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1 JOHDANTO
Ympäristöongelmat ovat olleet viimevuosina paljon esillä ja yritykset etsivät tapoja, joilla tehdä toiminnastaan kestävämpää sekä ympäristölle ystävällisempää.
Muovijätteen määrään liittyvät ongelmat ja mikromuovin eläimille sekä ihmisille
aiheuttamat haitat ovat osaltaan innoittaneet tämän opinnäytetyön aiheen valintaa. Ympäristötekojen ei välttämättä tarvitse ratkaista koko ongelmaa kerralla
vaan tärkeää on mennä kohti yhteistä tavoitetta askel askeleelta. Muovituotteiden
raaka-aineena käytettävän raakaöljyn saatavuusongelmat näyttävät tulevaisuudessa todennäköisiltä, joten jo siitä syystä on järkevää lähteä miettimään korvaavaa materiaalia tällä hetkellä pääosin muovista valmistettaville aurausviitoille.
Aurausviitat toimivat varsin yksinkertaisena ratkaisuna yksinkertaiseen ongelmaan. Aurausviitat ovat pysyneet tähänastisen historiansa aikana varsin samanlaisina, eivätkä ne ole ottaneet suuria teknillisiä tai toiminnallisia edistysaskeleita.
Tässä työssä on tarkoituksena selvittää mahdollisuutta valmistaa aurausviitat
biohajoavasta materiaalista. Selvitys tehdään materiaalivaihdoksesta aiheutuvien kustannusten ja ympäristövaikutusten kautta sekä selvittämällä biohajoavia
materiaaleja koskevaa lainsäädäntöä. Tarkoituksena on myös vertailla mahdollisten uusien materiaalien ominaisuuksia nykyään aurausviitoissa käytettävän
materiaalin kanssa. Tässä opinnäytetyössä ei kuitenkaan ole tarkoituksena vertailla tai testata itse materiaaleja kenttäkokein, vaan vertailu tapahtuu jo olemassa olevan tiedon perusteella.
Opinnäytetyössä keskitytään maanteiden varsilla oleviin aurausviittoihin, koska
tilaajana toimiva Väylävirasto on asettanut niille yhtenäiset laatuvaatimukset läpi
Suomen. Kuntien ja kaupunkien tieverkoilla määräyksissä ja laatuvaatimuksissa
voi olla suuria eroja eri tilaajien välillä.
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2 MAANTEIDEN HOITO JA KUNNOSSAPITO
2.1 Tienhoito Suomessa
Maanteiden kunnossapidon tarkoituksena on ensikädessä taata turvallinen liikennöitävyys tienkäyttäjille ja teiden pysyminen liikennöitävässä kunnossa. Kunnossapito pitää sisällään päällystettyjen teiden, sorateiden, siltojen, tieympäristön ja
maanteiden varsilla olevien laitteiden ja varusteiden hoidon sekä korjauksen.
(ELY-keskus 2020.)

Maantieverkon omistajan tehtävästä ja tienpidosta valtion omistamalla tieverkolla
vastaa liikenne- ja viestintäministeriön alainen Väylävirasto. Elinkeino-, liikenneja ympäristökeskukset vastaavat alueellisesti tienpidon tehtävien hoitamisesta
Väyläviraston määrittämien ohjeiden mukaisesti. Tienpidon kustannuksista vastaa valtio. (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 503/2005 11§.)

Maanteitä on Suomessa yhteensä 77 993 kilometriä (Liikennefakta 2018). Tiestö
on jaettu yhteensä 79 urakka-alueeseen. Hoidon alueurakoihin kilpailutetaan palveluntuottaja eli urakoitsija. Alueurakat ovat kestoltaan 5- tai 7-vuotisia. Urakoitsijan valintaan vaikuttaa hinnan lisäksi laadullinen arviointi. Maanteiden hoitourakat ovat laatuvastuu-urakoita eli urakoitsijat vastaavat hoidosta Väyläviraston
määrittelemän palvelutason mukaan. (Väylävirasto 2020.)
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Kuvio 1. Hoidon ja ylläpidon alueurakoitsijat (Väylävirasto 2020b)
2.2 Tienhoidon urakkamallit
Suomessa on tällä hetkellä käynnissä 2 eri urakkamallia tienhoidon urakoissa.
Ensimmäiset uuden urakkamallin urakat alkoivat syksyllä 2019. Uudella urakkamallilla on pyritty lisäämään tilaajan ja urakoitsijan välistä vuorovaikutusta ja täten
tehostamaan maanteiden hoitoa. (Väylävirasto 2018.)
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Uudessa urakkamallissa kokonais- ja yksikköhinnat on korvattu tavoitehinnalla.
Tavoitehinnan ylittyessä tilaaja maksaa 70 % ylittyneistä kustannuksista ja alittuessa pääurakoitsija saa 30 % alituksen suuruudesta. Järjestely perustuu avoimuuteen ja tilaaja maksaa pääurakoitsijalle toteutuneiden kustannusten mukaan.
Vanhassa urakkamallissa työt on jaettu kokonais- ja yksikköhintaisiin töihin. Urakoitsijalle maksetaan tarjousvaiheessa jätettyjen yksikkö- ja kokonaishintojen perusteella. (Väylävirasto 2018.)
Uudessa urakkamallissa urakoiden kilpailutus keskittyy hinnan lisäksi aiempaa
enemmän laatutekijöihin. Laatutekijöitä ovat esimerkiksi pääurakoitsijan esittämä
henkilöstö- ja laatulupaukset. (Väylävirasto 2018.)
2.3 Maanteiden talvihoito
Talvisin Suomessa esiintyvä lumi, jää ja pimeys luovat omat haasteensa tielläliikkujille. Maanteiden talvihoidolla mahdollistetaan teiden turvallinen liikennöitävyys
talviaikana.

Tavallisimpia työvaiheita talvisin ovat lumen- ja sohjon poisto sekä liukkauden
torjunta. Talvihoidossa yleisesti ensin aurataan tiellä oleva lumi tai sohjo ja sen
jälkeen torjutaan liukkautta.

Lumen- ja sohjon poistossa, nimensä mukaisesti, lumi tai sohjo poistetaan sateen
jälkeen tienpinnasta mekaanisesti auraamalla. Kohteen mukaan auraamiseen
käytetään yleensä kuorma-autoa, pyöräkonetta tai traktoria. Tien leveys, aurausreitin pituus, käytössä olevat resurssit, reitillä oleva muun liikenteen määrä ja nopeus sekä tilaajan vaatimukset vaikuttavat käytettävän kaluston valintaan.

Liukkauden torjuntaan käytetään suolaa, hiekkaa tai karhennusta. Se mitä liukkauden torjuntamenetelmää käytetään, määräytyy tienhoitoluokan mukaan.
Ylemmän hoitoluokan tiestöllä liukkauden torjuntaan käytetään pääosin natriumkloridia raemuodossa tai liuoksena. Alemman hoitoluokan liukkaudentorjuntamenetelmänä on hiekoitus tai karhennus. Karhennus suoritetaan kuorma-auton
alusterällä tai tiehöylällä.
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Muita maanteiden talvihoidon työvaiheita ovat pintojen tasaukset, liikennemerkkien puhdistukset, sulamisvesihaittojen torjunta sekä valmistelevat työt, joihin
kuuluvat aurausviitoituksesta ja reunapaaluista huolehtiminen. (Liikennevirasto
2017.)

2.4 Teiden talvihoitoluokat
Koska tieverkko on Suomessa laaja ja resurssit rajallisia on tiestö jaettu seitsemään eri talvihoitoluokkaan väylän merkityksen, sijainnin, liikennemäärän- ja
koostumuksen perusteella. Toimenpideajat liukkaudentorjuntaan ja lumen auraamiseen vaihtelevat tien hoitoluokan mukaan.

2.4.1

Hoitoluokka Ies

Talvihoitoluokkaan Ies kuuluu 1523 km eli 2 % kokonaisesta tiepituudesta, 31 %
kaikesta liikenteestä maantiestöllä ja 28 % raskaasta liikenteestä maantiestöllä.
Tässä hoitoluokassa tien tulee olla talvisin pääosin paljas. Liukkaus pyritään aina
torjumaan ennakkoon, mutta sään muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Myös pitkinä pakkaskausina, jolloin suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta
olla osittain jäinen. Toimenpiteet ajoitetaan siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän liikennettä. (Väylävirasto 2020c.)
2.4.2

Hoitoluokka Is

Talvihoitoluokkaan Is kuuluu 7484 km eli 10 % kokonaisesta tiepituudesta, 37 %
kaikesta liikenteestä maantiestöllä ja 42 % raskaasta liikenteestä maantiestöllä.
Tien tulee olla pääosin paljas talvisin. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään
muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Keski- ja Pohjois-Suomessa sekä
maan eteläosassa kylminä ajanjaksoina tiellä voi olla jonkin verran pitkittäisiä
ohuita polannekaistoja, jotka eivät erityisesti vaikuta ajamiseen. Polanne tarkoittaa pakkautunutta lumi- tai jääharjannetta tiessä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin
suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkaus torjutaan
pääsääntöisesti ennakoivilla toimenpiteillä. (Väylävirasto 2020c.)
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2.4.3

Hoitoluokka I

Talvihoitoluokkaan I kuuluu 519 km eli 1 % kokonaisesta tiepituudesta, 2 % kaikesta liikenteestä maantiestöllä ja 2 % raskaasta liikenteestä maantiestöllä. Tien
tulee olla suurimman osan ajasta paljas. Pyrkimyksenä on hyvä pito, mutta sään
muutostilanteissa voi lievää liukkautta esiintyä. Matalia kapeita polannekaistoja
ajokaistojen ja ajourien välissä voi ajoittain esiintyä. Pitkinä pakkaskausina, jolloin
suolaus ei ole mahdollista, voi tien pinta olla osittain jäinen. Liukkauden ongelmatilanteet pyritään estämään ennakoivasti liukkauden torjunnalla. (Väylävirasto
2020c.)
2.4.4

Hoitoluokka Ib

Talvihoitoluokkaan Ib kuuluu 13 517 km eli 17 % kokonaisesta tiepituudesta, 18
% kaikesta liikenteestä maantiestöllä ja 18 % raskaasta liikenteestä maantiestöllä. Tämän hoitoluokan tiestö hoidetaan melko korkeatasoisesti. Liukkauden
torjunta tehdään pääosin suolalla, mutta suolan käyttö on vähäisempää kuin korkeammissa hoitoluokissa. Tien pinta on liikennemäärän ja sään mukaan osittain
paljas, osittain tiellä on polannekaistoja tai tie voi olla kokonaan lumipolanteen
peittämä. Urakoiden kilpailutuksen myötä siirrytään käyttämään toimintatapaa,
missä polanteita esiintyy aiempaa vähemmän.
Tiellä on ongelmallisimpia sääolosuhteita lukuun ottamatta hyvä talvikeli. Pakkasliukkautta voi jonkin verran esiintyä. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. (Väylävirasto 2020c.)
2.4.5

Hoitoluokka Ic

Talvihoitoluokkaan Ic kuuluu 1685 km eli 2 % kokonaisesta tiepituudesta, 2 %
kaikesta liikenteestä maantiestöllä ja 1 % raskaasta liikenteestä maantiestöllä.
Tämän hoitoluokan tiestö on yleensä joko osittain tai kokonaan polannepintainen.
Suolaa käytetään yleensä vain poikkeustapauksissa tai kun ennakoidaan erityisen vaikeita keliolosuhteita. Erityisesti syksyisin voidaan kuitenkin liikenneturvallisuussyistä käyttää suolaa. Tiellä on ongelmatilanteita lukuun ottamatta hyvä tal-
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vikeli, joka ei ole täysin pitävä, mutta riittävän turvallinen, jos tienkäyttäjät huomioivat vallitsevat olosuhteet. Polanneurat ja -pinta tasataan mahdollisimman tasaiseksi. Liukkauden torjunnassa käytetään pääosin piste- ja linjahiekoitusta
sekä riittävää polanteen karhennusta. (Väylävirasto 2020c.)
2.4.6

Hoitoluokka II

Talvihoitoluokkaan II kuuluu 15 113 km eli 19 % kokonaisesta tiepituudesta, 7 %
kaikesta liikenteestä maantiestöllä ja 5 % raskaasta liikenteestä maantiestöllä.
Hoitoluokassa II tien pinta on pääosin polannepintainen ja polanne voi olla osittain urautunut. Tiellä on normaalitilanteissa riittävä kitka ja tasaisuus maltilliseen
liikennöintiin. Risteysalueet, mäet ja kaarteet hiekoitetaan niin, että normaali liikkuminen on turvallista.
Teiden pintoja karhennetaan ja kaikkein ongelmallisimmilla keleillä hiekoitetaan
kokonaan. Vaikeissa säätilanteissa, esimerkiksi sään äkillisesti lauhtuessa tai
heti lumisateiden jälkeen, liikenteeltä edellytetään varovaisuutta. (Väylävirasto
2020c.)
2.4.7

Hoitoluokka III

Talvihoitoluokkaan III kuuluu 38 111 km eli 49 % kokonaisesta tiepituudesta, 4 %
kaikesta liikenteestä maantiestöllä ja 4 % raskaasta liikenteestä maantiestöllä.
Hoitoluokan III tiestö on pääosan aikaa polannepintainen ja paikoin voi olla uria.
Laatu on pääsoin sama kuin II-luokan teillä, mutta auraus- ja liukkaudentorjunta
voi kestää kaksi tuntia pidempään. Sään muuttuessa keli voi olla useiden tuntien
ajan ongelmallinen, jolloin ajaminen vaatii erityistä varovaisuutta. (Väylävirasto
2020c.)
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Kuvio 2. Maanteiden talvihoitoluokat (Väylävirasto 2020c)
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3 AURAUSVIITAT
Aurausviitat ovat 1.5–2.0 m korkeita, tasamittaisia muovista tai puusta valmistettuja keppejä, jotka ovat varustettu heijastimella. Aurausviitat asennetaan syksyisin teiden varsille. Aurausviitoituksen ensisijaisena tarkoituksena on tarjota auraustyötä suorittavalle työntekijälle käsitys siitä, mihin leveyteen asti tie tulee aurata. Aurausviitoitus estää tien yliaurausta tai tien liikennöitävän alueen kapenemisen aurauksen takia. Aurausviitoituksella voidaan myös merkitä sellaisia lumen
alle piiloon jääviä kohteita, joihin ei aurauskalustolla haluta osua. Tällaisia kohteita voivat esimerkiksi olla kivetysten reunat ja kaiteiden päät. Huonon näkyvyyden aikaan aurausviitoitus auttaa myös tienkäyttäjää hahmottamaan tien reunat
ja suuntauksen. Tieosuuksilla, joilla on käytössä reunapaalut tai kaiteet ei, vaadita aurausviittojen käyttöä. Lapissa on käytössä normaalia aurausviittoja pidempiä (2.2 m) ja paksumpia (22 mm) viittoja, joissa on 2 kappaletta 20 cm heijastinnauhoja. Pidempien viittojen käyttö on perusteltua lumisemmilla alueilla. Pidempien viittojen käytöstä sovitaan urakan tilaajaorganisaation kanssa erikseen. (Liikennevirasto 2017.)
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Kuva 1. Lapissa käytössä oleva uudenmallinen aurausviitta.
3.1 Aurausviittojen historia
Tienhoidon entinen työntekijä Markku Takkinen, joka on aloittanut työuransa
TVH:lla 80-luvulla, kertoo haastattelussa muistavansa kuinka, puuviittoja käytettiin tiestöllä. Ne leikattiin keväisin luiskiin sohjo-ojituksen yhteydessä ja jätettiin
sinne. Tämä toimintatapa kuitenkin kiellettiin, koska viittoihin tuli pakolliseksi heijastimet joskus 2000-luvun alkupuolella, Takkisen muistin mukaan. Heijastimien
tulon myötä muoviset viitat alkoivat yleistymään, koska niitä voitiin käyttää monta
talvea putkeen toisin kuin puisia viittoja eli ne olivat kokonaiskustannuksiltaan
halvempi ratkaisu. (Takkinen 2020.)
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Ennen muoviviittojen kehittelemistä tiestöllä käytettiin pelkästään puuviittoja. Tieja vesirakennushallituksen 1969 julkaisemassa Yleisten teiden kunnossapidon
määräyskokoelmassa kerrotaan, että viittoina tulisi mieluiten käyttää kuusta tai
lehtipuun esim. koivun ja pajun vesoja koska ne kestävät parhaiten talven ajan.
Viittojen poistamisesta ei määräyskokoelma kerro. (Savolainen 1969, 23.)

Tie- ja vesirakennuslaitoksen vuonna 1976 julkaisema Tien kunnossapito niminen kirja kertoo viittamateriaalina olevan yleensä koivu, kuusi tai paju. Kirjassa
sanotaan myös, että kokeilutarkoituksessa on käytetty myös ryti-, muovi- ja lasikuituviittoja ja viittojen näkyvyyttä voidaan myös parantaa käyttämällä heijastinnauhoja ja -maaleja. Aurausviittojen poistaminen tapahtuu kirjan mukaan höylän
tai vallinleikkaajan avulla keväisin lumivalleja poistettaessa katkaisemalla viitat.
Viitat tämän jälkeen kerätään roskien keräämisen tai niiton yhteydessä. Ryti-,
muovi- ja lasikuituviitat on kirjan mukaan tarkoitus väistää valleja leikatessa ja
ehjät viitat varastoida seuraavaa talvea varten. (Tie- ja vesirakennuslaitos 1976,
146–149.)

Ensimmäisen kerran heijastinnauhat ovat tulleet viittoihin pakolliseksi Tielaitoksen vuonna 2001 julkaisemassa teiden talvihoidon laatuvaatimuksissa. Siinä sanotaan, kaikkien valta- ja kantateillä olevien viittojen tulevan olla heijastimella varustettuja. 2001 on ensimmäistä kertaa laatuvaatimuksissa määräys siitä, että
viittojen tulee olla poistettuja toukokuun loppuun mennessä. (Tiehallinto 2001.)

Vuoden 2004 talvihoidon laatuvaatimuksiin tielaitos oli tehnyt muutoksia ja siitä
eteenpäin valta- ja kantateiden viittojen materiaalin tuli olla muovia sekä kaikki
tiestöllä käytettävät viitat tuli olla heijastimella varustettuja. (Tiehallinto 2004.)

Aurausviittoja koskevat laatuvaatimukset pysyivät tämän jälkeen samoina vuoteen 2015 jolloin talvihoidon laatuvaatimuksiin tuli aurausviittoja koskevat lisäykset, joissa määrättiin muovisten viittojen värin olevan oranssi ja heijastinmateriaalin värin olevan valkoinen ja R2-luokan liikennemerkkikalvoa vastaava. Lisäksi
yhtenäisillä tiejaksoilla tuli olla samanlaiset aurausviitat. (Liikennevirasto 2015.)
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3.2 Muoviset aurausviitat
Muoviset aurausviitat valmistetaan UV-suojatusta polypropeenista (Plastiset Oy
2020). Tällä hetkellä Väylävirasto vaatii valta- ja kantateillä käytettävien aurausviittojen materiaalin olevan muovia. Muovisten aurausviittojen värin on oltava
oranssi ja värikesto täytyy olla sellainen, ettei väri haalistu viittojen käyttöiän aikana. Heijastimen on oltava R2-luokan liikennemerkkikalvoa vastaavaa materiaalia. Muovisten viittojen heijastin materiaalin värin on oltava valkoinen ja heijastin materiaalin tulee olla leveydeltään 25–50 mm (Liikenneviraston 2018.)

Kuva 2. Muovinen aurausviitta
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3.3 Puiset aurausviitat
Puiset aurausviitat, puhekielessä risuviitat, ovat käytössä alemmalla tieverkolla.
Puiset viitat valmistetaan yleisimmin käsityönä lehtipuun vesoista. Ongelmana
puisten viittojen käytössä nykyisin on, ettei niiden tekijöitä tahdo enää löytää. Puiset viitat myös kuivuvat talven aikana niin paljon, ettei niitä pystytä käyttämään
seuraavana vuonna uudelleen vaan ne ovat kertakäyttöisiä. Muovisia viittoja on
tarkoitus käyttää useana talvena peräkkäin, jos ne vain säilyvät ehjänä. Puisiin
viittoihin tulee Väyläviraston ohjeiden mukaan kiinnittää samanlainen R2-luokan
heijastinnauha kuin muovisiinkin viittoihin. (Ikäheimo 2020.)
3.4 Aurausviittojen asentaminen
Aurausviittojen oikea ja huolellinen asentaminen ehkäisee auraustyöhön liittyviä
ongelmia. Huolellisen asennustyön lisäksi itse viittojen tulee olla ehjiä, puhtaita
sekä tasamittaisia, jotta viitat palvelevat käyttötarkoitustaan vaatimusten mukaisesti. Aurausviittojen asentaminen tapahtuu syksyisin ennen maan routaantumista.

Viitat tulee asentaa niin, että tie voidaan aurata noin 25 cm päähän viitoista turvallisesti. Yli 8 metriä leveillä teillä aurausviitat asennetaan tien pientareen ja sisäluiskan taitteeseen, kapeammilla teillä viitat asennetaan noin 10 cm ulospäin.
Tien pientareen epätasaisuuden tai reunamurskeen puuttumisen takia viitat voidaan joutua asentamaan myös suoraan päällysteen reunaan. Aurausviittoja
asennetaan myös aina sellaisiin kohtiin, joissa tie kapenee tai muuten vaarantaa
auraustyötä. Tällaisia kohteita voivat esimerkiksi olla tietä kaventavat rummut,
kaiteet, ja reunakivet. (Liikennevirasto 2017.)

Viitat asennetaan 25–30 cm syvyyteen, kohdakkain tien vastakkaisille puolille.
Viitat kallistetaan hieman ulospäin ja etuviistoon. Puutteellinen aurausviitoitus tulee korjata viikon toimenpideajassa. (Liikennevirasto 2017.)

Taulukko 1. Aurausviittojen asennusetäisyys tien pituussuunnassa (Liikennevirasto 2017)
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Aurausviittojen asentaminen tehdään yleisimmin koneellisesti. Täysautomaattiset viitoituskoneet vaativat ainoastaan kuljettajan. Viitoitusautomaatit ovat
kuorma-autoon, traktoriin, pyöräkoneeseen tai vastaavaan maanrakennuskoneeseen asennettavia lisälaitteita. Viitoitusautomaatit tekevät maahan reiän, joihin
ne asettavat viitan. Täysautomaattisilla viitoituskoneilla pystytään tarkasti määrittämään reiän paikka ja kepin kallistuskulma. Toinen mahdollisuus on asentaa viitat viitoituslaitteella. Viitoituslaitteet vaativat kaksi työntekijää, toinen ajamaan laitetta ja toinen käyttämään asennuskalustoa. Muuten viitoituslaitteen toimintaperiaate on samanlainen kuin automaatin, automaation vain korvaa yksi ylimääräinen työntekijä koneen kyydissä. Viitoitusautomaateilla ja -laitteilla voidaan asentaa niin muovisia- kuin puisia aurausviittoja. Viitat voidaan myös asentaa käsin
rautakankea käyttäen.

Kuva 3. Aurausviittojen pystytykseen käytettävä automaattinen viitoituskone
(Vama-Product Oy 2021)

22

3.5 Aurausviittojen kerääminen
Väyläviraston laatuvaatimusten mukaan aurausviitoitus pitää olla poistettuna
tiestöltä toukokuun loppuun mennessä. (Liikennevirasto 2018). Viittojen kerääminen aloitetaan, kun routa on sulanut maan pinnasta sen verran, että viittojen poistaminen on mahdollista.

Viittojen kerääminen suoritetaan koneellisesti tai käsin. Viittojen koneellisesti
poistamiseen on olemassa erilaisia keräyslaitteita. Keräyslaitteiden etuna on,
ettei työntekijän tarvitse poistua ohjaamosta tiealueelle sekä niiden nopeus verrattuna käsin keräämiseen. Huonoina puolina on, etteivät keräyslaitteet pysty keräämään pystyssä olevia vaurioituneita viittoja tai luiskiin ja ojiin lentäneitä viittoja.
Keräyslaitteilla ei myöskään pystytä erottelemaan vaurioituneita ja ehjiä viittoja
toisistaan keräämisen aikana.

Käsin kerääminen tapahtuu yleisimmin pakettiautolla tai kevytkuorma-autolla.
Keräämisen suorittamiseen voidaan käyttää yhtä tai kahta työntekijää. Kahta
työntekijää käytettäessä toinen on ajoneuvon ohjaamossa kuljettajana ja toinen
kerää viittoja. Kahdella työntekijällä kerääminen on nopeampaa mutta kustannukset ovat suurempia. Käsin kerääminen on hitaampaa ja työturvallisesti vaarallisempi vaihtoehto kuin koneella kerääminen. Etuna käsin keräämisessä on, että
työntekijät voivat suoraan lajitella ehjät ja vaurioituneet viitat ajoneuvon kyytiin
sekä käsin keräämällä päästään keräämään tien luiskiin ja ojiin katkenneet viitat.
(Ikäheimo 2020.)
Juuresta vaurioituneita viittoja voidaan uudelleen käyttää taajamissa, missä ei
ole yhtä tiukkoja vaatimuksia viittojen pituudelle. Pahasti vääntyneitä tai haljenneita viittoja ei voida käyttää uudelleen vaan ne päätyvät kaatopaikoille tai kierrätykseen. Väyläviraston asettamasta vaatimuksessa, jossa viittojen tulee olla
kerättynä urakka-alueelta toukokuun loppuun mennessä, osa viitoista jää silti
keräämättömäksi luontoon. Viittojen koneellisen keräämisen yleistyminen selittää osittain sitä, miksi osa viitoista jää vuosittain keräämättömäksi luontoon. Toinen tekijä on keväisin vallitseva sää, joka vaikeuttaa kaatuneiden viittojen havaitsemista lumen tai veden täyttämistä ojista.
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Kuva 4. Aurausviittojen keräilyautomaatti (Vama-Product Oy 2021)
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4 BIOHAJOAVAT MATERIAALIT
Biohajoavilla materiaaleilla tarkoitetaan sellaista materiaalia, joka hajoaa tietyn
ajanjakson kuluessa vaarattomiksi entsyymeiksi, kuten hiilidioksidiksi, vedeksi ja
biomassaksi biologisen prosessin kautta. Nykyään usein puhutaan biopohjaisista
muoveista. Biopohjaisuus tarkoittaa muovin olevan valmistettu uusiutuvaa alkuperää olevista materiaaleista. Materiaalin biopohjaisuus ei tarkoita suoraan sitä,
että se olisi biohajoavaa, vaikka monet biohajoavat muovit ovat valmistettu biopohjaisista raaka-aineista.

Monille entisille muovituotteille on löydetty uusi biohajoava valmistusmateriaali.
Biohajoava materiaali voidaan saavuttaa valmistamalla materiaali biopohjaisista
ainesosista tai käyttämällä synteettisiä muoveja, jotka valmistetaan joko uusiutuvista raaka-aineista tai öljystä. Synteettiset biohajoavat muovit hajoavat luonnossa esiintyvien entsyymien ansiosta. (Suomen pakkausyhdistys Ry 2017.)

Materiaalien biohajoavuutta voidaan testata hydrolyysikokein. Hydrolyysikokeissa kappaleet upotetaan puskuriliuokseen. Eri koeolosuhteissa voidaan tutkia
materiaalien käyttäytymistä. Perinteisesti biohajoavuutta on testattu visuaalisesti
arvioimalla, mikrobien kasvua arvioimalla, painon ja moolimassan putoamisella
sekä materiaalin mekaanisten ja termisten ominaisuuksien muutoksilla. Biohajoavuuden standarditestit pohjautuvat pitkälle biohajoavuuden määrittämiseen
orgaanisen hiilen vähenemisenä liuoksessa mikrobitoiminnan tuloksena. Lisäksi
perinteisesti määritetään biologista hapenkulutusta tai hiilidioksidin muodostumista mikrobitoiminnan ansiosta. (Seppälä 2008, 231.) Biohajoavuutta on kuitenkin vaikea standardisoida ja testata, koska biohajoavuuteen vaikuttavat olosuhteet sekä aika. Luonnossa olosuhteet vaihtelevat merkittävästi, joten Euroopassa
ei ole käytössä biohajoaville tuotteille olevaa standarditestiä, vaikka biohajoavuus
on osa standardia EN 13432. (Syvänne 2021.)
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4.1 Kompostoituvat materiaalit
Jos tavoitteena on jättää aurausviitat luontoon hajoamaan, tulisi materiaalin olla
kompostoituvaa. Kompostoituva materiaali on materiaalia, joka hajoaa mikrobien
avulla kompostiksi. Kompostoituminen voi tapahtua aerobisissa- tai anaerobisissa olosuhteissa. Anaerobisissa olosuhteissa tapahtuvaa kompostoitumista
kutsutaan tavallisesti kypsymiseksi tai maatumiseksi ja se on kestoltaan hitaampaa kuin aerobisissa olosuhteissa tapahtuva kompostoituminen (BioBag Finland
Oy 2021a). Kaikki biohajoavat materiaalit eivät ole kompostoituvia, mutta kaikki
kompostoituvat materiaalit ovat myös biohajoavia. Kompostointi onnistuu silloin
kun materiaalissa on sopivasti lämpöä, vettä ja happea. Orgaanisessa jätekasassa on miljoonia pieniä mikrobeja, jotka hävittävät materiaalia ja muuttavat orgaaniset materiaalit kompostiksi. Pakkausteollisuudessa on käytössä eurooppalainen EN 13432 -standardi, joka liittyy teolliseen kompostointiin. EN 13432 määrittelee rajaehdot, jotka materiaalin tulee täyttää, jotta sitä voidaan markkinoida
biohajoavana tai kompostoituvana. Vaikka standardi koskee vain pakkausteollisuuden tuotteita, saa siitä silti käsityksen millaisia ominaisuuksia kompostoituvilta
materiaaleilta vaaditaan. Standardin EN 13432 vaatii tuotteen tai materiaalin täyttävän seuraavat vaatimukset, jotta se voidaan luokitella kompostoituvaksi: (BioBag Finland Oy 2021b.)
•

Biologisesti hajoava. Määritetään mittaamalla kompostoitavan materiaalin
todellinen metabolinen muuntuminen hiilidioksidiksi. Tämä ominaisuus
voidaan mitata kvantitatiivisesti standardoidulla testimenetelmällä EN
14046 (joka on julkaistu myös standardissa ISO 14855: biohajoavuus
valvotuissa kompostointiolosuhteissa). Hyväksyttävä taso on 90 %, ja se
täytyy saavuttaa alle kuudessa kuukaudessa.

•

Hajoaminen. Materiaali pilkkoutuu ja katoaa valmiiseen kompostiin niin,
että sitä ei voi havaita silmin (visuaalisen epäpuhtauksien puuttuminen).
Tätä mitataan kompostointitestillä (EN 14045). Testimateriaalia hajotetaan
orgaanisen jätteen kanssa kolme kuukautta. Tämän jälkeen syntynyt komposti siivilöidään 2 mm:n siivilällä. Yli 2 mm:n suuruisia testimateriaalin
jäänteitä ei katsota hajonneiksi, ja niitä täytyy olla alle 10 % alkuperäisestä
massasta.
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•

Ei negatiivisia vaikutuksia kompostointiprosessiin. Tämä tarkistetaan
kompostointitestillä.

•

Alhainen raskasmetallipitoisuus (alle ennalta määrätyn maksimiarvon)
eikä lainkaan negatiivisia vaikutuksia kompostin laatuun (esim. maataloudellisen arvon väheneminen ja ympäristölle myrkylliset vaikutukset kasvien kasvuun). Kasvien kasvutesti (OECD-testi 208, muokattu) tehdään
kompostinäytteillä, joissa testimateriaali on hajonnut. Tulos ei saa poiketa
vertailukompostin tuloksesta. Muita kemiallis-fysikaalisia parametreja,
jotka eivät saa poiketa vertailukompostista hajoamisen jälkeen, ovat pH,
suolapitoisuus, haihtuvat kiintoaineet, typpi, fosfori, magnesium ja kalium.

•

Nämä kaikki vaatimukset tulee täyttää samanaikaisesti, jotta materiaali
voidaan määrittää kompostoitavaksi. Esimerkiksi biohajoava materiaali ei
välttämättä ole kompostoitava, sillä kompostoitavan materiaalin täytyy
myös hajota yhdellä kompostointikerralla. Toisaalta materiaali, joka hajoaa
yhdellä kompostointikerralla mikroskooppisiksi palasiksi, jotka eivät ole
täysin biohajoavia, ei ole kompostoitava (BioBag Finland Oy 2021.)

4.2 Mahdolliset materiaalit biohajoaville aurausviitoille.
Toimiakseen aurausviittana Suomen talvisissa olosuhteissa viitalta vaaditaan
paljon. Uuden biohajoavan materiaalin tulisi mukailla vanhan polypropeenin ominaisuuksia sekä hajota kesän aikana, jotta toimintatapa, jossa viitat jätetään hajoamaan luiskiin onnistuisi. Lisäksi viittoihin tulee saada oranssi väri sekä heijastin. Lisäksi materiaalin tulisi olla kohtuullisen halpaa, etteivät kustannukset karkaa
liian korkeiksi vanhoihin materiaaleihin verrattuna.
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4.2.1

Polylaktidi

Polylaktidi eli PLA on tällä hetkellä yksi suosituimmista biohajoavista ja kompostoituvista materiaaleista, joita käytetään muovin korvikkeena. PLA on myös biopohjainen ja sen valmistamiseen käytetään maitohappoa, joka on teollisesti jalostettu bakteerikannoilla, jotka käyttävät ravintonaan glukoosia ja sakkaroosia.
PLA on oikeissa olosuhteissa täysin kompostoituvaa, se hajoaa kosteuden ja
lämmön vaikutuksesta. (Muovien kierrätys 2017.)

PLA:n ominaisuudet muistuttavat polypropeenin sekä polyeteenin ominaisuuksia. Sen valmistamiseen voidaan käyttää samaa, jo olemassa olevaa laitteistoa,
jota on käytetty perinteisten muovien valmistukseen. Tästä syystä sen valmistaminen on melko edullista. Myös PLA:n 3D-tulostus on nykyään suosittu valmistustapa sen helpon työstettävyyden takia. (Rogers 2015.)

Tällä hetkellä PLA on käytössä esimerkiksi, elintarvikkeiden pakkauksissa, tekstiileissä sekä erilaisissa lääketieteen sovelluksissa.

4.2.2

Termoplastinen tärkkelys

Tärkkelyspohjaiset muovit ovat olleet markkinoilla noin kymmenen vuotta ja ne
ovat PLA:n ohelle yksi suosituimmista biohajoavista polymeereistä. Materiaalin
käytettävyyden parantamiseksi tärkkelys muutetaan termoplastiseen muotoon.
Termoplastinen muoto saavutetaan tuhoamalla tärkkelyksen luontainen kiderakenne paineen, lämmön, mekaanisen työn tai pehmittimien avulla. Tärkkelys on
PLA:n tapaan biopohjainen sekä täysin biohajoava ja sitä voidaan prosessoida
tavallisten muovien tapaan. (Yli-Rantala. 2014.)

Ominaisuuksiltaan tärkkelyspitoiset materiaalit ovat hydrofiilisia eli ne hajoavat
helposti joutuessaan kosketuksiin veden kanssa. Tärkkelystä voidaan kuitenkin
modifioida kemiallisesti siten, että niiden ominaisuudet paranevat haluttuun käyttötarkoitukseen nähden. Modifiointi voi tapahtua esimerkiksi korvaamalla osa
hydroksyyliryhmistä esteri- ja eteeniryhmillä. Materiaalin prosessoinnin helpottamiseksi ja kestävyyden parantamiseksi voidaan tärkkelystä myös seostaa muihin
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materiaaleihin. Esimerkiksi polykaprolaktooniin seostamalla saadaan materiaaliin luotua paremmat vedenkesto ominaisuudet ja suurempi lujuus. Eräs tärkkelyksen sovellusesimerkki on Novamont nimisen yrityksen patentoima Mater-Bi.
Mater-Bi koostuu maissitärkkelyksestä ja biohajoavasta synteettisestä komponentista. (Yli-Rantala 2014.)

Tällä hetkellä tärkkelyspohjaisia sovelluksia käytetään esimerkiksi pakkausteollisuudessa, biohajoavina roskapusseina ja puutarhanhoidossa kompostoituvina
juurisuojina.

4.2.3

Biohajoavat puukomposiitit

Komposiitit ovat yhdistelmämateriaaleja, joissa on kahta tai useampaa materiaalia. Puukomposiiteissa yksi näistä materiaaleista on puu. Suurimmassa osassa
puukomposiiteista sitovana yhdistelmämateriaalina puun kanssa toimii jokin suosituista muovilaaduista. Biohajoavaa puukomposiittia saadaan, kun materiaali
valmistetaan kokonaan luonnonperäisistä materiaaleista kuten luonnonkuiduista
ja biohajoavista muovilaaduista. Biohajoavista komponenteista valmistettavat
puukomposiitit ovat täysin biohajoavia tai kompostoituvia. (Yli-Rantala 2014.)

Biohajoavien puukomposiittien ominaisuudet riippuvat käytettävien materiaalien
yhdistelmästä. Suomalainen pakkausteollisuuteen erikoistunut Sulapac yritys on
patentoinut materiaalin, joka yhdistää puuhakkeen ja biohajoavan luonnonperäisen sidosaineen. Sulapac materiaali on täysin biohajoavaa ja sille on kehitetty
muovinkaltaiset ominaisuudet. Tuote on ominaisuuksiltaan vettä ja rasvaa kestävä. Sulapac materiaalia voidaan tuottaa samoilla laitteilla kuin perinteisiä muovilaatuja, joten ne pystyvät kilpailemaan myös kustannuksissa. Materiaalissa käytettävä puuhake voidaan myös värjätä väriaineilla biohajoavuus säilyttäen, joten
ne ovat mahdollinen kandidaatti biohajoavien aurausviittojen materiaaliksi.
(Haimi 2017.)

Biohajoavasta puukomposiitista valmistetaan esimerkiksi pillejä, pakkausteollisuuden tuotteita, elintarviketeollisuuden pakkauksia ja kertakäyttöastioita.
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4.3 Biohajoavien viittojen väriaineet
Biohajoavien materiaalien värjääminen on mahdollista biohajoamattomien valtamuovien tapaan. Valtamuoveja värjätään yleisimmin masterbatch:ksi kutsutuilla
lisäaineilla. Masterbatch:t ovat eräänlaisia tiivisteitä, joissa väri- ja lisäaineet ovat
kapseloitu kantoaineeseen. Masterbatch:ssa pyritään käyttämään kantoaineena
samaa tai saman kaltaista muovilaatua kuin valmistettavassa tuotteessa, hyvän
sekoitettavuuden aikaansaamiseksi. Valtamuoveissa väriaineena käytetään tyypillisesti epäorgaanisia oksideja tai sulfaatteihin perustuvia pigmenttejä, mutta
olemassa on myös orgaanisia väriaineita. Masterbatch:a lisätään värjättävän
tuotteen sekaan vain noin 1–5 % joten lopullinen väriaineen määrä on vähäinen.
Biohajoavien sekä kompostoituvien materiaalien värjääminen on mahdollista biohajoavilla masterbatch:lla jolloin tuotteen saama väri ei haittaa hajoamisprosessia. Biohajoavien masterbatch:n väriaineet ovat orgaanisia ja kantoaineet mukailevat siitä valmistettavan tuotteen ominaisuuksia. (Syvänne 2021.)
4.4 Heijastinmateriaali
Maanteiden talvihoidon laatuvaatimuksissa kerrotaan, että kaikki tiestöllä olevat
aurausviitat tulee olla varustettuja 25–50 mm leveällä heijastimella. Heijastin tulee olla asennettuna aurausviitan ympärille, lähelle viitan yläpäätä. Väriltään heijastimen tulee olla valkoinen ja sen tulee vastata R2 luokan liikennemerkkikalvoa
valon takaisinheijastusominaisuuksiltaan. (Liikennevirasto 2018.)

Liikennemerkkikalvot ovat valon takaisinheijastuvuuden mukaan jaettu kolmeen
eri luokkaan R1, R2 ja R3. R1 luokka on vähiten heijastavin ja luokka R3 kaikkein
heijastavin. Kaikki maanteillä käytettävät liikennemerkkikalvot tulee olla CE-merkittyjä standardin SFS-EN 12899-1 (2008 tai uudempi) mukaan. (Traficom 2020.)

Taulukko 2. Liikennemerkkikalvojen R1, R2 ja R3 paluuheijastuvuudet standardin
SFS-EN 12899-1, 2008 mukaisesti (Traficom 2020)
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Biohajoaviin aurausviittoihin tulisi löytää luokan R2 liikennemerkkikalvoa takaisinheijastuvuusominaisuuksiltaan vastaava biohajoava materiaali, jotta tuotetta voidaan kutsua kokonaisuudeltaan biohajoavaksi. Materiaalin tulisi olla sellainen,
joka säilyttää heijastinominaisuutensa niin että se täyttää R2 luokan liikennemerkkikalvolle annetut paluuheijastuvuusvaatimukset koko käyttöikänsä ajan,
mutta hajoavat luontoon biohajoavan materiaalin tavoin.

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole sellaista biohajoavaa materiaalia, jolla olisi heijastavia ominaisuuksia. Suomen suurimmat heijastimien valmistajat ja maahantuojat Coreplast ja Saintex kertoivat sähköpostihaastattelussa (2021), ettei heillä
ole tarjolla biohajoavia heijastimia taikka tiedossa sellaista materiaalia, josta niitä
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voitaisiin valmistaa. Näin ollen biohavasta materiaalista valmistettuihin aurausviittoihin tulisi kiinnittää normaalit, biohajoamattomat heijastimet jotta väyläviraston talvihoidon laatuvaatimuksissa aurausviitoille annetut määräykset täyttyisivät.
Biohajoamattomasta materiaalista valmistetut heijastimet aurausviitoissa tarkoittavat, ettei tuote ole enää täysin biohajoava.

Toinen idea olisi käyttää heijastavia spray suihkeita, joita on markkinoilla käytettäväksi esimerkiksi eläimiin ja vaatteisiin. Ongelmana spray suihkeiden kanssa
on väyläviraston asettamat laatuvaatimukset aurausviitoille, joissa määritellään
heijastimen väri, heijastinmateriaalin leveys ja R2-luokan takaisinheijastuvuus.
Heijastimien korvaaminen heijastavilla spraysuihkeilla aurausviitoissa vaatisi
väylävirastolta muutoksia talvihoidon laatuvaatimuksiin, ja tutkimuksia täyttävätkö heijastavat spray suihkeet R2-luokalle asetetut takaisinheijastuvuusvaatimukset. Destia Oy:n työmaapäällikkö Mika Ikäheimo kertoo, että Kuusamon alueurakassa on heijastavia spray suihkeita testattu korvaamaan puuviittojen heijastimet mutta suihkeen heijastavuus ei kestänyt kovin kauaa ja viittoja piti useamman kerran talven aikana käydä uudelleen suihkuttamassa spray suihkeella. (Ikäheimo 2020.) Tällä hetkellä siis ei ole sellaista materiaalia tai korvaavaa menettelyä, jolla aurausviittojen biohajoamattomat heijastimet voitaisiin korvata.
4.5 Biohajoavia materiaaleja koskeva lainsäädäntö
Ajatus valmistaa aurausviitat materiaalista, joka mahdollistaa niiden jättämisen
maastoon hajoamaan, on paperilla nokkela. Ensin kuitenkin täytyy selvittää
maanteitä hallinnoivan väyläviraston kanta kyseiseen menettelyyn ja varmistaa
onko kyseinen toimintapa ylipäätään laillinen.

4.5.1

Jätelaki 17.6.2011/646

Jätelain 72§ sanoo: ”Ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta,
ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin muuta rinnastettavaa
vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto)”. Ympäristöministeriön ympäristöneuvos
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Riitta Levinen kertoo sähköpostihaastattelussa (2021) ympäristöön hajoamaan
jätettyjen aurausviittojen aiheuttavan ainakin epäsiisteyttä, viihtyisyyden vähenemistä ja mahdollista maiseman rumentumista. Jätelain 72§ perusteluissa on todettu, että roskaamiskielto koskee sellaisia esineitä ja aineita, jotka ovat tuotteita
ympäristöön päästettäessä, mutta muuttuvat lyhyessä ajassa jätteiksi, kuten ilmapallot ja ilotulitteet ellei niitä kerätä käytön jälkeen ympäristöstä. Levisen mukaan aurausviitat kuuluvat samaan kategoriaan mahdollisesta biohajoavuudesta
huolimatta. Aurausviittoja ei siis voi jättää luontoon hajoamaan vaan tämä toimintatapa määritellään jätelain mukaan roskaamiseksi. (Jätelaki 646/2011 8:72 §).

Sähköpostihaastattelussa Levinen myös huomauttaa jätelain 8§ yleisestä velvollisuudesta noudattaa etuasiajärjestystä. Jätelain 8§:n mukaan ”Ammattimaisen
toimijan on noudatettava etusijajärjestystä sitovana velvoitteena siten, että saavutetaan kokonaisuutena arvioiden lain tarkoituksen kannalta paras tulos. Arvioinnissa otetaan huomioon tuotteen ja jätteen elinkaaren aikaiset vaikutukset,
ympäristönsuojelun varovaisuus- ja huolellisuusperiaate sekä toiminnanharjoittajan tekniset ja taloudelliset edellytykset noudattaa etusijajärjestystä.” Etuasiajärjestyksen mukaan ensisijaisesti on ehkäistävä jätteen syntymistä. Levisen mukaan viittojen kerääminen talteen ja käyttäminen uudelleen samaan tarkoitukseen seuraavana talvena on etuasiajärjestyksen kannalta parempi ratkaisu. (Jätelaki 646/2011 2:8 §).

4.5.2

Väyläviraston kanta biohajoaviin aurausviittoihin

Väylävirasto on maanteiden talvihoidon laatuvaatimuksissa 33/2018 asettanut
nykyisin käytössä olevat vaatimukset aurausviitoille. Vaatimuksissa mainitaan,
että valta- ja kantateillä olevien viittojen materiaalin tulee olla muovia. Tarkempaa
muovilaatua ei ole määritelty, joten tältä osin biohajoavat muovilaadut täyttävät
laatuvaatimuksen. Biohajoava puukomposiittia ei luokitella muoviksi vaan se on
komposiittimateriaali. Sen käyttäminen aurausviittamateriaalina vaatisi muutoksen talvihoidon laatuvaatimuksiin. Väyläviraston ympäristöasiantuntija Marketta
Hyvärinen sanoo kuitenkin sähköpostihaastattelussa (2021), että väylävirasto on
avoin muiden biohajoavien materiaalin kokeilemiseen aurausviitoissa.
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Toimintapa, jossa biohajoavat aurausviitat leikattaisiin keväisin luiskiin hajoamaan kuulostaa myös Hyvärisen mielestä ongelmalliselta muutamastakin eri
syystä. Maanteiden hoidon ja kunnossapidon tuotekorteissa on kohta, jossa määrätään kaikkien tienvarsilta havaittavien roskien keräämistä 31.5 mennessä. Hyvärinen katsoo, että biohajoavat aurausviitat kuuluvat kerättäviin jätteisiin elleivät
ne ole siihen mennessä täysin hajonneet. Lisäksi Hyvärinen näkee saman tienvarsien yleiseen siisteyteen liittyvän ongelman Ympäristöneuvos Levisen kanssa.
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5 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
5.1 Elinkaariarviointi LCA
Elinkaariarviointi LCA (Life Cycle Assessment) on tuotteiden sekä palveluiden
elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointiin ja analysointiin kehitetty menetelmä. Elinkaariarvioinnissa otetaan huomioon tuotteen koko elinkaari raakaaineen hankinnasta energian ja materiaalin tuotannon ja valmistuksen kautta
käyttöön ja käytöstä poistoon sekä jätteen loppusijoitukseen. Käyttämällä tällaista
järjestelmällistä katsausta ja näkökulmaa voidaan tunnistaa ja potentiaalisesti
välttää mahdollisten ympäristökuormien siirtyminen elinkaaren vaiheiden ja yksittäisten prosessien välillä. Elinkaariarvioinnin toteuttamiseen on laadittu kansainvälisen standardijärjestön ISO:n 14040-sarjan standardit. Elinkaariarvioinnit voidaan tehdä myös ns. yksinkertaistettuina elinkaariarviointeina, joissa keskitytään
johonkin tiettyyn päästöön, esimerkiksi CO2-päästöön. (Ympäristöhallinto 2013.)

Kattavan elinkaariarvion tekeminen on monimutkainen prosessi, joka vaatii paljon
aikaa, resursseja sekä lähtötietoja. Nykyään elinkaariarviointien tekemiseen käytetään kaupallisia ohjelmistoja ja tietokantoja. Ilmaisversioita on myös olemassa,
mutta ne ovat tarjonnaltaan suppeampia. Elinkaariarvioinnin tekemiseen ohjelmisto ei ole välttämätön vaan se voidaan tehdä myös matriisilaskennan avulla.
Inventaariotiedon kerääminen on hyvin työläs vaihe, jossa kattava tietokanta on
lähes elintärkeä apuväline, koska käyttökelpoista ja tarpeeksi tarkkaa tietoa ei
aina ole saatavilla. (Antikainen 2010.)

Koska valmista, biohajoavasta materiaalista valmistettua aurausviittaa ei ole olemassa joutuisi elinkaariarvioinnin tekijä vastaamaan lukuisiin avoimiin kysymyksiin oman harkintansa pohjalta. Avoimia kysymyksiä ovat esimerkiksi:
•

Mistä ja millaisella kalustolla raaka-aineet kerätään?

•

Millä kalustolla ne kuljetetaan ja mikä on kuljetusetäisyys?

•

Mikä on kuljetuskaluston päästöluokka?

•

Missä tehtaassa ja millä tavalla raaka-aineet jalostetaan?

•

Mikä on tehtaan energiankulutus?
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•

Millä tavoin tehtaan energia tuotetaan?

•

Poltetaanko vai kierrätetäänkö tuotteet niiden elinkaaren päässä?

Näistä lähtökohdista ei saada tehtyä elinkaariarviointia niin, että sen lopputulosta
voitaisiin pitää luotettavana tai tarpeeksi tarkkana.
5.2 MET-Matriisi
MET-Matriisi (Material cycle, Energy consumption, Toxicity emissions) on tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten arviointiin tehty työkalu. MET-matriisissa
ympäristövaikutukset jaetaan kolmeen ryhmään sen elinkaaren aikana. Ryhmiä
ovat: Materiaalien käyttö, energian kulutus ja ihmisille haitalliset päästöt. METmatriisi on elinkaariarviointiin verrattuna karkeampi arviointitapa, mutta sen avulla
voidaan vertailla eri tuotteiden tai palveluiden ympäristövaikutuksia ja löytää ympäristön kannalta parempia toimintatapoja.

5.2.1

MET-Matriisi polypropeeni

Polypropeeni kuuluu kestomuoveihin, jotka valmistetaan fossiilisista raaka-aineista. Kun raakaöljystä ja/tai maakaasusta valmistetaan polttoaineita, syntyy
tuotannon yhteydessä hiilivetyjä, monomeerejä (eteeni, propeeni). Näitä pienmolekyylejä polymeroimalla saadaan aikaan molekyylirakenteita, esimerkiksi tässä
tapauksessa polypropeeni. Muovien kestävyyden, käytettävyyden ja jatkojalostettavuuden parantamiseksi lisätään polymeerien joukkoon lisäaineita. Lisäaineita voivat olla esimerkiksi lämpöstabilisaattorit, sitkistysaineet, uv-stabilisaattorit sekä lujiteaineet kuten hiili- ja lasikuitu. Lisäaineilla saadaan myös modifioitua
muovin väriä. Muovien valmistukseen käytetään korkeita paineita ja lämpötiloja,
jotka vaativat niitä valmistavilta tehtailta suuren määrän sähköenergiaa. (Luhtala
2018.)

Polypropeenista valmistettujen aurausviittojen käytönaikaiset ympäristövaikutukset aiheutuvat viittojen kuljettamiseen käytettävän kaluston synnyttämistä päästöistä. Aurausviitta ei ole ympäristölleen vaarallinen tai aiheuta ylimääräistä ympäristökuormitusta, kun se palvelee sille suunniteltua käyttötarkoitusta maantien
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luiskassa. Huomioitavaa kuitenkin on polypropeenisen viitan pidempi käyttöikä
verrattuna biohajoaviin materiaaleihin.

Elinkaarensa päässä muovi yleensä kierrätetään tai se päätyy kaatopaikalle.
Kierrätykseen kuuluu materiaalin siirto (logistiikka), käsittely sopivaan muotoon
(lajittelu), materiaalin uusiokäyttö (materiaalikierrätys) tai hyötykäyttö energiana
(poltto). (Muoviteollisuus Ry 2021.)

Koska muovit valmistetaan öljypohjaisista raaka-aineista sisältävät ne paljon
energiaa, joka voidaan hyödyntää energiantuotannossa. Energiantuotannossa
muovit yleensä poltetaan muun kiinteän jätteen seassa jätteenpolttolaitoksissa.
Energia otetaan talteen lämpönä tai energiana, jota voidaan käyttää hyödyksi
kaukolämmössä tai sähköntuotannossa. Öljypohjaisten muovien polttaminen aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä ja muovin valmistuksessa käytetyistä lisäaineista
riippuu se, että onko kyseisen muovin polttaminen edes mahdollista tavanomaisessa jätteenpolttolaitoksessa. (Muovien kierrätys 2021b.)

Kaatopaikolle päätyessään muovit eivät suoranaisesti aiheuta ympäristöpäästöjä
mutta niiden elinkaari päättyy ja niiden sisältämää energiaa ei pystytä hyötykäyttämään mitenkään. Kaatopaikkojen tiiviit pohjarakenteet ja hulevesien hallinta estää muovien hajoamisesta johtuvien, ympäristölle haitallisten mikromuovien ja lisäaineiden leviämisen luontoon. (Muovien kierrätys 2021c.)

Muovien uusiokäyttö vaatii materiaalin mekaanista kierrätystä. Mekaaninen kierrätys on prosessi, jossa muovi perinteisesti rouhitaan, sulatetaan ja uudelleen
muokataan. Muovien mekaaninen kierrätys tapahtuu samoissa tuotantolaitoksissa, kun valmistus ja siihen pätee samat ympäristönäkökohdat kuin muovien
valmistukseen, pois lukien raaka-aineen hankintaan liittyvät päästöt ja energian
tarve. Mekaaninen kierrätys on tällä hetkellä tehokkain tapa kierrättää muoveja,
materiaalin elinkaari ei pääty vaan se toimii raaka-aineena uuteen tuotteeseen.
Oikein toteutettu mekaaninen kierrätys säästää enemmän energiaa kuin sen prosessit kuluttavat sitä. (Muovien kierrätys 2021d.)
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Huonoin mahdollinen skenaario muovin elinkaaren päättymiseen on, jos muovi
jää luontoon. Muovit hajoavat luonnossa erittäin hitaasti. Hajotessaan ne pilkkoutuvat ensin pienemmiksi paloiksi ja samalla niiden sisältämät polymeeriketjut katkeilevat varsinkin uv-säteilyn ja hapen vaikutuksesta. Meriin joutuessaan muovit
voivat hajota hyvinkin pieniksi paloiksi, mikromuoveiksi. Mikromuovihiukkasen
koko vaihtelee 0,1 mikrometristä 5 millimetriin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
2017). Mikromuovit kulkeutuvat meristä ekosysteemiin tai vajoavat pohjasedimenttiin. Mikromuovit ovat maailmanlaajuinen ympäristöongelma ja ne aiheuttavat terveyshaittaa ihmisille, eläimille sekä muulle ympäristölle. Toinen suuri ongelma, jota muovit aiheuttavat luonnossa ovat niiden sisältämät lisäaineet. Ympäristöön liuetessaan lisäaineet aiheuttavat ympäristöhaittaa ja ovat mahdollisesti ympäristölleen myrkyllisiä, käytetyistä lisäaineista riippuen. (Muovien Kierrätys 2021e)
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Taulukko 3. MET-Matriisi polypropeeni
Polypropeeni
Valmistus
Materiaalit

Käyttö

Käytöstä poisto

Fossiiliset raaka-aineet (öljy Pidempi käyttöikä
ja/tai maakaasu)

verrokkimateriaaleihin verrattuna.

Lisäaineet haluttujen ominaisuuksien aikaansaamiseksi
Energia

Raaka-aineiden tuotannon ja

Kuljetukset

jalostuksen vaatima energia.

paikoille,

(kaatouusikäyt-

töön tai jätteenpoltKuljetukset ja logistiikka (fos-

tolaitokseen)

siiliset polttoaineet)
Mekaanisen kierrätyksen

vaatima

energia.

Myrkyllisyys

CO2-päästöt (raaka-aineen

CO2-päästöt

(jät-

hankinta, valmistus ja kulje-

teen polttaminen)

tukset)
Luontoon jäädessä
lisäaineiden liukeneminen sekä ihmisille,
eläimille ja ympäristölle vaarallinen mikromuovi

5.2.2

MET-Matriisi polylaktidi

Polylaktidi eli PLA on biohajoava muovilaatu, joka valmistetaan uusiutuvista luonnon raaka-aineista, tyypillisesti fermentoidusta kasvitärkkelyksestä, kuten maissi-
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, sokeriruoko-, sokerijuurikas- tai maniokkimassasta. PLA:n valmistus tapahtuu
polymeroimalla tai kondensaation avulla. Tunnetuin polymeroimistapa on renkaanavautumispolymerointi (ring-opening polymerization), jossa käytetään metallikatalyyttejä yhdessä laktidin kanssa. Näin saadaan valmistettua suurempia
polylaktidi-molekyylejä. Kondensaatio on idealtaan samantapainen, mutta suurimpana erona siinä ja polymeroinnissa on prosessinaikainen lämpötila sekä reaktion aikana vapautuvat sivutuotteet eli kondensaatit. PLA tuotteita pystytään
valmistamaan samoissa tehtaissa ja samoilla menetelmillä (ruiskuvalu, rotaatiovalu, lämpömuovaus ja puristusmuokkaus) kuin perinteiset öljyteollisuuden
raaka-aineista valmistetut muovilaadut. PLA:n elinkaaren alkupäässä tapahtuva
ympäristökuormitus aiheutuu lähinnä raaka-aineena käytettävien kasvien viljelystä ja tuotantolaitoksen energiasta. (Rogers 2015.)

PLA:n käytön aikaiset päästöt muodostuvat polypropeenin tapaan materiaalin
kuljettamiseen käytettävän kaluston päästöistä. Itsessään materiaali ei kuluta
energiaa tai ole ympäristölleen myrkyllinen.

Elinkaarensa päässä PLA:n suurin hyöty verrattuna polypropeeniin on sen biohajoavuus. Paras tapa käsitellä biohajoavia muoveja niiden elinkaaren päässä
on teollinen kompostoiminen. Teollisen kompostin avulla biohajoavista muoveista
saadaan ravinnerikasta kompostia ja ne voidaan hävittää muun biomateriaalin
mukana. Teollista kompostia käytettäessä materiaalin elinkaari on syklinen ja sen
sisältämät molekyylit saadaan uudelleen hyödynnettyä. Teollisesti kompostoitu
materiaali ei myöskään tällöin lisää hiilidioksidipäästöjä, koska materiaalin sisältämä hiili on osa hiilen luonnollista kiertokulkua. Kotikomposteissa olosuhteet eivät ole yhtä tarkasti säänneltyjä ja tarkkailtuja, joten olosuhteet eivät pysy optimaalisina hajoamiselle. Tästä syystä biohajoavat muovimateriaalit kuten PLA eivät hajoa kotikomposteissa yhtä tehokkaasti kuin teollisissa komposteissa. Tämän takia tulisi suosia teollista kompostointia PLA:n kierrätykseen. (Muovien kierrätys 2021f.)

PLA:ta, kuten muitakin biohajoavia muovilaatua pystytään kierrättämään myös
mekaanisesti. Se ei kuitenkaan ole niin hyvä tai järkevä vaihtoehto kuin mekaa-
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ninen kierrätys on perinteisten muovilaatujen kohdalla. PLA on uusiutuvasta luonnontuotteesta valmistettua, joten kierrätysprosessiin käytetyt resurssit eivät ole
yhtä perusteltuja kuin ne ovat perinteisillä, uusiutumattomista raaka-aineista valmistetuilla muoveilla. (Muovien kierrätys 2021f.)

Yksi vaihtoehto PLA:n kierrätykseen on sen polttaminen. Polttaminen ei hyödynnä materiaalin biohajoavuutta, mutta sen avulla saadaan hyödynnettyä uusiutuvat raaka-aineet energiantuotannossa. Polypropeeniin verrattuna PLA:n polttaminen tuottaa vähemmän energiaa, mutta myös vähemmän päästöjä ilmakehään. (Muovien kierrätys 2021f.)

Kaatopaikat ovat huono vaihtoehto PLA:n käsittelemiseen, koska kaatopaikkojen
anaerobisissa olosuhteissa PLA hajoaa tuottaen metaania. Metaani on vahva
kasvihuonekaasu, jonka syntymistä tulisi välttää jollei sitä pystytä keräämään talteen ja hyödyntämään muualla. (Muovien kierrätys 2021f.)

Luontoon jäädessään PLA on vaihtoehtona paljon parempi kuin polypropeeni.
PLA ei jätä ympäristöön mikromuovia tai liuenneita lisäaineita vaan se hajoaa
mikrobien ansiosta vedeksi, hiilidioksidiksi ja humusaineeksi. Siihen miten pitkään hajoamisprosessi kestää vaikuttavat ympäröivät olosuhteet suuresti. (Toivanen 2019.)
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Taulukko 4. MET-Matriisi Polylaktidi
Polylaktidi
Valmistus
Mateiaalit

Käyttö

Käytöstä poisto

Raaka-aineen viljelyn vaatima
maa-alue, vesi ja
torjunta-aineet.

Energia

Raaka-aineiden

Kuljetukset loppu-

tuotannon ja ja-

sijoituspaikkaan.

lostuksen vaatima

(fossiiliset poltto-

energia.

aineet)

Kuljetukset ja logistiikka

(fossiili-

set polttoaineet)
Myrkyllisyys

5.2.3

CO2-päästöt

Kaatopaikoilla

(Raaka-aineen

PLA:n hajoami-

hankinta, valmis-

sen tuottama me-

tus ja kuljetukset)

taani.

MET-Matriisi termoplastinen tärkkelys

Tärkkelyspohjaiset muovilaadut käyttävät PLA:n tapaan uusiutuvia luonnontuotteita raaka-aineinaan. Termoplastisen tärkkelyksen kohdalla raaka-aineet saadaan kerättyä esimerkiksi maissista, riisistä tai perunoista. Tärkkelysmuoveja valmistettaessa luonnon raaka-aineen sisältämiä glukoosimolekyylejä polymeroidaan pitkäketjuiseksi molekyyliksi ja aikaansaadaan tärkkelys polymeeri. (Helsingin yliopisto 2021). Termoplastisuus saadaan aikaan, kun molekyylin luontainen
kiderakenne tuhotaan yleisimmin lämmittämällä. Termoplastisen tärkkelyksen
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tuotannon alkupään ympäristöpäästöt mukailevat hyvin tarkasti PLA:n vastaavia
päästöjä.

Käytön aikana termoplastisesta tärkkelyksestä valmistetut tuotteet eivät eroa verrokki materiaaleista. Päästöt muodostuvat tuotteen kuljetukseen käytettävästä
kalustosta.

Termoplastinen tärkkelys toimii PLA:n ja muiden bioperäisistä raaka-aineista valmistettujen muovilaatujen tavoin elinkaarensa ajan hiilinieluna. Termoplastinen
tärkkelys sitoo raaka-aineena käytettyjen kasvien kasvun aikana itseensä hiilidioksidia ja varastoi sitä tuotteen elinkaaren ajan. Tuotteen elinkaaren päässä materiaali vapauttaa ilmakehään itseensä sitoutuneen hiilidioksidin. Kyseessä on
siis sitoutuneen ja vapautuneen hiilen osalta neutraali materiaali. Muuten termoplastiseen tärkkelyksen kierrättämiseen pätee samat lainalaisuudet kuin polylaktidiin, sillä erotuksella, että tärkkelyksen tiedetään hajoavan nopeammin vedessä. (Muovipoli Oy 2020.)
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Taulukko 5. MET-Matriisi termoplastinen tärkkelys
Termoplastinen tärkkelys
Valmistus
Materiaalit

Käyttö

Käytöstä poisto

Raaka-aineen viljelyn vaatima
maa-alue, vesi ja
torjunta-aineet.

Energia

Myrkyllisyys

5.2.4

Raaka-aineiden

Kuljetukset loppu-

tuotannon ja ja-

sijoituspaikkaan.

lostuksen vaatima

(fossiiliset poltto-

energia.

aineet)

CO2-päästöt

Anaerobisissa

(Raaka-aineen

olosuhteissa me-

hankinta, valmis-

taanipäästöt

tus ja kuljetukset)

mahdollisia

MET-Matriisi biohajoava puukomposiitti

Biohajoava puukomposiitti on yhdistelmä lujiteaineena toimivaa luonnonkuitua ja
puista matriisimateriaalia. Luonnonkuituna voi toimia, vaikka aiemmin esitellyt
PLA, tärkkelys tai joku muu uusiutuva ja biohajoava materiaali. Matriisimateriaali
on usein saha- tai puunjalostus teollisuuden sivutuote, esimerkiksi sellukuitu tai
normaali puukuitu. Haluttu työstömenetelmä ja valmiin tuotteen ominaisuudet
määrittävät raaka-aineet. Kun lujite- sekä matriisimateriaali ovat molemmat uusiutuvia luonnonmateriaaleja ei niiden raaka-aineiden tuotanto aiheuta suuria ilmastopäästöjä. Biohajoavasta komposiitista valmistettujen tuotteiden valmistamiseen käytetään samankaltaisia tekniikoita ja laitteita kuin fossiilisten muovimateriaalien. (Yli-Rantala 2014.)

Biohajoavasta puukuitukomposiitista valmistettujen aurausviittojen käytönaikaiset päästöt eivät eroa muista opinnäytetyössä vertailussa olevista materiaaleista.
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Biohajoavien puukuitukomposiittien kierrättäminen mukailee samaa kaavaa kuin
aikaisemmat MET-matriisissa esiintyneet luonnonkuidut. Biohajoavissa puukuitukomposiiteissa esiintyvä puu kuitenkin tekee materiaalin polttamisesta jätteenkierrätyslaitoksessa paremman vaihtoehdon kuin PLA:n tai termoplastinen tärkkelyksen polttaminen. Puun polttaminen vapauttaa enemmän hyödyntämiskelpoista energiaa.

Taulukko 6. MET-Matriisi biohajoava puukomposiitti
Biohajoava puukomposiitti
Valmistus
Materiaalit

Käyttö

Käytöstä poisto

Yhdistelmämateriaali.2 Raaka-aineen kasvattamisen vaatima
maa-alue, vesi ja
energia.

Energia

Myrkyllisyys

Raaka-aineiden

Kuljetukset loppu-

tuotannon ja ja-

sijoituspaikkaan.

lostuksen vaatima

(fossiiliset poltto-

energia.

aineet)

CO2-päästöt

Anaerobisissa

(Raaka-aineen

olosuhteissa me-

hankinta, valmis-

taanipäästöt

tus ja kuljetukset)

mahdollisia

5.3 Yhteenveto materiaalien ympäristövaikutuksista
Aurausviitta materiaalien ympäristövaikutukset vaihtelevat paljon riippuen siitä,
miten materiaaleja käsitellään niiden elinkaaren aikana. Polypropeenin ehdoton
heikkous on se, että sen valmistukseen käytetään fossiilisia raaka-aineita, jotka
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sitovat materiaaliin suuren energiamäärän sen elinkaaren ajaksi. Kaikkia biohajoavia materiaaleja yhdistää raaka-aineiden uusiutuvuus. Uusiutuvien raaka-aineiden viljely tuottaa maapallolle uudenlaisia ongelmia. Viljelykelpoisen maan
valjastaminen biohajoavien muovilaatujen tuotantoon vie elintilaa muulta luonnolta, kasveilta, eläimiltä sekä ihmisiltä ja voi osaltaan aiheuttaa vesistöjen rehevöitymistä. Raaka-aineiksi kasvatettavien kasvien viljely saa aikaan myös ongelmia maailman vedenkulutuksen kanssa, eivätkä mahdolliset torjunta-aineet ole
ympäristön kannalta ongelmattomia. Fossiilisten muovilaatujen valmistuksen ympäristövaikutukset ovat päästöjen osalta paljon pahempia, mutta uusiutuvat
raaka-aineet tuovat mukanaan vielä ratkaistavia ongelmia. Raaka-aineiden sijaintia tai niiden jalostukseen käytettävien tehtaiden energiankulutusta ei tällä
hetkellä tiedetä, joten reiluuden nimissä niiden katsotaan olevan sama kaikkien
materiaalien kohdalla.

Käytön aikana aurausviitan ympäristövaikutukset aiheutuvat viittojen kuljetuksista tehtaalta urakoitsijalle ja urakoitsijalta kierrätykseen/loppusijoitukseen sekä
asennukseen ja viittojen keräämiseen käytettävän kaluston päästöistä. Nämä
päästöt eivät muutu, vaikka viittojen materiaali vaihtuisikin biohajoavaan. Huomionarvoinen seikka kuitenkin on mahdollisuus käyttää polypropeenista valmistettuja viittoja useampana talvena peräkkäin, mikäli viitat eivät vahingoitu talven aikana tai jää keräämättömiksi luontoon. Pidempi elinkaari tarkoittaa pienempiä
ympäristövaikutuksia suhteessa tuotteen elinkaareen.

Siitä millä tavoin tuotteet kierrätetään, on suuri merkitys ympäristön kannalta. Biohajoavaa materiaalia käyttämällä saadaan eliminoitua riski mikromuoveista tai
luontoon liuenneista lisäaineista. Polypropeenisten viittojen mekaanisella kierrätyksellä saadaan uusiokäytettyä materiaali ja pienennettyä tarvetta ympäristöä
kuormittavan raaka-aineen hankintaan. Polypropeenia voidaan myös hyödyntää
polttamalla materiaali ja keräämällä sen sitoma energia talteen. Biohajoavien materiaalien paras kierrätysvaihtoehto on teollinen komposti, mutta niitä voidaan
myös hyödyntää energiantuotannossa, joskin niiden sisältämä energiamäärä on
paljon pienempi kuin polypropeenin. Biohajoavien materiaalien aiheuttamat hiilidioksidi päästöt ovat joka tapauksessa pienemmät kuin polypropeenin materiaalin elinkaaren päässä.
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6 KUSTANNUSTEN VERTAILU
Muovisen aurausviitan kustannus urakoitsijalle on helppo selvittää, mutta koska
kukaan ei valmista biohajoavista materiaaleista aurausviittoja ei niiden kustannusten vertailu suoraan onnistu. Tässä työssä kustannuksia lähdetään vertailemaan viittojen valmistamiseen tarvittavan raaka-aineen hankintahinnan, käytöstä
poistuvien viittojen kierrätyskustannusten sekä vuosittaisen hukkaprosentin
kautta. Aurausviittoihin kiinnitettävän heijastimen kustannukset ja viittojen asennukseen sekä keräämiseen käytettävien resurssien katsotaan olevan samanarvoiset, joten niistä aiheutuvat kustannukset jätetään kokonaan pois vertailusta.
Koska biohajoavia materiaaleja pystytään muokkaamaan samoilla menetelmillä
ja välineillä suurin muuttuva tekijä eri viittojen kustannuksissa on juuri raaka-aine.

Hinnat ovat hankittu pyytämällä tarjous halutuille materiaaleille muovien maahantuojilta. Tarjouspyynnöt ovat yhden lavan suuruiselle määrälle raaka-ainetta,
koska maahantuojilla ei ollut suurempaa määrää biohajoavia materiaaleja. Tilaamalla suuremman erän kerralla materiaalien keskimääräiset kilohinnat laskisivat,
mutta tämänhetkinen tarjonta Suomessa ei pysty välittämään suurempaa määrää
biohajoavia materiaaleja. Hinnat sisältävät kuljetuksen Suomeen materiaalin valmistavalta tehtaalta. Tarjouspyyntöjen avulla saatiin laskettua kilohinta eri materiaaleille ja tätä kautta vertailtua eri materiaalivaihtoehtojen kustannuksia.

Vertailuun otettiin Stora Enson Antti Kämäräisen ehdotuksesta myös viides materiaali, Biokomposiitti. Biokomposiitti ei ole biohajoava materiaali vaan se yhdistää puuhaketta ja biohajoamatonta valtamuovia. Biokomposiitti otettiin vertailuun
mukaan, koska se on Kämäräisen mukaan harkinnan arvoinen ehdokas uudeksi
aurausviittamateriaaliksi. Biokomposiitin etuna on sen sisältämän puuhakkeen
halvempi hinta valtamuoveihin verrattuna. Muilta ominaisuuksiltaan biokomposiitti saadaan Kämäräisen mukaan vastaamaan valtamuoveja. (Kämäräinen
2021.)
6.1 Raaka-aineen hankintahinta
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Taulukko 7. Eri raaka-aineen kilohinta.
Raaka-aineen hankintahinta
Materiaali

Valmistaja

Hinta

Määrä

€/kg

PLA

Natureworks

2325 € alv 0 %

750 kg

3,1

PP

Braskem

2062,5 € alv 0 %

1375 kg

1,5

Tärkkelys

-

6250 € alv 0 %

1250 kg

5

Stora Enso

3500 € alv 0 %

1250 kg

2,8

Stora Enso

1500 € alv 0 %

1250 kg

1,2

kompaundi
Biohajoava
komposiitti
biokomposiitti

Polylaktidin ja polypropeenin hinnat on saatu puhelinhaastattelussa (2021) Kenneth Oldenburgilta joka toimii muovintoimittajayritys Resinexissä myynnistä vastaavana henkilönä. Oldenburg kertoi puhelinhaastattelussa heidän valikoimassaan olevan PLA:ta muutamalta eri valmistajalta. PLA on Oldenburgin mukaan
tällä hetkellä erittäin haluttua ja kaikki markkinoille tuleva materiaali myydään välittömästi. Tämä on nostanut PLA:n hintaa. Resinex maahantuo myös useampaa
eri polypropeenilaatua. Resinexiltä saatiin tarjoushinta myös polypropeenille.
Käynnissä oleva koronaviruspandemia on keskeyttänyt kokonaan tehtaiden toiminnan osassa suurista muoveja tuottavista maista. Tämä on nostanut, ainakin
hetkellisesti, polypropeenin hintaa Oldenburgin mukaan.

Resinexillä ei ollut valikoimassaan tärkkelyspohjaisia tuotteita, joten hintaa kysyttiin toiselta suurelta kotimaassa toimivalta muovien maahantuontiyritykseltä, Telkolta. Telkon myyntipäällikkö Kimmo Liinamaa kertoo sähköpostihaastattelussa
(2021) heiltä löytyvän Novamont:n Mater-Bi:n kaltaisia tärkkelys kompoundeja
(sekoituksia). Iskumodifiointiin sopivan tärkkelys kompoundin hinnan Liinamaa
arvioi liikkuvan 5 €/kg luokassa.

Stora Enson myyntipäällikkö Antti Kämäräinen kertoo heidän tarjoavan tällä hetkellä vain komposiittimateriaaleja, joissa käytetään biohajoamattomia valtamuoveja. Kämäräinen kuitenkin sanoo puhelinhaastattelussa (2021) heidän tarkastelleen aiemmin syksyllä 2020 mahdollisuutta alkaa tuottaa myös biohajoavia
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puukomposiitteja. Stora Enson tekemän selvityksen perusteella Kämäräinen pystyi antamaan hinta-arvion siitä mikä heidän valmistamansa biohajoavan puukomposiitin kilohinta olisi. Komposiitti materiaalin hinta saadaan alemmas kuin muiden raakojen biohajoavien muovilaatujen koska materiaalia jatketaan huomattavasti halvemmalla puu- ja sahateollisuuden sivutuotteella. Biohajoavia komposiitteja testatessaan Stora Enso pääsi Kämäräisen mukaan sekoitussuhteeseen.
jossa oli 70 % matriisimateriaalia ja 30 % puuta. Sama pätee myös Stora Enson
tällä hetkellä tarjoamiin biokomposiitteihin, jotka yhdistelevät puuta ja valtamuoveja. Biokomposiitti pääsee polypropeenia alhaisempaan kilohintaan koska
siihen sekoitetaan huomattavasti halvempaa raaka-ainetta lujitteeksi.
6.2 Viittojen hävikki
Muovisia aurausviittoja pystytään käyttämään useana talvena peräkkäin, jos ne
säilyvät talven yli ehjänä ja viittoja kerätessä ollaan huolellisia. Biohajoavien viittojen hävikki on 100 %. Materiaali alkaa hajoamaan joutuessaan tekemisiin veden ja lämmön kanssa eikä viittoja pystytä hyödyntämään tulevina talvina vaan
viitat pitää uusia vuosittain.

Eri materiaalien kustannusten vertailussa tulee ottaa huomioon materiaalien kestävyyksissä oleva ero, joka aiheuttaa urakoitsijalle lisäkustannuksia viittojen elinkaaren aikana. Jotta viittojen kustannuksia voidaan vertailla, täytyy saada selville
muovisten aurausviittojen vuosittaisen hävikin määrä eli kuinka suuri osa muoviviitoista tällä hetkellä täytyy vuosittain uusia. Vertailussa käytetty hävikkiprosentti
muovisille aurausviitoille on saatu haastattelemalla Destian kunnossapitopuolen
alueurakoissa työskentelevää työnjohtoa (2021).
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Taulukko 8. Muovisten aurausviittojen hukkaprosentit Destian hoitourakoissa.
Viittojen hukkaprosentti
Urakka

Haastateltu henkilö

Titteli

Viittojen
hukkaprosentti

Kuhmo

Samuli Markkanen

Työmaapäällikkö

15 %

Nummi

Sami Ylikarjula

Työmaapäällikkö

10 %

Työkohdevas-

16 %

Pudasjärvi

- Risto Määttä

Taivalkoski
Pyhäjärvi

taava
Heikki Ylikulppi

Työmaapäällikkö

8%

Neljän urakan keskiarvo: 12.25 %

6.3 Jätehuollon ja kierrätyksen kustannukset
Lassila & Tikanojan Liiketoimintapäällikkö Sanna Peltola kertoo sähköpostihaastattelussa (2021) jätehuollon sekä kierrätyksen kustannusten olevan samaa tasoa polypropeenille ja biohajoaville materiaaleille. Peltola kuitenkin mainitsee,
että biohajoavia materiaaleja tulisi kuitenkin testata ensin soveltuvatko ne laatunsa puolesta kierrätettäväksi Lassila & Tikanojan käyttämällä laitteistolla.

Kustannusten vertailussa kierrätyksen katsotaan olevan samanhintaista kaikille
materiaaleille, mutta koska biohajoavia viittoja tulee vuosittain kierrätykseen suurempi määrä annetaan biohajoaville materiaaleille painotuskerroin 1 kierrätyskustannusten osalta. Polypropeenin osalta sama kerroin on 0.13. Painotuskertoimet
tulevat viittojen hukkaprosenteista eli määrästä, joka päätyy vuosittain kierrätykseen tai jää luontoon.
6.4 Esimerkki alueurakan kustannuksista eri aurausviittamateriaaleilla.
Kustannusten arviointiin ja esittämiseen otettiin kohteeksi kuvitteellinen alueurakka, jossa on 500 km aurausviitoitettavaa tiestöä. Aurausviitoista aiheutuvat
kustannukset laskettiin koko viisivuotisen urakan ajalle.

50

6.4.1

Aurausviittojen hankinnasta aiheutuvat kustannukset

Otetaan kuvitteelliseksi kohteeksi aurausviitoista aiheutuviin kustannuksiin viisivuotinen alueurakka, jossa on:
•

Viitoitettavaa tiestöä 500 km (500 000 m)

Keskimääräinen aurausviittojen välinen etäisyys toisistaan on 80 m. Viittajaon
perusteella saadaan laskettua tarvittava määrä aurausviittoja tiestölle, kun aurausviitat ovat kohdakkain molemmin puolin tietä:
•

500 000

(

80

metriä) * 2 = 12 500 viittaa

Muovisen aurausviitan paino on 200 grammaa (Ikäheimo 2020). Samaa painoa
käytetään myös muille viitoille, koska niiden punnitseminen ei onnistu. Kertomalla
tarvittava aurausviittamäärä viittojen painolla saadaan selville massamäärä, joka
tarvitaan halutun viittamäärän valmistamiseen:
•

12 500 aurausviittaa * 0.2 kg = 2500 kg materiaalia.

Taulukko 9. Aurausviittojen hankintakustannukset.
Viittojen hankintakustannus
Materiaali

Hinta

Menekki * hinta

Kustannus

PP

1.5 €/kg

2500 kg * 1.5 €/kg 3750 €

PLA

3.1 €/kg

2500 kg * 3.1 €/kg 7750 €

Tärkkelys

5 €/kg

2500 kg * 5 €/kg

Biohajoava

2.8 €/kg

2500 kg * 2.8 €/kg 7000 €

1.2 €/kg

2500 kg * 1.2 €/kg 3000 €

12 500 €

komposiitti
Biokomposiitti

6.4.2

Aurausviittojen hävikistä aiheutuvat kustannukset

Kuvitteellisen alueurakan kesto on 5 vuotta, joten koko urakan aikainen hävikki
saadaan kertomalla materiaalin vuosittainen hävikki viidellä. Viittojen hävikistä
aiheutuvat kustannukset laskettiin kertomalla niiden hankinnasta aiheutuva kustannus prosenttiosuudella, joka kertoo kuinka suuri osa viitoista joudutaan uusimaan viisivuotisen urakan aikana.
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Taulukko 10. Aurausviittojen hävikin aiheuttama kustannus.
Hävikki
Materiaali

Viittojen han-

Vuosittainen

Hävikki ura-

Hävikin kus-

kinta kustan-

hävikki %

kan aikana

tannus ura-

nus

kan aikana

3750 €

12.25 %

61.25 %

2296.87 €

Biokomposiitti 3000 €

12.25 %

61.25 %

1837.5 €

PP

PLA

7750 €

100 %

500 %

38 750 €

Tärkkelys

12 500 €

100 %

500 %

62 500 €

Biohajoava

7000 €

100 %

500 %

35 000 €

komposiitti

6.4.3

Aurausviittojen kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset

Aurausviittojen kierrätyksestä aiheutuville kustannuksille annetaan kuvitteellinen
arvo 5000 €. Annettu arvo kerrotaan viittojen vuosittaisella hävikkiprosentilla eli
määrällä joka kierrätykseen vuosittain päätyy. Tämä hinta kerrotaan urakan kestolla eli viidellä. Vastaukseksi saadaan viittojen kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset koko viisivuotisen urakan aikana.

Taulukko 11. Aurausviittojen kierrätyksestä aiheutuvat kustannukset.
Kierrätyksen kustannukset
Materiaali

Hävikki %

Kierrätyksen

Hinta

hinta

dessa

vuo- Kierrätyksen
hinta urakan
aikana

12.25 %

5000 €

612.5 €

3062.5 €

Biokomposiitti 12.25 %

5000 €

612.5 €

3062.5 €

PLA

100 %

5000 €

5000 €

25 000 €

Tärkkelys

100 %

5000 €

5000 €

25 000 €

Biohajoava

100 %

5000 €

5000 €

25 000 €

PP

komposiitti
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6.4.4

Aurausviitoista aiheutuvat kustannukset yhteensä

Viisivuotisen urakan kokonaiskustannukset saadaan laskemalla kaikki aiemmin
esitellyt kulut yhteen. Kustannuksen euromäärä ei kerro todellista kustannusta
joka pääurakoitsijalle aurausviitoista aiheutuu, koska laskelmat ovat tehty suhteuttamalla biohajoavien materiaalien hankintahintaa polypropeeniin. Siksi taulukkoon on otettu mukaan prosenttiosuudet, jotka antavat paremman käsityksen
siitä miten biohajoavien materiaalien kustannukset vertautuvat nykyään käytössä
olevaan polypropeeniin (PP).

Taulukko 12. Aurausviittojen aiheuttamat kokonaiskustannukset.
Kustannukset yhteensä
Materiaali

Hankinta-

Hävikin

Kierrätyk-

Kustannus

Prosenttia

hinta

hinta

sen hinta

yhteensä

muovisen
viitan kustannuksesta

PP

3750 €

1837,5 €

3062.5 €

8650 €

100 %

Biokompo-

3000 €

1470 €

3062.5 €

7532.5 €

87 %

PLA

7750 €

31 000 €

25 000 €

63 750 €

737 %

Tärkkelys

12 500 €

80 000 €

25 000 €

87 500 €

1012 %

28 000 €

25 000 €

60 000 €

694 %

siitti

Biohajoava 7000 €
komposiitti
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7 POHDINTA
Biohajoavien materiaalien valmistaminen uusiutuvista lähteistä on ympäristön
kannalta kestävämpi menetelmä kuin fossiilista alkuperää oleva polypropeeni.
Vaikka täysin ongelmattomia materiaaleja eivät biohajoavat laadut ole, on niiden
aiheuttamat ympäristövaikutukset huomattavasti pienemmät kuin nykyään käytettävällä polypropeenilla. Etenkin luontoon jäädessään biohajoavat materiaalit
ovat parempi vaihtoehto kuin mikromuoviksi ajan kanssa muuttuvat valtamuovit.
Opinnäytetyötä tehdessä myös opittiin käytettävällä kierrätysmenetelmällä olevan suuri rooli, kun tarkastellaan erilaisten materiaalien aiheuttamaa ympäristökuormitusta niiden koko elinkaaren aikana. Etuna polypropeenilla biohajoaviin
materiaaleihin nähden on sen kestävyys. Sen tarjoama kestävyys vähentää tarvetta valmistaa uutta materiaalia ja pienentää siitä valmistetun tuotteen elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia, kun käyttö jakautuu suuremmalle aikavälille.
Kustannuksia arvioidessa päästiin suuntaa antavalle tasolle. Vertailun tarkkuudesta riippumatta voidaan osoittaa, että aurausviittojen valmistaminen biohajoavasta materiaalista nostaisi niistä aiheutuvia kustannuksia huomattavasti. Ennen
opinnäytetyön aloittamista oli ajatus, jonka mukaan viitat leikattaisiin luiskiin keväisin ja jätettäisiin sinne hajoamaan. Tällainen toimintatapa olisi tasoittanut kustannuseroa biohajoavien ja hajoamattomien materiaalien välillä, mutta toimintatapa osoittautui opinnäytetyön aikana laittomaksi. Biohajoavat materiaalit ovat
tällä hetkellä erittäin kysyttyjä ympäri maailmaa. Suuri kysyntä nostaa hintoja ja
vaikeuttaa materiaalin saatavuutta. Polypropeenin etuna on halvemman hankintahinnan lisäksi jälleen materiaalin parempi kestävyys. Se että viittoja pystytään
käyttämään useita kertoja samaan käyttötarkoitukseen tarkoittaa myös kustannussäästöjä, koska viittoja ei tarvitse ostaa yhtä paljoa ja yhtä usein.
Omasta mielestäni kannattaa odottaa biohajoavien materiaalien yleistymistä ennen kuin siitä tulee aurausviittojen pääasiallinen valmistusmateriaali. Todennäköinen kehitys on, että fossiilisista raaka-aineista valmistettavien muovilaatujen
käyttö tulee tulevaisuudessa vähenemään, mikä tarkoittaa biohajoavien laatujen
korvaavan ne. Myös biohajoavien materiaalien vaikea saatavuus jarruttaa biohajoaviin aurausviittoihin siirtymistä. Markkinoilla ei yksinkertaisesti ole saatavilla
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tarpeeksi raaka-aineitta, jotta kaikki Suomen aurausviitat voitaisiin korvata biohajoavilla viitoilla. Kolmas pointti mikä hidastaa biohajoaviin aurausviittoihin siirtymistä on biohajoavan heijastinmateriaalin puuttuminen. Täysin biohajoava aurausviitta vaatisi biohajoavan heijastinmateriaalin kehitystä tai väyläviraston tekemään muutosta aurausviittoja koskeviin vaatimuksiin.
Ennen kuin biohajoaviin viittoihin siirtymistä voidaan suunnitella, täytyy tutkia biohajoavien materiaalien käyttäytymistä Suomen talvisissa olosuhteissa. Tämän
opinnäytetyön tavoite oli selvittää asiaa teorian tasolla ja siinä mielestäni onnistuttiin. Toinen jatkotutkimusehdotus, joka työn tekemisen aikana nousi esiin, on
tutkia biohajoavia materiaaleja ja pyrkiä löytämään sellainen materiaali tai yhdiste, jota voitaisiin tulevaisuudessa käyttää heijastimena biohajoaviin aurausviittoihin.
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