytettävä tuotteistettu kuorikate on palakool-
taan pienempää kuin käytettävä puuhake. Tässä kokeessa käytettiin mai-
semointikatetta ja verrokkimateriaalina puistokatetta, joka on eniten käy-
tetty katemateriaali.  Pitkällä aikavälillä voidaan testata myös maatuvan 
katekankaan käyttöikää. 
 
Katteiden käytöllä on paljon etuja. Rikkakasvien torjunnan ohella katteet 
säilyttävät maaperän kosteuden, vähentävät maan routaantumista ja es-
tävät eroosiota. Eloperäinen kate vilkastuttaa pieneliötoimintaa ja kate ta-
saa maaperän lämpötilaa. Hakekate puhdistaa ja pidättää maanteiltä tule-
vaa hulevettä. Karkea kantomurske läpäisee hyvin vettä ja pysyy paikal-
laan. Katekerros suojaa myös alla olevaa maakerrosta. Hulevesien näyt-
teenoton suurin hyöty saadaan seuraamalla kiintoaineiden määrää hule-
vedessä. 
 
Havupuukate saattaa happamoittaa maaperää ja kuluttaa hajotessaan 
maan typpivaraintoja. Liian paksu kerros puolestaan haittaa kasvien kas-
vuun lähtöä. Sitkeimpiin rikkaruohoihin kuten juolavehnän kasvun estämi-
seen ei edes 10 cm:n paksuinen katekerros riitä. Siksi onkin tärkeää, että 
katekerros laitetaan rikkaruohottoman kasvualustan päälle. Paksu kate-
kerros pidättää vettä märkinä kesinä ja kasvualustaan ja katekerrokseen 
voi tulla sienitauteja. Tienluiskissa kate saattaa valua runsaiden hulevesien 
mukana avo-ojan pohjalle ja tukkii huleveden luontaiset reitit. 
 
Omaan käyttöön tehty hake ei vaadi rekisteröitymistä lannoitevalmis-
tealan toimijaksi. Myöskään omavalvontaa eikä tiedoston pitämistä 
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vaadita eikä tuotteelle tarvitse tehdä tuoteselostetta. Katemateriaalin on 
kuitenkin täytettävä yleiset turvallisuus- ja laatuvaatimukset. 
 
Pieniä hakekasoja ei suositella varastoitavaksi taivasalla kauaa, koska kos-
teus ja lämpö lisääntyvät kasan sisäosissa mikrobitoiminnan vuoksi. Kos-
teus lisää itsesyttymisen vaaraa. Pieni palakoko tiivistää hakekasaa. Koste-
assa hakkeessa viihtyvät myös homekasvustot, bakteerit ja lahottajasie-
net. Haketta käsiteltäessä työntekijä voi altistua homeitiöille, jotka vaikut-
tavat haitallisesti ihmisen hengityselimiin aiheuttaen allergioita ja hengi-
tystieongelmia. Monoterpeenit suurina määrinä voivat aiheuttaa hajuhait-
taa, silmien ja hengitysteiden ärsytystä sekä pahoinvointia.  
 
Tien sisäluiskien luiskakaltevuus on yleensä 1:2–1:3. Karkea hake pysyy pa-
remmin luiskissa. Koetien luiskakaltevuus vaihtelee, joten kokeesta saa-
daan myös tietoa, miten hakekate käyttäytyy erilaisilla luiskakaltevuuk-
silla. 
 
Maatumaton hakekate voidaan poistaa ja kompostoida. Osittain maatunut 
kate voidaan seuloa ja jatkokäyttää. Hake maatuu vuosien kuluessa osaksi 
kasvualustaa. Kaivettuun maa-ainekseen sovelletaan jätelain (646/2011 § 
5) mukaista jätteen yleistä määritelmää. 
 
Forssan kaupunki kuuluu Suomen resurssiviisaiden kuntien verkostoon ja 
tämä katekoe edistää yhtä verkoston päämäärää eli jätteettömyyttä. Toi-
vottavasti katekoe kannustaa myös muita kuntia toimimaan kiertotalou-
den periaatteiden mukaisesti, jolloin ei synny jätettä, vaan materiaalit kier-
tävät mahdollisimman pitkään. 
 
Koealue tarjoaa mahdollisuuden jatkotutkimuksiin. Koetulokset ja niiden 
hyödyntäminen vaatisivat seurantaa muutaman vuoden ajan. 

14 POHDINTA 

Opinnäytetyö oli mielenkiintoinen ja haastava, sillä jouduin syventymään 
moneen eri aiheeseen tehdessäni taustatutkimusta puuhakkeen käytöstä 
katemateriaalina tienluiskissa. Opinnäytetyötä tein hyvin itsenäisestä, 
mikä työskentelytapa sopi minulle hyvin. Toimeksiantajan Forssan kaupun-
gin Infrapalveluiden opinnäytetyöntekijälle antaman palautteen perus-
teella opinnäytetyö vastasi perusteellisesti tutkimuskysymyksiin. Näiltä 
osin opinnäytetyön tavoite saavutettiin täysin ja opinnäytetyötä voidaan 
pitää onnistuneena. 
 
Kestävän kehityksen opiskelijana pohdin myös katekoetta kestävän kehi-
tyksen näkökulmasta. 
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Käyttämällä kantomursketta edistetään taloudellista kestävyyttä, sillä ma-
teriaaleista joutuisi maksamaan jäteveroa, mikäli niitä varastoidaan yli 
kolme vuotta. Samalla vähennetään myös syntyvää jätettä ja saadaan ma-
teriaaleille hyötykäyttöä. Puuhakkeella voidaan myös korvata ostettavaa 
kasvualustaa ja ostettavia katemateriaaleja. Ekotehokkuuteen kuuluu ma-
teriaalien kierrättäminen ja tuotteen elinkaaren pidentäminen. Käytettä-
essä puuhaketta katteena puun elinkaari pitenee, koska puulla on uusi 
käyttötarkoitus. Taloudellista kestävää toimintaa on myös rakennetun ym-
päristön ylläpito ja korjaaminen. 
 
Hakkeen valmistus kierrätys- ja kierrätettävistä materiaaleista lisää myös 
ekologista kestävyyttä.  Katemateriaali tulee läheltä eli materiaalit ovat 
Forssan alueelta infra- ja viherrakentamisesta kertyneitä kantoja, risuja ja 
oksia. Kate estää myös hienojakoisten maa-ainesten kulkeutumisen hule-
vesien mukana ympäristöön sekä estää pölyn muodostumisen. Puuhake 
on myös ympäristöystävällinen ja kestävä materiaali, jonka maatuminen 
osaksi kasvualustaa kestää vuosia. Käyttämällä puuhaketta mahdolliste-
taan myös ekologisesti kestävä ylläpito, sillä tienluiskien kesäaikaisista hoi-
totoimenpiteistä voidaan tehdä kevyempiä. 
 
Sosiaalista kestävyyttä edistetään työskentelemällä ergonomisesti, työtur-
vallisesti, työselosteen ja laatuvaatimusten mukaisesti. Sosiaalista kestä-
vyyttä on myös rakennetun ympäristön ylläpito ja korjaaminen.  
 
Yhteiskunnallisesti kestävää kehitystä on muun muassa lakien ja asetusten 
noudattaminen sekä lähellä tuotettujen materiaalien käyttö. 
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