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1 Johdanto 

Helsingin kaupungin katujen ja yleisten alueiden liukkaudentorjuntaan on viime vuosikym-

meninä kulunut keskimäärin 40 000 tonnia hiekoitusmateriaalia (Hänninen ym. 2005, 49). 

Myös Espoon materiaalimenekki on samaa suuruusluokkaa (Loukkola 2019). Turussa hie-

koitusmateriaalia kuluu vajaa 10 000 tonnia talvessa (Kaila 2015, 24). Näiden esimerkkien 

perusteella voidaan päätellä, että kaupunkien yleisten alueiden liukkaudentorjuntaan kuluva 

kiviainesmäärä on valtakunnallisesti varsin merkittävä. Edellä mainittuja menekkejä nostaa 

yksityisten kiinteistöjen pihoilla harjoitettu talvikunnossapito. 

Helsingin kaupungin katujen ja yleisten alueiden kunnossapitovastuu jakautuu kaupungin 

omistaman palveluntuottaja Staran, sekä yksityisten urakoitsijoiden kesken. Tästä urakoit-

sijoille jaetusta hoitovastuusta on myös Destia saanut osansa. Destian työkantaan kuuluu 

kaksi urakkakokonaisuutta, joista toinen sijoittuu Lauttasaaren ja Munkkiniemen alueelle ja 

toiseen kuuluvat Herttoniemen, Kulosaaren ja Laajasalon alueet. (Helsingin kaupunki.) Hie-

koitusmateriaalia on näissä urakoissa kulunut suuruusluokaltaan 1000 tonnia talvessa urak-

kaa kohti (Koskela 2021). 

Liukkaudentorjuntatyöhön ryhdytään, kun ajoradan tai kevyen liikenteen väylän kitka alittaa 

sille kunnossapitoluokan mukaan asetetun vähimmäisvaatimuksen. Osaa väylistä, kuten 

vilkkaita joukkoliikennereittejä ja myös osaa pyöräteistä, hoidetaan veden jäätymispistettä 

alentavalla suolalla. Hiekoitusta käytetään liukkaudentorjuntaan suurimmalla osalla kevyen 

liikenteen väyliä sekä asuntokaduilla. Hiekoitukseen voidaan joutua turvautumaan myös 

suolattavilla reiteillä lämpötilan laskiessa niin alas, että jäätymispisteen alentaminen suo-

lalla ei enää toimi. Ajoradoilla hiekoitus toteutetaan yleensä pistemäisesti keskittyen risteys-

alueisiin, jyrkkiin mutkiin ja muihin vastaaviin kohteisiin. Kevyen liikenteen väylillä taas jou-

dutaan pääsääntöisesti toteuttamaan niin sanottu linjakäsittely, koska liukastuminen voi ta-

pahtua missä tahansa väylän kohdassa. Tästä syystä valtaosa kaupungin hoitourakoiden 

hiekoitusmateriaalista käytetään juuri kevyen liikenteen väylille. (Koskela 2021; 2100 Talvi-

hoito 2017, 21-23.) 

Hiekoitus toteutetaan levittämällä hiekoitusmateriaalia väylille kunnossapidossa käytettä-

vien työkoneiden ja ajoneuvojen lisälaitteilla. Ohjeellinen levitysmäärä työhön ryhdyttäessä 

on 150 g/m². Talven jälkeen kaduille levitetty hiekoitushiekka on poistettava katupölyn eh-

käisemiseksi sekä tietysti myös yleisen siisteyden vuoksi. Hiekoitusmateriaali kerätään pois 

kaikilta sidotuilta pinnoilta sekä viheralueilta. (2100 Talvihoito 2017, 22.) Kevätharjausta 

voidaan tehdä työkoneiden lisälaitteiksi soveltuvilla keräävillä harjoilla. Näiden etuna on 

edullinen hankintahinta, minkä vuoksi laitteita on saatavilla lyhyen kevätsesongin aikana 

riittävästi. Näiden harjalaitteiden jäljiltä kadulle kuitenkin jää vielä runsaasti hienojakoista 
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pölyä, joka joudutaan puhdistamaan imulakaisukoneella. Kevätharjausta voidaan suorittaa 

myös suoraan imulakaisukoneella, jolloin sekä karkea, että hieno materiaali saadaan kerät-

tyä kerralla pois. Karkean hiekan poistossa imulakaisukoneen keräyssäiliö kuitenkin täyttyy 

verrattain nopeasti, minkä johdosta kallis laite käyttää ison osan työpäivästä tyhjennysten 

aiheuttamaan siirtoajoon. Toisaalta tietyissä ahtaissa kohteissa imulakaisukone voi olla ket-

terämpi suorittamaan hiekan poiston itsenäisesti (Koskela 2021). Kevätharjaus on siis kun-

kin alueen erityispiirteisiin ja tarjolla olevaan konekantaan sopeutettu yhdistelmä keräävillä 

harjoilla varustettujen työkoneiden ja imulakaisukoneiden työtä. Lisäksi tarvitaan materiaa-

lin poiskuljetukseen kuljetuskalustoa ja kuivalla kelillä kastelukalustoa pölyämisen estä-

miseksi. 

Kaduille siis levitetään vuosittain merkittäviä määriä neitseellisistä kiviainesvarannoista tuo-

tettua kiviainesta, joka joudutaan myös vuosittain keräämään pois katuverkolta. Tätä kerät-

tyä materiaalia ei kuitenkaan pääsääntöisesti käytetä uudelleen hiekoitukseen, vaikka täl-

laisestakin toiminnasta pilottihankkeita on toteutettu myös pääkaupunkiseudulla. (Loukkola 

2019.) Helsingissä harjausjätettä pyritään käyttämään materiaalina erilaisissa maanraken-

nuskohteissa, mikäli haitta-ainepitoisuudet eivät ole liian korkeat (Manninen 2019). Destian 

työmaapäällikkö Juho Koskelan mukaan merkittävä osa materiaalista kuitenkin päätyy kau-

pungin maanvastaanottoalueille (Koskela 2021). Helsingin kaupungin rakennusvirasto on 

jo vuonna 2005 julkaistussa raportissa ilmaissut huolen katujen rakentamisen ja ylläpidon 

aiheuttamasta luonnonvarojen kulutuksesta. Julkaisu pitää hiekoitusta yhtenä merkittävänä 

uusiutumattomana materiaalivirtana ja mainitsee sekä hiekoituksen vähentämisen, että 

liukkaudentorjuntamateriaalin uusiokäytön mahdollisuuksina luonnonvarojen käytön vähen-

tämiseksi. (Hänninen ym. 2005, 76-78.) Tänä päivänä ilmastonmuutoksen hillitseminen on 

tullut alasta riippumatta merkittäväksi näkökulmaksi arvioitaessa toimintojen ympäristöys-

tävällisyyttä. Vaikka kiviainesmateriaalin hiilijalanjälki yksikköä kohti on melko vaatimaton, 

suuri käyttömäärä tekee myös siitä huomion arvoisen päästölähteen. Merkittävä kasvihuo-

nekaasupäästö syntyy myös tarpeesta siirtää suuria massamääriä. (Raivio ym. 2020, 45-

46.) 

1.1 Työn tavoitteet 

Tässä työssä on tarkoitus tarkastella, voiko harjausjätteen käyttäminen uudelleen hiekoi-

tusmateriaalina olla kannattavaa toimintaa. Keskeisimpänä ajurina tähän tarkasteluun toimii 

ympäristöasioiden jatkuvasti suurempi rooli julkisen vallan päätöksenteossa. Liikenne-

väylien ylläpidossa ollaan tällä hetkellä tilanteessa, jossa on päättymätön tarve käyttää ki-

viaineksia talvella ja päästä niistä eroon keväällä. Merkittävänä osatekijänä kotimaisessa 

väylänpidossa Destia haluaa olla tältäkin osin mukana kehittämässä toimintaa kohti 
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kestävää kiertotaloutta. Koska Destia toimii kunnossapitourakoitsijana Helsingin alueella, 

valitaan Helsingin urakat tämän työn tarkastelun toimintaympäristöksi. Rajaus on mielekäs, 

koska Helsinki ja laajemmin pääkaupunkiseutu ovat volyymiltään merkittävin katujen kun-

nossapidon markkina Suomessa. Rajauksen ei kuitenkaan tarvitse tarkoittaa sitä, että tä-

män työn tulokset eivät voisi olla laajennettavissa myös muille kaupunkiseuduille. 

Työ alkaa hiekoitusmateriaalille asetettujen teknisten vaatimusten toteamisella. Teknisten 

ominaisuuksien lisäksi on tärkeää selvittää, millaiset vaatimukset hiekoitusmateriaalin puh-

taudelle ja haitta-ainepitoisuudelle on olemassa. Näitä vaatimuksia etsitään Helsingin kau-

pungin ja Destian välisen urakkasopimuksen laatuvaatimuksista, aiheesta tehdyistä tutki-

muksista sekä lainsäädännöstä. Lainsäädännöstä selvitetään myös harjausjätteen käsitte-

lyä ja uusiokäyttöä koskevat vaatimukset. Jätelaki on parhaillaan muutoksen alla, minkä 

vuoksi on tarpeen selvittää, millaisia vaikutuksia lakimuutoksella on tähän liukkaudentorjun-

nan prosessiin. 

Harjausjätteen ominaisuuksien selvittäminen on olennainen osa tätä työtä. Harjausjätteen 

teknisiä ominaisuuksia sekä puhtautta tulee verrata työn alussa tunnistettuihin hiekoitus-

materiaalin vaatimuksiin. Vertailun tuloksena pystytään toteamaan, mitä harjausjätteen se-

asta on suodatettava pois, että lopputuote on vaatimukset täyttävä hiekoitusmateriaali. Tä-

män toteamuksen jälkeen voidaan arvioida, millaiset menetelmät voisivat soveltua harjaus-

jätteen käsittelyyn. 

Työn lopuksi pyritään arvioimaan, millaisia ympäristövaikutuksia tunnistetuilla käsittelyme-

netelmillä ja hiekoitusmateriaalia uusiokäyttävällä toimintatavalla on nykyiseen toimintamal-

liin verrattuna. Mahdollisuuksien mukaan on myös syytä arvioida, onko uusiokäytön toteu-

tumiselle markkinaehtoisesti olemassa edellytykset. 

 



4 

2 Hiekoitusmateriaalin tekniset vaatimukset 

2.1 Helsingin kaupungin urakkasopimuksella asettamat vaatimukset 

Helsingin kaupungin yleisten alueiden ylläpidon urakoiden laatuvaatimuksia ohjataan kau-

pungin ylläpidon urakoiden tuotekorteilla. Talvihoidon voimassa oleva tuotekortti on jul-

kaistu vuonna 2017. Liukkauden torjunnassa käytettävät työmenetelmät ovat hiekoittami-

nen ja suolaaminen. Lisäksi kaupungissa on kohteita, kuten esimerkiksi portaita, joissa su-

lanapitojärjestelmä torjuu liukkautta lämpöä hyödyntäen. Liukkaudentorjuntamenetelmästä 

riippumatta lähtökohtana on liukkaudentorjuntamateriaalin menekin minimoiminen, kuiten-

kin niin, että laatuvaatimukset pystytään täyttämään. (2100 Talvihoito 2017, 21.)  

Tuotekortissa linjataan, että materiaalina hiekoituksessa käytetään pestyä hiekkaa tai se-

peliä, millä halutaan ehkäistä katupölyn muodostumista. Materiaaliin on mahdollista lisätä 

n. 2 % suolaa ehkäisemään sen jäätymistä varastokasoissa. Ajoradoilla käytettävä hiekoi-

tusmateriaali tulee olla 1,0-5,6 mm pesuseulottua sepeliä. Kevyenliikenteen väylillä on taas 

mahdollista käyttää 1,0-5,6 mm ja 3,0-5,6 mm jakeita. Kevyen liikenteen väylien osalta on 

tehty jako kantakaupunkiin ja esikaupunkialueeseen. Kantakaupungissa käytettävä materi-

aali on oltava pesuseulottua sepeliä, kun taas esikaupunkialueen osalta puhutaan vain hie-

koitussepelistä. (2100 Talvihoito 2017, 22.) Hiekoitukseen käytettävien kiviaineslajikkeiden 

raekokojakaumaa on havainnollistettu taulukoissa 1 ja 2. 

 

 0,063 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 

alaraja 0 0 0 30 95 100 

yläraja 2 5 15 50 100 100 

Taulukko 1. Hiekoitussepelin 3 / 5,6 mm rakeisuustutkimuksen seulojen läpäisyprosenttien 

ylä- ja alarajat (2100 Talvihoito) 

 

 0,063 mm 0,5 mm 1 mm 2 mm 4 mm 5,6 mm 8 mm 

alaraja 0 0 0 25 60 95 100 

yläraja 0 2 7 40 80 100 100 

Taulukko 2. Hiekoitussepelin 1 / 5,6 mm rakeisuustutkimuksen seulojen läpäisyprosenttien 

ylä- ja alarajat (2100 Talvihoito) 
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Huomioitavaa on, että 3 / 5,6 mm hiekoitussepelissä sallitaan 2 % materiaalia, joka läpäisee 

0,063 mm seulan. 1 / 5,6 mm hiekoitussepelissä tätä pienimmän seulan läpäisyä ei sallita 

ollenkaan. Molemmissa lajikkeissa saa olla korkeintaan 5 % materiaalia, joka jää 5,6 mm 

seulalle. Kaiken materiaalin on tultava 8 mm seulasta läpi. 

2.2 Katupölyn muodostuminen 

Katupöly on varsinkin suuremmissa kaupungeissa korostuva ilmanlaatuongelma, jonka 

syntymistä ja ehkäisyä on tutkittu erityisesti pääkaupunkiseudulla. Hengitykseen kulkeutu-

vat pienhiukkaset pahentavat hengityselinsairaiden oireita ja varsinkin pitkällä aikavälillä 

hiukkaspitoisuuden kasvamisella on selkeä vaikutus kuolleisuuteen. Ilman pienhiukkaspi-

toisuudelle on määrätty lainsäätäjän taholta raja-arvot ja kunnilla on lain määräämä velvol-

lisuus varautua katupölyongelman torjumiseen ja toimia tarvittaessa ilmanlaadun turvaa-

miseksi. Varsinkin keväällä, jolloin katupöly ongelma on pahimmillaan, suurin osa vaaralli-

sesta PM10-katupölystä koostuu mineraalimassasta, joka taas on pääosin peräisin asfal-

tista ja hiekoitusmateriaalista. Muita katupölyn lähteitä ovat esimerkiksi ajoneuvojen pako-

kaasut, energian tuotannon ja teollisuuden päästöt, ajoneuvojen renkaiden ja muiden osien 

kuluminen, päällysteestä irtoava bitumi sekä suola. (Tervahattu ym. 2005, 1-2, 47.) 

Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan teettämässä tutkimuksessa on tutkittu hiekoit-

tamisen vaikutusta katupölyn muodostumiseen. Tutkimusten perusteella hiekoittamisen 

määrällä on selkeä vaikutus katupölyn määrään. Katupölyä siis muodostuu sitä enemmän, 

mitä suurempi määrä hiekoitusmateriaalia levitetään pinta-alayksikköä kohti. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita sitä, että lisääntyvä pöly olisi suoraan peräisin levitettävästä hiekoitusma-

teriaalista. Pölystä keskimäärin 70 % on tutkimuksen mukaan asfaltista irronnutta materi-

aalia. Hiekoitushiekka siis edesauttaa liikenteen kykyä kuluttaa päällystettä. Tätä hiekkapa-

peri-ilmiötä on havainnollistettu kuvassa 1. (Tervahattu ym. 2005, 8-10.) 
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Kuva 1. Hiekkapaperi-ilmiön havainnekuva (Tervahattu ym. 2005) 

Hiekoitusmäärän lisäksi hiekoitusmateriaalin raekoolla on vaikutusta katupölyn muodostu-

miseen. Käytettäessä hienompaa kiviainesta hiekoitukseen, saadaan ilmasta mitattua suu-

rempia PM10 pitoisuuksia. Hienommassa materiaalissa on enemmän pinta-alaa suhteessa 

levitettyyn massaan, minkä johdosta hiekkapaperi-ilmiö voimistuu hankauspinnan kasva-

essa. Asfaltista jauhautuvan pölyn lisäksi myös hiekoitusmateriaalista peräisin olevan pölyn 

määrä kasvaa, mitä hienompaa materiaalia käytetään. Hienot kiviaineksen partikkelit jau-

haantuvat nopeammin kokoluokkaan, joka muodostaa terveydelle haitallista katupölyä. Is-

kunkestävyydeltään heikoista kivilajeista valmistetut hiekoitusmateriaalit voimistavat katu-

pölyn syntymistä, koska niiden sisältämät partikkelit luonnollisesti jauhautuvat liikenteen 

vaikutuksesta nopeammin hienommaksi näin kiihdyttäen hiekkapaperi-ilmiötä. (Tervahattu 

ym. 2005, 11, 34) 

Levitettävässä hiekoitusmateriaalissa on jonkin verran PM10 kokoluokan partikkeleita jo 

valmiiksi ennen liikenteen kuormituksesta aiheutuvaa murskaantumista. Partikkeleiden 

määrään voidaan vaikuttaa kiviaineksen seulontatekniikoilla. Kuivaseulotussa sepelissä 

PM10 kokoluokan partikkeleita on moninkertainen määrä verrattuna märkäseulottuun se-

peliin. (Kulovuori ym. 2019) 

2.3 Raekoon ja -muodon vaikutukset liukkauden torjuntaan 

Hiekoitusmateriaalissa mukana oleva hienoaines aiheuttaa pölyongelmien lisäksi myös va-

rastointiongelmia. Hienoainesta sisältävä materiaali pyrkii jäätymään ja paakkuuntumaan, 

mikä vaikeuttaa sen käyttöä. Varsinaisessa liukkaudentorjuntatehtävässä hienoaines 
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muodostaa kyllä hyvän alkukitkan, mutta sen pysyvyys on huono ja esimerkiksi lauhalla 

kelillä pienet rakeet uppoavat helposti polanteeseen menettäen liukkaudentorjuntakykynsä. 

Rakeiden karkeuden lisäksi myös särmikkyys voi edesauttaa hiekoitusmateriaalin pysy-

vyyttä polanteella. (Tiehallinto 2001, 44; Tielaitos 1999, 33; Tielaitos 1992, 64) 

Hiekoitusmateriaalin rakeiden särmikkyys ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti hyvä asia. Var-

sinkin kevyen liikenteen väylillä särmikkäät rakeet voivat aiheuttaa rengasrikkoja polkupyö-

rille. Tämä on todettu esimerkiksi KAPU-hankkeessa, jossa myös Helsingin kaupunki on 

ollut mukana. (Kupiainen ym. 2009, 86.) Myös Oulun kaupunki on ilmaissut käyttävänsä 

pyöräteillä seulottua luonnon soraa juuri pyöreämmän raemuodon vuoksi (Loukkola 2019). 

2.4 Yhteenveto teknisistä vaatimuksista 

Mikäli harjausjätteestä halutaan valmistella uusiokäyttöön hiekoitusmateriaalia, on siitä seu-

lottava hienoaines pois. Kaupungin urakkasopimus määrittelee materiaalin rakeisuuskäy-

rien ohjealueet, joiden sisään myös kierrätysmateriaalilla tulisi päästä. Kaupungin materi-

aalivaatimukset nojaavat tutkimuksiin, joita pääkaupunkiseudulla on tehty katupölyhaittojen 

ehkäisemiseksi. Esikaupunkialueen kevyen liikenteen väylät ovat ainoita, joille kelpaa pe-

suseulomaton materiaali. 3/5,6 mm hiekoitussepelin rakeisuuden ohjealue sallii jonkin ver-

ran myös hienomman aineksen esiintymistä. Harjausjätteen saaminen tälle ohjealueelle 

voisi mahdollisesti onnistua myös kuivaseulontamenetelmällä. Mikäli harjausjäte sisältää 

ohjealueita suurempia rakeita, myös ne on seulottava pois lopputuotteesta. 

Harjausjätteen rakeiden raemuoto on oletettavasti murskattua materiaalia pyöreäsärmäi-

sempää johtuen liikenteen aiheuttamasta kulumisesta. Pyöreäsärmäisyys heikentää mate-

riaalin kykyä pureutua polanteeseen, mutta kevyen liikenteen väylillä pyöreäsärmäisyy-

destä on myös etua vähentyneinä polkupyörien rengasrikkoina. 
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3 Hiekoitusmateriaalin kierrätykseen vaikuttavat lait ja asetukset 

3.1 Jätelaki ja sen uudistus 

Tätä tutkimusta tehdessä on parhaillaan käynnissä jätelain uudistaminen. Uudistuksen tar-

koituksena on jalkauttaa 2018 Euroopan Unionissa hyväksytyn Jätesäädöspaketin tavoit-

teita ja velvoittavia säädöksiä. Paketin tavoitteena on edistää jätehierarkian toteutumista, 

vahvistaa kiertotaloudellista toimintaa, materiaalien resurssitehokasta käyttöä ja ohjata 

kohti kestävää talouskasvua. Esimerkiksi yhdyskuntajätteen uudelleenkäyttö- ja kierrä-

tysasteeksi tavoitellaan 65 prosenttia vuoteen 2035 mennessä.  (Ympäristöministeriö 

2020a, 4-7.) Hallituksen esitys jätelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta on ollut lau-

sunnoilla keväällä 2020. Syksyllä 2020 hallituksen on tiedotettu päässeen sopimukseen 

eduskunnalle luovutettavan hallituksen esityksen sisällöstä ja tämä esitys on tarkoitus tuoda 

eduskunnan käsiteltäväksi alkuvuodesta 2021 (Ympäristöministeriö 2020c). Tässä opin-

näytetyössä lakiuudistuksen vaikutuksia arvioidaan 2020 keväällä lausunnoille luovutetun 

esityksen pohjalta, koska lausuntokierroksen jälkeisiä mahdollisia muutoksia hallituksen 

esitykseen ei ole julkaistu. 

Jätelain ensimmäisessä pykälässä määritellään lain tarkoitus. Jätelain uudistuksessa ky-

seinen pykälä on muotoiltu seuraavasti: 

Tämän lain tarkoituksena on edistää kiertotaloutta ja luonnonvarojen kestävää käyt-

töä, vähentää jätteen määrää ja haitallisuutta, ehkäistä jätteistä ja jätehuollosta ai-

heutuvaa vaaraa ja haittaa terveydelle ja ympäristölle, varmistaa toimiva jätehuolto 

sekä ehkäistä roskaantumista (Ympäristöministeriö 2020b, 1§). 

Voimassa olevaan lakiin verrattuna viittaus kiertotalouteen on uusi ja luonnonvarojen kes-

tävä käyttö on nostettu jätteistä aiheutuvan vaaran edelle. Tällä muutoksella ei ole suoria 

oikeudellisia vaikutuksia, vaan tarkoituksena on muuttaa painotuksia lain tulkinnassa ja ko-

rostaa kiertotalouden merkitystä. (Ympäristöministeriö 2020a, 64.) 

Jätteen määritelmä on hallituksen esityksessä pysynyt ennallaan voimassa olevaan lain-

säädäntöön verrattuna. Määritelmä on esitetty alla olevassa lainauksessa: 

Tässä laissa tarkoitetaan jätteellä ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut 

tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan käytöstä (Ympäristömi-

nisteriö 2020b, 5§). 

Jätteeksi luokittelun päättymisestä, eli niin sanotun ”end of waste” statuksen saavuttami-

sesta on hallituksen esityksessä säädetty saman suuntaisesti kuin voimassa olevassa 
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laissa. Pieniä muutoksia ja tarkennuksia kuitenkin löytyy. Hallituksen esityksen mukaan jäte 

lakkaa olemasta jätettä, kun se täyttää seuraavat kriteerit: 

1. Sitä on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin. 

2. Sillä on markkinat tai kysyntää. 

3. Se täyttää käyttötarkoituksensa mukaiset tekniset vaatimukset ja on vastaaviin tuot-

teisiin sovellettavien säännösten ja standardien mukainen. 

4. Sen käyttö ei kokonaisuutena arvioiden aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai 

ympäristölle. (Ympäristöministeriö 2020b, 5b§.) 

Ensimmäisessä kohdassa on selkeä lievennys olemassa olevaan lainsäädäntöön, jossa 

puhutaan jatkokäytön varmuudesta ja yleisestä käyttötarkoituksesta. Uudella muotoilulla 

laki on pyritty saamaan suopeammaksi innovaatioille ja uusille ratkaisuille. Jäljempänä sa-

massa pykälässä hallituksen esityksessä pidätetään valtioneuvostolla oikeus asetuksilla 

antaa jätelajikohtaisia tarkennuksia edellisessä luettelossa mainittujen kohtien tulkinnasta 

ja soveltamisesta. Mikäli soveltuvaa valtioneuvoston asetusta ei ole olemassa, eikä Euroo-

pan Unionin lainsäädäntö ota asiaan kantaa, jätteeksi luokittelun päättyminen on asetettava 

toimivaltaisen ympäristölupaviranomaisen ratkaistavaksi. (Ympäristöministeriö 2020a, 64) 

Jätehierarkiaan ei hallitus ole esittänyt muutosta. Jätehierarkia tarkoittaa etusijaisuusjärjes-

tystä siitä, kuinka jätteen kanssa on toimittava. Ensisijaisesti on toimittava niin, että jätteen 

määrä ja haitallisuus pyritään minimoimaan. Syntyvä jäte on ensisijaisesti valmisteltava uu-

delleen käyttöön ja toissijaisesti kierrätettävä. Kierrätyksen ollessa mahdotonta on jäte hyö-

dynnettävä muilla tavoin tai viimeisenä vaihtoehtona loppukäsiteltävä. (Jätelaki 646/2011, 

8§.) Hallituksen esityksessä uudelleenkäyttö on määritelty jätteen hyödyntämiseksi alkupe-

räisessä käyttötarkoituksessaan. Uudelleenkäytön valmistelu tarkoittaa jätteen tarkista-

mista, puhdistamista tai korjaamista uudelleenkäyttöä varten. Kierrätyksen määrittely on 

jätteen valmistelua alkuperäiseen tai muuhun käyttötarkoitukseen. Kierrätystä eivät kuiten-

kaan ole hyödyntäminen energiana, polttoaineena tai maantäyttönä, vaan edellä mainitut 

sisältyvät jätehierarkian toiseksi viimeiseen kohtaan, eli jätteen hyödyntämiseen muilla ta-

voin. Jätteen loppukäsittely on jätteen polttamista ilman energian talteenottoa, sijoittamista 

kaatopaikalle tai näihin rinnastettavaa toimintaa. (Ympäristöministeriö 2020b, 6§.) 

Hallituksen esitys määrittelee vaarattomaksi jätteeksi sellaisen jätteen, jolla ei ole vaara-

ominaisuuksia. Toisin sanoen vaaratonta jätettä on jäte, joka ei ole vaarallista jätettä. (Ym-

päristöministeriö 2020a, 65.) Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 sisältää liitteen 4, 

jonka mukaan nimike 20 03 03 katujen puhdistuksessa syntyvä jäte ei ole vaarallista jätettä. 
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Kyseinen asetus on muutoksen alla jätelain uudistuksen yhteydessä, mutta muutosehdotus 

ei koske edellä mainittua liitettä. 

Yhdyskuntajätteeksi hallituksen esitys määrittelee asumisesta syntyvän ja siihen rinnastet-

tavan jätteen. Tähän kategoriaan kuuluu myös mm. kadunlakaisujäte. Kadunlakaisujätteellä 

taas tarkoitetaan esimerkiksi haravointijätettä ja roskia. Hiekoitushiekka on nimenomaisesti 

mainittu yhdyskuntajätteeksi luokittelemattomaksi jätteeksi. (Ympäristöministeriö 2020a, 

65-66.) 

Esitetyssä uudistetussa jätelaissa on voimassa olevaan lakiin verrattuna täysin uusi pykälä 

15a, jossa kielletään uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten kerätyn jätteen poltto sekä kaa-

topaikalle sijoittaminen. Tarkoituksena on velvoittaa jätteen haltijaa kierrätykseen ja uudel-

leenkäyttöön, vaikka poltto tai loppusijoitus tulisi kustannuksiltaan edullisemmaksi. Uudel-

leenkäyttöön valmistelusta syntyvä jäte on kuitenkin edelleen mahdollista toimittaa näille 

jätehierarkian alemmille portaille. (Ympäristöministeriö 2020a, 72.) 

Jätelain pykälä 72 koskee roskaamiskieltoa. Siinä kielletään jätteen ympäristöön päästämi-

nen niin, että seurauksena on maiseman rumentuminen, viihtyisyyden vähentyminen tai 

vaaran tai haitan aiheutuminen ihmisille tai eläimille. Pykälään ei ole esitetty muutoksia hal-

lituksen esittämässä lakimuutoksessa. (Jätelaki 646/2011, 72§.) 

3.2 PIMA- ja MASA-asetus 

Pilaantuneen maaperän puhdistustarpeen arvioinnista on säädetty valtioneuvoston asetuk-

sella vuonna 2007. Maaperän puhdistustarvetta arvioitaessa on otettava huomioon sekä 

terveys-, että ympäristöriskit. Riskien arvioinnin pitää perustua tutkittavan maaperän sisäl-

tämiin haitta-aineisiin, niiden määrään, pitoisuuksiin ja sijaintiin, sekä olosuhteisiin, jotka 

vaikuttavat aineiden kulkeutumismahdollisuuksiin. Kulkeutumismahdollisuuksista on erityi-

sesti mainittu huomioon otettavaksi pohjavesiolosuhteet. Haitallisille aineille altistumisen 

mahdollisuus ja altistumisen vaikutukset ovat tärkeä osa arviointia. (Valtioneuvoston ase-

tusmaaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 214/2007 1-2§.) 

Asetuksessa pilaantuneisuuden luokitteluun käytetään termejä kynnysarvo, sekä ylempi ja 

alempi ohjearvo. Asetuksen liitteenä on esitetty lista yleisimpiä maaperän pilaantuneisuu-

dessa huomioon otettavia haitallisia aineita kynnys- ja ohjearvoineen. Edellä mainittu lista 

on esitetty tämän tutkimuksen liitteessä 1. Mikäli kynnysarvon mukainen pitoisuus ylittyy 

yhdenkin aineen osalta maaperässä, on pilaantuneisuus ja puhdistustarve syytä tutkia. 

Kynnysarvon määrityksessä on kuitenkin syytä ottaa huomioon alueella vallitseva taustapi-

toisuus kunkin aineen osalta. Mikäli jonkin tai joidenkin aineiden esiintyminen on alueella 

laajalti tavanomaista korkeampi, käytetään kynnysarvona tätä alueella vallitsevaa 
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taustapitoisuutta. (Valtioneuvoston asetusmaaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustar-

peen arvioinnista 214/2007 2-3§, liite 1.) 

Vuonna 2014 Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen pilaantuneiden maa-alueiden riskiar-

vioinnista ja riskinhallinnasta. Kyseinen ohje on korvannut 2007 PIMA-asetuksen sovelta-

misohjeeksi julkaistun teoksen. Ohjeessa taustapitoisuus on terminä määritelty seuraavalla 

tavalla: 

haitallisen aineen luontaisesti tavanomainen pitoisuus maaperässä tai sellainen ko-

honnut pitoisuus, joka esiintyy laajalla alueella pilaantuneeksi epäillyn kohteen ym-

päristössä ja joka ei ole peräisin kohteessa harjoitetusta toiminnasta (Ympäristömi-

nisteriö 2014, 17). 

Vuonna 2007 Ympäristöministeriö on tehnyt muistion, jossa se on perustellut PIMA-asetuk-

sen valmistelua ja esitystä. Perusteluissa ympäristöministeriö on todennut, että asetuksen 

mukaisia kynnysarvoja voitaisiin maaperän pilaantuneisuuden määrittämisen lisäksi käyttää 

pilaantuneiksi epäiltyjen massojen ja käsiteltyjen pilaantuneiden maiden sijoitus- ja käyttö-

kelpoisuuden määrittämiseen. Perustelujen mukaan kynnysarvojen alittuessa massojen 

käytölle ei lähtökohtaisesti olisi rajoitteita, kunhan toimitaan jätelain ja ympäristönsuojelulain 

puitteissa. (Ympäristöministeriö 2014, liite 1) 

Ohjearvojen tarkoitus on olla apuna maaperän pilaantuneisuuden määrittämisessä. Lähtö-

kohta on, että ylemmän ohjearvon ylittävä haitallisen aineen pitoisuus tekee maaperästä 

pilaantuneen silloin, kun arvioitava kohde sijaitsee teollisuus-, varasto- tai liikennealueena 

tai näihin verrattavissa olevalla alueella. Muussa tapauksessa, kuten esimerkiksi asutulla 

alueella, käytetään pilaantuneisuuden määritykseen alempaa ohjearvoa. Arvioinnin perus-

teena on oltava edustavista näytteistä tehdyt standardisoidut ja luotettavat tutkimukset. Mi-

käli asetuksen toisessa pykälässä tarkoitetussa arvioinnissa tullaan tuloksiin, joiden perus-

teella edellä mainituista ohjearvoista on syytä poiketa, on tämä poikkeaminen mahdollista. 

(Valtioneuvoston asetusmaaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista 

214/2007 4-5§, liite 1.) 

Valtioneuvoston asetus maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa on vielä 

työn alla oleva asetusluonnos, jonka tarkoituksena on sujuvoittaa maa-ainesten hyödyntä-

mistä maarakennuskohteissa ja vähentää maa-ainesten sijoittamista maankaatopaikoille. 

Vaikka käytetty hiekoitushiekka kuuluukin tämän asetuksen soveltamisalaan materiaalina, 

ei asetus ota kantaa harjausjätteen käyttämiseen uudelleen hiekoitusmateriaalina, vaan so-

veltamisalan piirissä olevia käyttökohteita ovat erikseen määritellyt maarakennuskohteet. 

(Ympäristöministeriö 2018, 1-2.) 



12 

3.3 Ympäristönsuojelulaki 

Ympäristönsuojelulain tarkoituksena on mm. estää ympäristön pilaantumista, vähentää 

päästöjä, turvata terveellinen ympäristö ja ehkäistä jätteistä aiheutuvia haittoja. Lain sovel-

tamisala on määritelty seuraavasti: 

Tätä lakia sovelletaan teolliseen ja muuhun toimintaan, josta aiheutuu tai saattaa 

aiheutua ympäristön pilaantumista. Tätä lakia sovelletaan myös toimintaan, jossa 

syntyy jätettä, sekä jätteen käsittelyyn. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 2§.) 

Lain mukaan toiminnan harjoittajan on järjestettävä toimintansa niin, että haitalliset ympä-

ristövaikutukset voidaan estää tai pienentää mahdollisimman vähäisiksi. Näistä vaikutuk-

sista toiminnan harjoittajan pitää itse olla tietoinen. Mikäli toiminta on luvan- tai ilmoituksen-

varaista tai vaatii rekisteröinnin, on huolehdittava, että: 

1. Toiminnassa käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. 

2. Energiankäyttö toiminnassa on tehokasta. 

3. Toiminnasta aiheutuvia päästöjä ja vaikutuksia tarkkaillaan ja niistä sekä toimin-

nassa käytettävistä raaka-aineista, polttoaineista ja muista kemikaaleista, toimin-

nassa syntyvistä jätteistä ja toiminnassa käsitellyistä jätteistä toimitetaan viranomai-

selle tarpeellisia tietoja. 

4. Toiminnanharjoittajan käytettävissä on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riit-

tävä asiantuntemus. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 6-8§.) 

Ympäristöluvanvaraista toimintaa on mm. jätelain soveltamisalaan kuuluva jätteiden käsit-

tely, joka on ammattimaista tai laitosmaista (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, Liite 1). Ym-

päristölupaa ei kuitenkaan tarvita, mikäli toiminnan ympäristönsuojeluvaatimuksista on sää-

detty erillisellä valtioneuvoston asetuksella. Tällöin toiminnasta on tehtävä rekisteröinti-il-

moitus. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 32§.) Myöskään koeluontoinen toiminta jonkin 

uuden menetelmän tai tekniikan kokeilemiseksi ei vaadi ympäristölupaa. Lupaviranomai-

selle on kuitenkin tehtävä ilmoitus 30 vuorokautta ennen tällaisen koeluontoisen toiminnan 

aloittamista. (Ympäristönsuojelulaki 527/2014, 31§, 119§) 

Ympäristönsuojelulain luvussa 2, joka käsittelee yleisiä velvollisuuksia, mainitaan omana 

pykälänään maaperän pilaamiskielto. Lain mukaan on kiellettyä aiheuttaa vaaraan tai hait-

taan johtavaa maaperän pilaantumista päästämällä maahan jätettä, ainetta tai eliöitä. (Ym-

päristönsuojelulaki 527/2014, 16§) 
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3.4 Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 

Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta on alun perin vuo-

delta 1978 ja siihen on vuosien varrella tehty useita muutoksia. Laissa säädetään mm. 

melko yksityiskohtaisesti kunnan ja tontinomistajien vastuurajoista kunnossa- ja puhtaa-

napidon osalta. 

Laki määrittelee liukkaudentorjunnan ja liukkaudentorjuntaan käytetyn kiviaineksen poista-

misen katujen kunnossapidoksi. Kunnossapidon tasoa määrittäviä tekijöitä ovat lain mu-

kaan mm. liikennemäärät, eri liikennemuotojen tarpeet, liikenneturvallisuus, terveellisyys ja 

esteettömyys. (Laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 

669/1978, 3§) Kadun puhtaanapidoksi laki määrittelee toimenpiteet, joilla katu pidetään siis-

tinä ja terveydellisesti tyydyttävänä. Katujen lisäksi kunnan on pidettävänä siistinä ja ter-

veydellisesti tyydyttävänä hallinnoimansa torit, puistot ja niitä vastaavat yleiset alueet. (Laki 

kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta 669/1978, 9§, 11§.) 

3.5 Yhteenveto lainsäädännön vaatimuksista 

Sekä nykyisen, että uudistuvan lainsäädännön mukaan kerätyn hiekoitusmateriaalin uu-

siokäyttö olisi voimakkaasti kannatettavaa toimintaa. Primääristen raaka-aineiden käyttöä 

halutaan vähentää ja vastaavasti loppukäsittelyyn päätyvän jätteen määrä pitäisi saada 

mahdollisimman vähäiseksi. Jätehierarkian mukaan harjausjätteen käyttö hiekoitusmateri-

aalina, eli alkuperäisessä tarkoituksessaan, on ensisijainen vaihtoehto verrattuna esimer-

kiksi käyttöön materiaalina maarakentamisessa, eli muussa kuin alkuperäisessä tarkoituk-

sessa. Harjausjätteen sijoittaminen maankaatopaikalle on vaihtoehtona huonoin. Mikäli har-

jausjäte tulkitaan erilliskerätyksi jätteeksi, voi uudistuva jätelaki tehdä loppusijoittamisen 

jopa mahdottomaksi. Mikäli uudelleenkäyttöön valmistelussa syntyy jätettä, kuten tässä ta-

pauksessa esimerkiksi seula-alitetta, on tämä jäte edelleen mahdollista toimittaa loppusijoi-

tukseen, mikäli käyttötarkoitusta ei löydy. Kevätharjauksessa poistettava hiekoitushiekka ei 

ole yhdyskuntajätettä, eikä sitä näin ollen koske 65 % kierrätystavoite vuoteen 2035 men-

nessä. 

Uudistuvan jätelain mukaan, harjausjätteen jätestatuksesta eroon pääseminen vaatii sen, 

että materiaalia on määrä käyttää erityisiin tarkoituksiin, ja että sillä on markkinat ja kysyntä. 

Harjausjätteen uusiokäytön tapauksessa kaikelle materiaalille, joka saadaan harjausjät-

teestä jalostettua, on menekkiä jo seuraavan talven aikana. Uusiomateriaali korvaa primää-

rimateriaalia, joka on hankittava markkinoilta, mikäli uusiomateriaalia ei ole käytettävissä. 

Nämä ehdot siis tulevat täyttymään. Kolmantena ehtona jätestatuksen päättymiseen on 

käyttötarkoituksen mukaisten teknisten vaatimusten ja standardien täyttyminen. 
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Hiekoitusmateriaaleille ei ole olemassa harmonisoitua tuotestandardia, joten tekniset vaa-

timukset tulevat tässä tapauksessa Helsingin kaupungin hoitourakan tuotekortista. 

Viimeinen vaatimus jätestatuksen päättymiselle on se, että materiaalin käytöstä ei saa ai-

heutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Tämän lisäksi lainsäädäntö muutenkin 

kieltää kaikenlaisen toiminnan, joka aiheuttaa ympäristön pilaantumista ja roskaantumista, 

ja josta aiheutuu vaaraa tai haittaa terveydelle. Kadun ja siihen verrattavan yleisen alueen 

ylläpitäjällä on velvollisuus pitää edellä mainitut alueet roskaantumattomana ja terveelli-

senä. Lainsäätäjän ajatus on lakia laatiessa ollut, että PIMA-asetusta voitaisiin hyödyntää 

myös pilaantuneiksi epäiltyjen massojen kelpoisuuden määrittämiseen. Lähtökohtaisesti 

kynnysarvot alittavat haitta-ainepitoisuudet eivät rajoittaisi massojen hyötykäyttöä. Toi-

saalta kynnysarvoina tulee käyttää alueen taustapitoisuuksia, mikäli ne ovat asetuksen mu-

kaisia kynnysarvoja korkeampia. Talvella kaduille levitetään puhdasta kiviainesta, joten läh-

tökohtaisesti kaikki harjausjätteessä olevat epäpuhtaudet ovat peräisin kaduilta. Voisi siis 

tulkita niin, että harjausjätteen sisältämät epäpuhtaudet eivät voi ylittää kaupunkialueella 

vallitsevia taustapitoisuuksia. Tämä tulkinta on kirjoittajan oma, ja sen soveltaminen voi olla 

hankalaa mm. sen takia, että hoitourakan sisällä on huomattavan erilaisia alueita vilkkaista 

pääkaduista kivituhkapintaisiin puistokäytäviin. Näiden alueiden kesken on haitta-aineiden 

esiintymisen suhteen varmasti huomattavia eroja. Varmemmalla pohjalla uusiohiekoitus-

materiaalin riittävän puhtauden osoittamisessa ollaan, jos edustavilla näytteillä saadaan 

standardisoiduilla tutkimusmenetelmillä osoitettua, että PIMA-asetuksen liitteen mukaiset 

kynnysarvot alittuvat. Kynnysarvojen ylittyminen tarkoittaisi sitä, että pilaantuneisuutta on 

syytä tutkia. Jos alempaa ohjearvoa ei ylitetä, ei materiaalin käytölle pitäisi edelleenkään 

olla suurempia rajoitteita. 

Mikäli harjausjätteen jätestatuksen päättymisen edellytykset saadaan osoitettua PIMA-ase-

tuksen nojalla, jätelaki ei velvoita hakemaan päätöstä toimivaltaiselta ympäristölupaviran-

omaiselta. Ympäristösuojelulaki taas vaatii ympäristöluvan hakemista, kun jätettä käsitel-

lään ammattimaisesti tai laitosmaisesti, tällaisen toiminnan tunnusmerkkejä sen enempää 

määrittelemättä. Mikäli tulkitaan, että harjausjätteen käsittely täyttää ammattimaisen toimin-

nan kriteerit, on toiminta luvan varaista. Jos taas tulkitaan PIMA-asetuksen määräävän har-

jausjätteen käsittelyn ympäristövaatimuksista, on toiminnasta tehtävä rekisteröinti-ilmoitus. 

Harjausjätteen uusiokäyttöön valmistelu voidaan oletettavasti nykyisessä toimintaympäris-

tössä tulkita kokeiluluontoiseksi toiminnaksi, jolloin ainakin alkuun ilmoitusmenettely on riit-

tävä toimenpide. Mahdollisesti myöhemmin valmistuva MASA-asetus ei tähän mennessä 

esitetyssä muodossaan ole tuomassa juuri tämän toiminnan lupabyrokratiaan selkeyttä. 
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4 Harjausjätteen ominaisuudet 

4.1 Rakeisuus 

Ossi Kaila ja Pekka Niskanen ovat käsitelleet käytetyn hiekoitusmateriaalin kierrätysmah-

dollisuuksia omissa opinnäytetöissään. Osana tutkimuksiaan he ovat selvittäneet materiaa-

lin raekokojakaumaa. Kailan tutkimukset suoritettiin Turun kaupungin harjausjätteistä ja 

Niskasen työssä analysoitiin lumenkaatopaikalle lumen ajon yhteydessä kulkeutunutta ma-

teriaalia. (Kaila 2015; Niskanen 2010.) 

Kailan työssä tutkittavat näytteet otettiin kevätharjauksen yhteydessä keräävällä harjalait-

teella kadulta poistetusta materiaalista, joka oli välivarastoitu pysäköintialueelle odottamaan 

kuljetusta loppusijoitukseen. Välivarastokasasta otetuista näytteistä tutkittiin yhteensä kah-

deksan rakeisuuskäyrää. Alla olevassa taulukossa on esitetty edellä mainittujen rakeisuus-

tutkimusten minimi ja maksimi läpäisyprosentit hiekoitussepelin uusiokäytön analysoinnin 

kannalta tärkeimmillä seuloilla. (Kaila 2015, liite 1, liite 3.) 

seula min läpäisy % max läpäisy % 

8 mm 97,6 100 

4 mm 36 49,6 

2 mm 13,4 22,1 

1 mm 7,6 14,7 

0,5 mm 4,7 10,9 

0,063 mm 1,1 3,2 

Taulukko 3. Harjausjätteen raekokojakauman vaihteluvälejä (mukailtu Kaila 2015) 

Yllä olevasta taulukosta 3 nähdään, että yli 8 mm rakeiden osuus harjausjätteestä on erittäin 

pieni. Harjausjäte on siis rakeisuuskäyrän yläpään osalta hyvin lähelle uutta vastaavaa. Alle 

1 mm rakeita, joita voidaan pitää liukkaudentorjuntamateriaalissa tarpeettomina, näyttäisi 

harjausjätteessä olevan karkeasti kymmenesosan verran. 3 mm raekokoa pienempää ma-

teriaalista voitaisiin arvioida olevan noin kolmasosa. Raemuodon osalta Kaila on maininnut, 

että käytettyä ja käyttämätöntä hiekoitusmateriaalia silmämääräisesti vertailemalla voi sel-

västi nähdä sekä itse rakeiden, että niiden särmien pyöristymisen (Kaila 2015, 38). 
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Niskasen tutkimuksessa rakeisuuskäyriä otettiin yhteensä 12 näytteestä. Rakeisuustutki-

musten läpäisyprosenteista hän on muodostanut keskiarvoisen rakeisuuskäyrän, joka on 

esitelty kuvassa 2. (Niskanen 2010, 6) 

 

Kuva 2. Lumenkaatopaikalta Kuopiossa kerätyn hiekoitusmateriaalin rakeisuuskäyrä (Nis-

kanen 2010) 

Materiaalin rakeisuus näyttäisi olevan saman suuntainen kuin Kailankin tutkimuksissa. Yli 

8 mm rakeita näyttäisi kuitenkin olevan 10 % ja myös 16 mm seulalle on jäänyt jotain. Myös 

hienoainespitoisuudet näyttäisivät olevan jonkin verran Kailan näytteitä suuremmat. Erot 

selittynevät sillä, että lunta on lumenkaatopaikalle otettu vastaan paikoista, jossa hiekoitus-

materiaalin ominaisuudet ovat olleet kaupungin kunnossapitoalueista eroavat. Myös lumen-

kaatopaikalla materiaalin sekoittuminen esimerkiksi pohjamaahan voi vääristää rakeisuutta. 

Tämän tutkimuksen luonteen huomioiden on luontevaa olettaa harjausjätteen rakeisuuden 

vastaavan Kailan tutkimustuloksia. 

4.2 Haitalliset aineet 

Kuten luvussa 3 todettiin, hiekoitusmateriaalin puhtautta arvioitaessa on luontevaa nojata 

PIMA-asetuksen mukaisiin haitta-aineisiin ja niiden kynnys- ja ohjearvoihin. Destian Hertto-

niemen ja Lauttasaaren kunnossapitourakoiden yhteydessä syntyneestä harjausjätteestä 

on keväällä 2020 otettu yhteensä kolme näytettä, joista on tutkittu pitoisuudet metallien sekä 

öljyhiilivetyjen C10-C40 fraktioiden osalta. Tutkimusten tulokset on esitelty liitteessä 2. Seu-

raavaksi käydään läpi haitta-ainetutkimusten tulokset sekä arvioidaan tutkimattomien 

haitta-aineiden esiintymistä harjausjätteessä ja haitallisuutta hiekoitusmateriaalin uu-

siokäyttöprosessissa. 
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4.2.1 Metallit ja puolimetallit 

PIMA asetuksessa kynnys ja ohjearvot on metallien ja puolimetallien osalta määritelty anti-

monille, arseenille, elohopealle, kadmiumille, koboltille, kromille, kuparille, lyijylle, nikkelille, 

sinkille ja vanadiinille. Metallit kuuluvat epäorgaanisiin haitta-aineisiin, joita esiintyy maape-

rässä luontaisesti ilman ihmisen toiminnan vaikutuksia. Antimonia, elohopea, kadmiumia ja 

lyijyä esiintyy laskeumaperäisesti taajamien pintamaissa huomattavasti luontaisia pitoi-

suuksia runsaampia määriä. Metallit ovat seurattavien haitta-aineiden listalla ensisijaisesti 

ekologisin perustein, koska ekologiset riskit tulevat vastaan terveysriskejä pienemmissä pi-

toisuuksissa. (Reinikainen 2007, 76.) Destian Helsingin urakoista keväällä 2020 otetuissa 

harjausjätenäytteissä tutkittiin metallien pitoisuudet, eivätkä kynnysarvot ylittyneet yhden-

kään metallin osalta. Voidaan siis olettaa, että metallien pitoisuudet eivät aiheuta rajoitteita 

harjausjätteen hyödyntämisessä. 

4.2.2 Syanidi 

Syanidilla tarkoitetaan hiilen ja typen kolmoissidoksen myötä syntyvää anionia. Myrkyllisim-

mät syanidin muodot ovat vapaa syanidi sekä vetysyanidi. Syanidia esiintyy useissa erilai-

sissa yhdisteissä, joissa sen esiintyminen ei ole niin vaarallista. Yhdisteiden pysyvyys voi 

kuitenkin vaihdella esimerkiksi happamuusolosuhteiden muuttuessa ja hajoamisen tuot-

teena voi syntyä vaarallista vetysyanidia. (Jaakola 2018, 2-3.) 

Syanidiyhdisteitä käytetään mm. kaivosteollisuudessa, muovin tuotannossa sekä esimer-

kiksi kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa. Ympäristöön syanidia voi päätyä esimerkiksi juuri 

kaivosteollisuuden päästöinä, mutta sitä muodostuu myös luonnollisesti bakteerien, sienien 

ja muiden eliöiden toimesta. Syanidi on ihmiselle myrkyllistä jo pieninä määrinä nieltynä tai 

hengitettynä. (Jaakkola 2018, 6-8) 

Syanidin esiintyminen harjausjätteessä edellyttäisi sitä, että sitä esiintyisi myös muuten ka-

tualueilla. Se, että tällaista hengenvaarallisen myrkyllistä ainetta päätyisi kaupungissa ka-

duille esimerkiksi jonkin teollisen prosessin päästöjen myötä laskeumana, ei varmasti ole 

Suomessa mahdollista. Jos taas syanidia päätyisi liikennealueelle kuljetuksessa syntyneen 

liikenneonnettomuuden myötä, suoritettaisiin kohteessa pelastuslaitoksen johdolla puhdis-

tustoimenpiteet. Oletetaan siis, että harjausjätteen syanidipitoisuus ei aiheuta rajoitteita har-

jausjätteen uusiokäytön osalta. 
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4.2.3 Öljyhiilivedyt ja oksygenaatit 

Öljyhiilivetyjen ja oksygenaattien osalta kevään 2020 harjausjätteestä on tutkittu keskitisleet 

ja raskaat öljyjakeet eli fraktiot C10-C21 ja C21-C40. Näiden jakeiden yhdistelmälle, eli frak-

tiolle C10-C40, on määritelty PIMA-asetuksessa kynnysarvo 300 mg/kg. Kolmesta Destian 

urakoista otetuista näytteistä tämä kynnysarvo ylittyi Lauttasaaren harjausjätteessä, jossa 

pitoisuus oli 422 mg/kg. Edellä mainitussa näytteessä eivät kuitenkaan ylittyneet keskitis-

leille ja raskaille öljyjakeille erikseen määritellyt alemmat ohjearvot. Voidaan siis olettaa, 

että näiden öljyjakeiden osalta ei harjausjätteen uusiokäytölle tarvitse asettaa rajoitteita. 

Bensiinijae, eli C5-C10 fraktio, esiintyy moottoripolttoaineessa. MTBE eli metyylitertiääribu-

tyylieetteri ja TAME eli tertiääriamyylimetyylieetteri ovat taas moottoripolttoaineen lisäai-

neita. Nämä aineet ovat herkästi haihtuvia ja erittäin vesiliukoisia. (Gråsten & Kiukas 2004, 

9.) Vaikka polttoaineista peräisin olevien haitta-aineiden esiintyminen liikennealueilla onkin 

jopa todennäköistä, eivät helposti haihtuvat ja vesiliukoiset aineet varmastikaan pysty si-

toutumaan asfaltin päällä löyhässä olomuodossa olevaan suhteellisen karkeaan maa-ai-

nekseen. Siksi näiden kevyempien öljyhiilivetyjen ei oleteta aiheuttavan rajoitteita harjaus-

jätteen uusiokäytölle. 

4.2.4 Aromaattiset ja klooratut alifaattiset hiilivedyt  

Aromaattisten hiilivetyjen pääasiallinen lähde on maaöljy. Bentseeniä, tolueenia ja etyyli-

bentseeniä esiintyy yleensä bensiinissä, kun taas ksyleeniä löytyy mm. maaleista, lakoista 

ja väriaineista. Klooratut alifaattisten hiilivetyjen käyttökohteita löytyy eri teollisuuden aloilta, 

missä ne esiintyvät mm liuottimissa, puhdistusaineissa ja liimoissa. Sekä aromaattisille, että 

klooratuille alifaattisille hiilivedyille on ominaista olla herkästi haihtuvia ja vesiliukoisia. Ne 

aiheuttavat maaperässä ensisijaisesti pohjaveden pilaantumisen riskin hyvän liikkuvuu-

tensa ansiosta. (Reinikainen 2007, 103-119.) Juuri liikkuvuutensa takia oletetaan edellä 

mainittujen aineiden sitoutumisen hiekoitusmateriaaliin olevan epätodennäköistä kevyiden 

öljyhiilivetyjen tapaan. 

4.2.5 Polyaromaattiset hiilivedyt 

Polyaromaattisiin hiilivetyihin kuuluu liikkuvuusominaisuuksiltaan erilaisia aineita. Esimer-

kiksi bentso(a)pyreeni on lähes kulkeutumaton, kun taas naftaleeni on helposti haihtuva ja 

vesiliukoinen. Polyaromaattisia hiilivetyjä esiintyy ensisijaisesti poltto- ja voiteluaineissa. 

Varsinkin pintamaissa PAH-yhdisteitä kerryttää kuitenkin teollisuuden päästöistä aiheutunut 

laskeuma. (Reinikainen 2007, 108-114.) Polyaromaattisten hiilivetyjen esiintymistä harjaus-

jätteessä ei voida sulkea pois. On kuitenkin kyseenalaista pitää niitä tavanomaista 
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suurempana haittana, kun yksi PAH-yhdisteiden merkittävä lähde on kaupunkialueen las-

keuma, jolle ihmiset jatkuvasti altistuvat. 

4.2.6 Polyklooratut bifenyylit sekä polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit 

Polykloorattuja bifenyylejä on olemassa 209 erilaista yhdistettä. Ne ovat eliöille myrkyllisiä 

ja karsinogeenisiä, minkä vuoksi yhdisteiden käyttö on nykyään kielletty useimmissa 

maissa. Aiemmin niitä on käytetty monissa tuotteissa, kuten esimerkiksi sähkölaitteissa ja 

saumausmassoissa. Yhdisteiden liikkuvuus maaperässä on heikko ja ne hajoavat hyvin hi-

taasti. Koska yhdisteitä voi maaperään päätyä lähinnä niitä sisältävistä tuotteista, niiden 

kertyminen maa-ainekseen on riski lähinnä kaatopaikoilla ja niihin verrattavilla alueilla. Ka-

tualueella PCB:n lähde voi olla lähinnä teollisuuden päästöjen laskeuma. Taajama-alueilla 

pintamaiden pitoisuudet ovat PCB-yhdisteiden osalta yleisesti koholla. (Reinikainen 2007, 

79, 130; Heikkinen 2000, 40.) Helsingin kaupungin lumenkaatopaikoilta otetuista maanäyt-

teistä on havaittu löytyvän kohonneita PCB pitoisuuksia (Fraktman, 1). 

Polyklooratut dibentso-p-dioksiinit ja furaanit ovat orgaanisia klooriyhdisteitä, joita yleisesti 

nimitetään dioksiineiksi. Ne ovat teollisuuden palamisprosesseissa syntyviä yhdisteitä, joita 

lisäksi löytyy muiden kemikaalien epäpuhtauksina. Ne ovat myrkyllisiä monille eliöille ja 

eläimille. Maaperässä ne ovat PCB-yhdisteiden tapaan huonosti liikkuvia ja hitaasti hajoa-

via. Maa-aineksen altistuminen dioksiinien kertymiselle on riski erityisesti vanhoilla saha-

alueilla. (Reinikainen 2007, 131.) 

4.2.7 Klooribentseenit 

Klooribentseenit ovat orgaanisia kohtalaisesti haihtuvia kemikaaleja. Ne liukenevat huo-

nosti veteen, minkä vuoksi niiden kulkeutumisominaisuudet ovat heikot. Maa-aineksessa 

ne sitoutuvat ensisijaisesti orgaaniseen ainekseen. Klooribentseenejä esiintyy teollisissa 

prosesseissa mm. muiden kemikaalien lähtöaineena tai liuottimena. Lisäksi niitä on aiem-

min käytetty puunsuojausaineena ja kasvitautien torjunta-aineena. Klooribentseenit ovat 

monella tapaa myrkyllisiä ihmisille ja eläimille. (Reinikainen 2007, 120-123.) Klooribentsee-

nien esiintymisestä merkittävissä määrin katualueilla ja harjausjätteen seassa ei ole viitteitä. 

4.2.8 Kloorifenolit 

 Kloorifenolit ovat heikkoja orgaanisia happoja, joiden liikkuminen ja pidättyminen maa-ai-

nekseen vaihtelee happamuusolosuhteiden mukaan. Aineita käytetään lähinnä muiden ke-

mikaalien lähtöaineena teollisuudessa, minkä lisäksi niitä esiintyy mm. rakennusmateriaa-

lien ja tekstiilien lisäaineena. Osaa kloorifenoleista on käytetty aiemmin sahatavaran 
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käsittelyyn, minkä vuoksi juuri vanhojen sahojen paikalla sijaitsevilla maa-alueilla on riski 

kloorifenolien esiintymiseen maa-aineksessa. Kloorifenolit ovat myrkyllisiä ihmisille ja mo-

nille eliöille. (Reinikainen 2007, 126-129.) Kloorifenolien esiintymisestä katualueilla ei ole 

viitteitä. 

4.2.9 Torjunta-aineet 

Torjunta-aineet ovat jo luonnollisesti käyttötarkoituksensa vuoksi haitallisia tietyille eliöille, 

mutta niillä on myös eläimille ja ihmisille haitallisia ominaisuuksia. Liikkuvuusominaisuudet 

vaihtelevat aineittain, mutta haihtumista niissä ei juurikaan tapahdu. PIMA-asetuksen mu-

kaisia torjunta-aineita on käytetty mm. rikkakasvien ja tuholaisten torjuntaan maa- ja met-

sätaloudessa. Osaa aineista on lisäksi käytetty teollisuuden torjunta-aineena sekä puun-

suoja-aineena. Riski näiden aineiden löytymiseen maa-aineksesta liittyy siis lähinnä maa-

talouteen sekä satamien ja telakoiden läheisyyteen. (Reinikainen 2007, 132-139.) Katualu-

eilla torjunta-aineiden esiintyminen ei tunnu todennäköiseltä. 

4.3 Roskaisuus 

Harjausjätteen sekaan päätyvien roskien määrä ja laatu vaihtelee paljon alueittain. Esimer-

kiksi alueilla, joille on sijoitettu paljon katupuita ja muita katuvihreitä, kertyy luonnollisesti 

lehtiä ja neulasia harjausjätteen sekaan. Alueilla, joilla liikkuu paljon ihmisiä, esiintyy enem-

män roskia, kuten tupakan tumppeja ja käärepapereita. Roskaisuudesta on siis hankala 

tehdä yleispäteviä päätelmiä, vaan harjausjätteen joukossa olevia roskia pitää käsitellä ta-

pauskohtaisesti keruupaikan mukaan. 

4.4 Analyysi harjausjätteen soveltuvuudesta liukkaudentorjuntaan 

Harjausjäte sisältää lähes olemattoman määrän yli 8 mm raekoon ainesta, jota ei hiekoitus-

materiaalille asetettujen laatuvaatimusten mukaan saa Helsingissä käytettävissä hiekoitus-

sepelilajikkeissa olla. Alle 1 mm raekoon ainesta harjausjätteessä on n. 10 % ja alle 3 mm 

ainesta kolmasosa. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli harjausjätteestä halutaan 

jalostaa 1 / 5,6 mm laatuvaatimusten mukaista hiekoitussepeliä, hyödyntämiskelpoisen ma-

teriaalin osuus on suuruusluokaltaan yhdeksän kymmenesosaa. Vastaavasti 3 / 5,6 mm 

sepelin valmistukseen sopivan materiaalin osuus on noin kaksi kolmasosa. Harjausjätteen 

raemuoto on uuteen hiekoitusmateriaaliin verrattuna pyöristynyt, mikä aiemmin todetun mu-

kaan heikentää rakeiden pureutumista polanteeseen ja näin kitkavaikutusta. Toisaalta on 

havaittu pyöreäsärmäisten rakeiden vähentävän kevyenliikenteenväylillä polkupyörien ren-

gasrikkoja, minkä vuoksi esimerkiksi Oulussa on kevyenliikenteenväylien 
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liukkaudentorjunnassa käytetty seulottua luonnon soraa. Harjausjätteestä jalostettu hiekoi-

tusmateriaali soveltunee siis parhaiten juuri kevyenliikenteenväylien hoitoon. 

Destian urakoiden harjausjätteistä tehtyjen kokeiden perusteella harjausjäte ei sisällä käyt-

töä rajoittavaa määrää haitta-aineita testattujen metallien ja öljyhiilivetyjen osalta. Tutkimat-

tomista haitta-aineista osa on herkästi haihtuvia ja vesiliukoisia, minkä vuoksi niiden pidät-

tyminen löyhässä muodossa päällysteen pinnalla olevaan melko karkeaan maa-ainekseen 

ei ole todennäköistä. Osaa haitta-aineista ei voida pitää riskinä harjausjätteen tapauksessa, 

koska ei ole havaittavissa lähdettä, josta aineita voisi harjattavalle kadun pinnalle päätyä. 

Vaarallisten aineiden kuljetuksissa sattuneista onnettomuuksista voi tietysti aiheutua pääs-

töjä katualueelle, mutta näissä kohteissa puhdistus tapahtuu paikallisesti välittömästi on-

nettomuuden jälkeen eikä normaalin kevätharjauksen yhteydessä. 

PAH- ja PCB-yhdisteiden esiintymistä harjausjätteessä ei voida rajata pois. Näiden kohon-

neet pitoisuudet ovat jopa varsin todennäköisiä, koska niitä esiintyy taajama-alueiden pin-

tamaissa teollisuuden ja liikenteen päästöjen laskeuman vuoksi. Harjausjätteessä on kiviai-

neksen lisäksi kulunutta asfalttia ja osaksi siis myös asfaltin sisältämää bitumia. Bitumin 

myötä harjausjätteessä voi esiintyä maaöljypohjaisia haitta-aineita. Ainakin alifaattisia öl-

jyhiilivetyjä ja PAH-yhdisteitä on mitattu asfaltista (Salminen & Kalevi 2008, 19). 

Haitta-aineista epäorgaaniset sitoutuvat ensisijaisesti epäorgaaniseen maa-ainekseen ja 

orgaaniset orgaaniseen ainekseen (Heikkinen 2000, 16). Hienoaines sitouttaa haitta-aineita 

karkeaa ainesta enemmän (Sarkkila ym. 2004, 110). Helsingin kaupungin lumenkaatopai-

koilta otetuista näytteistä tehdyissä tutkimuksissa on havaittu alle 2 mm aineksen sisältävän 

haitta-aineita enemmän kuin yli 2 mm aineksen kaikkien tutkittujen haitta-aineiden osalta 

(Fraktman, 12-14). Myös asfaltti oletettavasti kuluu ensisijaisesti hienoainekseksi jauhautu-

malla eikä yli 1mm kokoisten bitumia sisältävien rakeiden osuus harjausjätteessä lienee 

merkittävä. 

Harjausjätteestä tutkimattomien haitta-aineiden lähteen ollessa kaupunkialueen laskeuma, 

jonka johdosta taajama-alueen pintamaiden pitoisuudet ovat kauttaaltaan koholla, voidaan 

pitää kyseenalaisena sitä, onko alueella vallitsevan taustapitoisuuden ylittäminen ylipää-

tään mahdollista. Kun harjausjätteestä on jo teknisten vaatimusten vuoksi poistettava hie-

noaines ja mahdollisuuksien mukaan myös orgaaninen aines, on perusteltua olettaa, että 

hienoaineksen seulonnan jälkeen haitta-aineet eivät rajoita harjausjätteen uudelleenkäyt-

töä. 

Roskien ja eloperäisen aineksen määrä ja laatu harjausjätteessä riippuu paljolti keräyspai-

kasta. Uusiokäyttömateriaalissa niiden määrä olisi tietysti saatava mahdollisimman pie-

neksi, jotta toiminta ei aiheuta yleisten alueiden häiritsevää roskaantumista. Eloperäisellä 
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aineksella, kuten puiden lehdillä, voi olla lisäksi negatiivisia vaikutuksia hiekoitusmateriaalin 

varastointi ja levitysominaisuuksiin jäätymisen ja paakkuuntumisen muodossa. Harjausjät-

teessä esiintyvien roskien ja eloperäisen aineksen ominaisuuksissa yhteneväistä on se, että 

ne ovat kiviainesta kevyempiä. 
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5 Harjausjätteen käsittely 

Koska aiemmin on todettu, että harjausjätteen jalostaminen hiekoitusmateriaaliksi vaatii lä-

hinnä tarpeettoman raekoon erottamista, käydään tässä luvussa läpi vaihtoehtoja materi-

aalin erotteluun raekoon mukaan. Lisäksi tutustutaan aiemmin toteutetuissa hiekoitushie-

kan uusiokäyttökokeiluissa käytettyihin tekniikoihin ja kokemuksiin. 

5.1 Hienoaineksen erottaminen 

Kiintoainesten lajittelemisessa käytetyt tekniikat jakaantuvat kahteen pääryhmään, jotka 

ovat seulonta ja luokitus. Näitä tekniikoita käytetään, kun eri kokoisista rakeista muodostu-

vaa kiintoainesmassaa halutaan jakaa raekoon perusteella joukkoihin.  Pääsääntöisesti 

seuloja käytetään karkeampaan erotteluun, kun taas luokittimet pystyvät hienompien rakei-

den erotteluun. (Pihkala 1998, 25-36.) 

5.1.1 Luokitus 

Luokitus on tekniikka, jonka toiminta perustuu kappaleiden vajoamiseen väliaineessa. Väli-

aine aiheuttaa vajoavaan hiukkaseen vastuksen, joka kasvaa nopeuden kasvaessa. Kun 

väliaineen vastus on nopeuden riittävästi kasvaessa yhtä suuri kuin hiukkaseen kohdistuva 

painovoima, vajoamisnopeus vakioituu. Vajoamisnopeuteen vaikuttavia tekijöitä ovat luoki-

teltavan kiintoaineen tiheys, rakeiden koko ja muoto sekä väliaineen tiheys ja viskositeetti. 

Kun väliaineen ominaisuudet sekä luokiteltavan aineen tiheys ovat vakioita, hiukkasten ete-

nemisnopeuden erot syntyvät rakeiden koosta ja muodosta, mikä mahdollistaa erikokoisten 

rakeiden erottelun luokittimessa. (Pihkala 1998, 31-32.) 

Kun rakeita erotellaan toisistaan luokittimella, eroteltua hienompaa lajiketta kutsutaan ylit-

teeksi ja karkeampaa alitteeksi. Luokittimet jaetaan hydraulisiin ja pneumaattisiin sen mu-

kaan, toimiiko väliaineena neste vai kaasu. Luokittimen toiminta voi perustua painovoimaan, 

keskipakoisvoimaan tai näiden yhdistelmään. Seuraavaksi esitellään eräitä luokittimia toi-

mintaperiaatteen havainnollistamiseksi. (Pihkala 1998, 31-33) 

Raappaluokitin 

Raappaluokitin koostuu altaasta, raapoista ja raappoja käyttävästä mekanismista. Raappa-

luokittimen altaaseen syötetään luokiteltavaa lietettä. Altaan päätyseinästä valuu yli väliai-

netta sekä hienoainesta, eli luokittimen ylitettä. Karkeammat rakeet taas vajoavat altaan 

pohjalle, mistä raapat vetävät alitetta ylämäkeen pois altaasta ja lopulta pois luokittimesta 

avoimen yläpäädyn kautta. Raappaluokitinta pidetään tyypillisesti käyttökelpoisena silloin, 
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kun erotusraja on 0,8 mm ja 0,15 mm välillä. Raappaluokittimen toimintaperiaate on havain-

nollistettu kuvassa 3. (Pihkala 1998, 33.) 

 

Kuva 3. Raappaluokittimen toimintaperiaate (Pihkala 2003) 

Hydrosykloni 

Hydrosykloni on nestettä väliaineena käyttävä laite, jossa rakeiden erotteluun hyödynne-

tään keskipakovoimaa. Nesteen ja luokiteltavan materiaalin muodostama suspensio pum-

pataan hydrosyklonin yläpään lieriömäiseen syöttökammioon tangentiaalisesti. Hydrosyk-

lonin sisällä liete joutuu pyörivään liikkeeseen ja siihen muodostuu sisempi ja ulompi liete-

spiraali.  Tätä on havainnollistettu kuvassa 4. 

 

Kuva 4. Hydrosyklonin toimintaperiaate. (Pihkala 2003) 
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Karkeampi ja raskaampi jae ajautuu syklonin reunoille ulompaan spiraaliin ja etenee syklo-

nin kartiomaista alapäätä kohti purkautuen lopulta aliteputken kautta pois. Hienompi ja ke-

vyempi aines taas joutuu sisempään pyörteeseen, jonka virtaussuunta on ylös päin. Näin 

hienoaines purkautuu pois syklonista pyörre- ja yliteputken kautta. Hydrosyklonilla on ko-

koonsa nähden suuri käsittelykapasiteetti ja sitä voidaan käyttää jopa 10 mm raekokorajaan 

asti. (Pihkala 1998, 35.) 

Mekaaninen Ilmaluokitin 

Mekaaninen ilmaluokitin kuuluu pneumaattisiin luokittimiin, ja sen väliaineena käyttämä 

kaasu on nimen mukaisesti ilma. Luokitin koostuu kahdesta sisäkkäisestä sylinteristä. Ero-

teltava materiaali syötetään luokittimeen yläkautta, josta se tippuu sisemmän sylinterin si-

sällä pyörivälle lautaselle. Lautanen sinkoaa rakeet liikkeeseen kohti sylinterin reunoja. 

Raskaammat rakeet syöksyvät päin sylinterin seinämää ja tippuvat sitten sylinterin alapää-

hän ja lopulta aliteputken kautta ulos. Luokittimen sisällä on tuulettimet, jotka aiheuttavat 

ilmavirran, joka suuntautuu sisemmässä sylinterissä ylöspäin, sieltä ulomman ja sisemmän 

sylinterin väliin ja lopulta ilmankiertosäleikön kautta takaisin sisäsylinteriin. Kevyemmät ra-

keet ajautuvat tämän ilmavirran mukana sylintereiden väliseen tilaan, ja ilmankiertosäleikön 

kohdalla ne erottuvat ilmavirrasta ja putoavat ulomman sylinterin alapäästä yliteputken 

kautta pois. Mekaanisen ilmaluokittimen toimintaa on havainnollistettu kuvassa 5. (Pihkala 

1998, 36.) 

 

Kuva 5. Mekaanisen ilmaluokittimen toimintaperiaate (Pihkala 2003) 
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5.1.2 Seulonta 

Seulonnan periaatteena on, että lajiteltava materiaali pudotetaan verkon, säleikön, reiälli-

sen levyn tai muun vastaavan muodostamalle tasolle, josta hienompi aines, eli alite, putoaa 

läpi. Seulapinnalla on yleensä viettoa, jolloin karkeampi aines etenee painovoimaisesti seu-

lalla lopulta poistuen seulapinnalta ylitteenä. Seulat voivat olla staattisia tai dynaamisia ja 

sama seula voi sisältää useampia tasoja ja näin lajitella useampia jakeita. Dynaamisissa 

seuloissa seulapinnalle muodostetaan värähtelyä mekaanisesti tai sähkömagneettisesti, ja 

näin tehostetaan materiaalin erottumista seulapinnalla. (Pihkala, 1998 28-29; Hakanpää & 

Lappalainen 2011, 204.) 

Säleikkö on seulapinta, joka muodostuu tasavälisistä metallisista tangoista. Se soveltuu 

karkeampaan seulontaan, kuten liian suurten lohkareiden esiseulomiseen ennen murskaa. 

(Hakanpää & Lappalainen 2011, 204.) Lävistetty levy on kulutuskestävästä materiaalista 

valmistettu levy, johon on tehty ympyrän, neliön tai suorakaiteen muotoisia reikiä. Tällaisella 

seulapinnalla vapaita aukkoja on suhteellisesti huomattavan vähän seulapinta-alaan näh-

den, mikä heikentää hienon materiaalin todennäköisyyttä lävistää seulapinta. Seulapinta 

voi muodostua myös ristikkäin asetelluista tangoista. Hienompaan seulontaan oikeanlainen 

seulapinta on kuitenkin kudottu, esimerkiksi metallinen seulakangas, jonka vapaat aukot 

ovat neliön tai suorakaiteen muotoisia. Erilaisia seulapintoja on havainnollistettu kuvassa 6. 

(Pihkala 1998, 30-31) 

 

Kuva 6. Erialisia seulapintoja (Pihkala 2003) 

Seulontaprosessia voidaan tehostaa pesemällä seulottava materiaali seulapinnalla. Tämä 

on tarpeellista, kun halutaan erottaa erittäin hienot partikkelit seulottavasta materiaalista. 
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Hienoainesta sisältävä vesi ohjataan prosessissa selkeytysaltaaseen, jossa hienoaines va-

luu altaan pohjalle ja selkeytynyt vesi palaa prosessiin pesuvedeksi. Vettä kuluu noin yksi 

kuutio seulottua kiviaineskuutiota kohti ja veden hävikki on noin 10-20%. Hävikin aiheuttaa 

haihtuminen sekä kulkeutuminen seulaylitteen mukana pois kierrosta. Seulottavan materi-

aalin pesu on esitetty kuvassa 7 ja vesiseulonnan prosessi kuvassa 8. (Metso Minerals; 

Hakala & Laurila 2010, 20-21) 

 

Kuva 7. Suuttimet pesemässä materiaalia seulapinnalla. (Metso Minerals) 

 

Kuva 8. Vesiseulonnan prosessi (Hakala & Laurila 2010) 

Märkäseulonta parantaa seulonnan erotustehokkuutta kuivaseulontaan nähden, ja onkin 

suositeltavaa, että alle 5 mm hiukkaisia seulotaan märkänä. Kuitenkin myös täysin kuivan 

materiaalin kohdalla on mahdollista päästä hyvään erotustehokkuuteen. Kostea helposti 

paakkuuntuva materiaali ei läpäise seulaa tehokkaasti, joten suositeltavaa on seuloa joko 
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täysin märkää tai täysin kuivaa materiaalia. (Ortega-Rivas 2012, Wills & Napier-Munn 2006, 

Kuopanportti 2013, Laitisen 2014, 5 ja 16 mukaan) 

5.2 Hiekoitusmateriaalin uusiokäyttökokeiluja 

Espoon kaupunki on kokeillut harjausjätteen käsittelyä uudelleen käytettäväksi hiekoitus-

materiaaliksi. Kaupungin tiedotteiden mukaan käytetty laitteisto on ollut puhallusilmaa hyö-

dyntävä sykloni. Laitteisto näkyy kuvassa 9. (Siren 2019) 

 

Kuva 9. Espoon kaupungin käyttämä puhdistuskalusto (Espoo) 

Uudelleen käytettäväksi käsitellyn materiaalin hinta on ollut lähellä neitseellisestä materiaa-

lista tuotetun hiekoitusmateriaalin hintaa. Toiminta on kuitenkin koettu kannatettavaksi ym-

päristönäkökulmasta, kun näin toimimalla saadaan karsittua neitseellisten kiviainesvaran-

tojen kulutusta, loppusijoitukseen päätyvän maa-ainesjätteen määrää ja materiaalien kulje-

tuksista aiheutuvia päästöjä. Paineilmaa hyödyntävää syklonia on pidetty hyvänä ratkai-

suna pölyn poistoon, koska toinen vaihtoehto olisi harjausjätteen peseminen, joka tuottaisi 

runsaasti jätevettä. (Loukola 2019, Siren 2019) 

Myös Raahen kaupunki on tiedottanut käsitelleensä harjausjätettä uudelleen hiekoitusma-

teriaaliksi. Raahessa seulonta on toteutettu samalla kuivaseulontamenetelmällä kuin neit-

seellisenkin materiaalin tapauksessa. Kuvassa 10 on esitelty Raahessa seulonnasta synty-

nyttä lopputuotetta. (Laakkonen 2020) 
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Kuva 10. Raahessa harjausjätteestä seulottua hiekoitusmateriaalia (Laakkonen) 

Raahen tapauksessa uusiokäyttöön materiaalia saatiin valmistettua noin puolet verrattuna 

harjausjätteen määrään. Toiminta on ollut tiedotteen mukaan taloudellisesti kannattavaa, 

eli uusiokäytetty materiaali on ollut neitseellisestä materiaalista tuotettua halvempaa. Kui-

vaseulonnan onnistumisen edellytyksenä on luonnollisesti se, että harjausjätteen pitäisi 

seulottaessa olla mahdollisimman kuivaa. Vilkkaasti liikennöidyllä pääkaupunkiseudulla kui-

tenkin kostutus on välttämätön osa harjaustyötä, eli harjausjäte kostuu väistämättä keräys-

vaiheessa. (Laakkonen 2020) 

Raahen kokemuksista kertovassa jutussa on haastateltu myös Väyläviraston kunnossapi-

toasiantuntijaa Heikki Lappalaista. Hänen mukaansa harjausjätteen uusiokäyttömahdolli-

suuksia aiotaan selvittää lähitulevaisuudessa ja ajatukseen suhtaudutaan positiivisesti, 

vaikka asian suhteen ei olekaan vielä toimittu. (Laakkonen 2020) 

5.3 Päätelmä: Destian Helsingin urakoihin soveltuvat harjausjätteen käsittelyme-

netelmät 

Harjausjätteen todettiin sisältävän erittäin vähän yli 8 mm raekoon materiaalia. Hiekoitus-

sepelin laatuvaatimusten mukaan 8 mm raekokoa ylittäviä rakeita ei kuitenkaan saa liuk-

kaudentorjuntamateriaalin seassa olla lainkaan. Ylisuuret rakeet on siis seulottava pois har-

jausjätteestä, ja tähän tarkoitukseen soveltuu tavallinen kuivaseulonta täryllä tehostettuna. 

Täytyy kuitenkin muistaa, että rakeisuusanalyysi perustui Turun kaupungista otettuihin 

näytteisiin, ja ylisuuren raekoon mukana olo voi siis johtua siitä, että liukkaudentorjunnassa 
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on käytetty yli 8 mm raekokoa. Mutta vaikka Helsingin harjausjäte ei ylisuuria kiviaines-

rakeita sisältäisikään, on karkean pään esiseulonta varmastikin tarpeellinen suurempien 

roskien erottamiseksi. 

Hienoaineksen erottamiseen todettiin olevan kehitetty useita erilaisia luokitus- ja seulonta-

menetelmiä. Yksi selkeä jakolinja näiden menetelmien välillä on se, hyödynnetäänkö rakei-

den erottelussa nestettä vai ei. Vaikka luvussa 4 todettiinkin, että harjausjäte ei sisällä epä-

puhtauksia niin, että ne rajoittaisivat kerätyn hiekoitusmateriaalin uudelleen käyttöä, kohol-

laan olevia pitoisuuksia kuitenkin löytyy esimerkiksi öljyhiilivetyjen osalta. Mikäli hienoainek-

sen poistossa käytetään vettä, prosessista syntyy suuri epäpuhtauksia sisältävä nestefaasi. 

Tämä ei ole ympäristönäkökulmasta toivottavaa, ja syntyvän jäteveden oikeaoppinen käsit-

tely tekee prosessista todennäköisesti kannattamattoman. Näin ollen pesuseulonta sekä 

nestettä väliaineena käyttävät luokittimet suljetaan vaihtoehtojen ulkopuolelle. Hienoainek-

sen poistoon jäljelle jäävät vaihtoehdot ovat siis kuivatäryseulonta ja ilmaa väliaineena käyt-

tävä luokitin. 

Harjausjätteen kuivaseulonnasta on positiivisia kokemuksia edellä mainitussa Raahen ta-

pauksessa, jossa menetelmä todettiin kustannustehokkaaksi ja toimivaksi. Toisaalta lu-

vussa 2 todettiin, että kuivaseulonta ei ole paras mahdollinen tapa ilmanlaadun kannalta 

tärkeään PM10 hiukkasten erotteluun. Juuri ilmanlaadun asettamat vaatimukset korostuvat 

vilkkaasti liikennöidyllä pääkaupunkiseudulla. 

Ilmaluokittimen tehokkuus ja tarkkuus hienoaineksen seulonnassa on seulaverkkoon pe-

rustuvaa erottelua parempi. Edellä esitelty Espoon kaupungin harjausjätteen käsittelytek-

niikka on viitatun lehtijutun mukaan paineilmaa hyödyntävä sykloni. Vaikka laitteen tarkka 

rakenne ja toimintaperiaate ei olekaan tiedossa, sen toiminta perustunee edellä esiteltyjen 

teorioiden mukaisesti tiheydeltään yhtenäisten, kooltaan vaihtelevien rakeiden putoamisno-

peuden eroihin väliaineessa. Hienoaineksen erottelutehokkuuden lisäksi ilmaluokitin pys-

tyisi mahdollisesti erottelemaan harjausjätteestä roskia sekä eloperäistä ainesta, joiden ti-

heys on kiviainesta pienempi. Ilmaluokittimien käyttö kiviainesliiketoiminnassa ei ole kuiten-

kaan yleistä, joten oletettavasti laitteiston ja toiminnan kustannukset ovat kuivaseulontaa 

suuremmat. Tähän viittaavat myös Espoon kaupungin julki tuomat kokemukset. Koska sekä 

kuivaseulonnalla, että ilmaluokittimella on omat vahvuutensa, on seuraavassa luvussa 

syytä tarkastella tarkemmin toimintatapojen mahdollisia vaikutuksia talouden ja ympäristön 

näkökulmista. 
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6 Uusiokäytön kannattavuuden arviointi 

6.1 Ympäristövaikutukset 

Kuten edellä on todettu, harjausjätteen jalostaminen käyttökelpoiseksi hiekoitusmateriaa-

liksi vaatii hienoaineksen poistamisen materiaalista. Sama työvaihe joudutaan suorittamaan 

myös valmistettaessa kaupunkiin soveltuvaa hiekoitusmateriaalia neitseellisten kiviaines-

varantojen raakamateriaalista. Siltä osin, kun uutta hiekoitussepeliä pystytään korvaamaan 

uusiomateriaalilla, saadaan vähennettyä kiviainestuotannossa seulontaa edeltävissä työ-

vaiheissa, kuten esimerkiksi louhinnassa ja murskauksessa, muodostuvia ympäristövaiku-

tuksia. Neitseellisen kiviaineksen korvaamisen lisäksi on syytä tarkastella, kuinka uusioma-

teriaalin käyttö voi vaikuttaa liukkaudentorjuntaprosessin logistiikkaan ja tätä kautta synty-

viin päästöihin. Lisäksi tulee tarkastella uusiomateriaalin seulontamenetelmien ympäristö-

vaikutuksia. 

6.1.1 Neitseellisten kiviainesvarantojen korvaaminen 

Kiviainestuotannon kaikissa vaiheissa syntyy pölyä. Vaikka suurin osa pölystä onkin halkai-

sijaltaan yli 10 μm jaetta ja laskeutuu lähelle tuotantoaluetta, on seassa myös hienompaa 

lajiketta, joka voi pienenkin ilmavirtauksen seurauksena nousta ylöspäin ja kulkeutua pitkiä-

kin matkoja. Pöly on siis kiviainestuotannossa sekä työturvallisuus-, että ympäristöongelma. 

Prosessin pölyhaitoista suurin osa syntyy materiaalin murskauksessa. Hienompia lajikkeita 

tuotettaessa murskausta tapahtuu luonnollisesti enemmän, mikä kasvattaa myös pölypääs-

töjä. Murskausprosessin pölyntorjuntaan on kehitetty pölyn sidontaan ja keräämiseen pe-

rustuvia menetelmiä, joilla pölyhaittoja voidaan vähentää. Valmistettaessa kalliomurskeita, 

myös louhinta aiheuttaa pölyhaittoja. Porausvaiheessa syntyvän hienoaineksen, eli poraus-

soijan, pölisemistä pystytään rajoittamaan poravaunujen pölynerotusjärjestelmien avulla. 

Räjäytysvaiheessa syntyvän pölyn torjuntaan on taas hyvin rajalliset vaihtoehdot. (Hakala 

& Laurila 2010, 22-30.) 

Myös melu on ympäristöön vaikuttava tekijä, jota syntyy kaikissa kiviainestuotannon vai-

heissa. Karkeasti sanottuna meluvaikutukset ovat sitä suuremmat, mitä karkeampaa mate-

riaalia prosessissa käsitellään. Parhaiten kantautuva matalataajuinen melu syntyy louhin-

nasta, rikotuksesta sekä karkean louheen välppäyksestä ja murskauksesta. Tästä syystä 

soranottoalueella melupäästöt eivät lähtökohtaisesti ole niin suuri ongelma. Kallioalueilla 

syntyy melun lisäksi tärinää, jonka ensisijainen lähde on louhintaan kuuluvat räjäytykset. 

Tärinä etenee ympäristöön sekä kallion ja maaperän värähtelynä, että ilmaan syntyvänä 

paineaaltona. Tärinän todennäköisin haittavaikutus on lähialueen rakennuksiin syntyvät 
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vauriot. Lähialueen ihmiset voivat kokea tärinän häiritsevänä, vaikka se ei voimakkuudel-

taan aiheuttaisikaan fyysisiä vaurioita. (Hakala & Laurila 2010, 31-42.) 

Otettaessa kiviaineksia kallioalueilta, vaikutetaan mahdollisesti merkittävästi pintavesien 

kiertoon. Pintamaan poistaminen ja kuivatuksen tehostaminen alueella kasvattaa valuntaa, 

mikä vaikuttaa esimerkiksi alajuoksun puolella sijaitsevien purojen virtaamien huippuihin ja 

eroosioon. Poltto- ja voiteluaineiden käsittely aiheuttaa riskin pintavesien puhtaudelle. Alu-

eelta laskeviin vesiin voi liueta kiintoainesta, räjähdysaineista peräisin olevaa typpeä tai lä-

jitettyjen pintamaiden ravinteita. (Hakala & Laurila 2010, 43-44.) 

Pohjaveteen vaikuttaa kiviainestuotanto sekä sora, että kallioalueilla. Maan pintakerros on 

tehokkain suodatin pohjavettä kohti kulkeutuvan pintaveden puhdistamiseksi. Pintakerrok-

sen poistaminen heikentää maaperän suodatuskykyä, ja toisaalta kasvattaa pohjaveteen 

suotuvan veden määrää alueella. Soran ottoon kelpaavat alueet ovat usein myös tärkeitä 

pohjavesialueita, joten pohjaveden likaantumisen riski koskee erityisesti sora-alueita. Poh-

javeteen voi kiviainesten oton seurauksena kulkeutua esimerkiksi työkoneiden poltto- ja voi-

teluaineita ja kallioalueilla räjähdysaineita. Ottoalueilla on havaittu myös kohonneita sulfaat-

tipitoisuuksia, jotka aiheuttavat likaantumisriskin. (Hakala & Laurila 2010, 45-48.) 

Kiviainestuotannossa syntyy myös huomattavia määriä jätettä. Ongelmajätteen lähteenä on 

pääasiassa työkoneiden ja laitteiden huolto. Kallio alueilla jätteen määrä on suurempi ja 

jätteistä valtaosa on rauta ja teräsjätettä. Näitä syntyy poraukseen, murskaukseen ja seu-

lontaan liittyvistä kuluvista teräosista. (Hakala & Laurila 2010, 49-50.) Vaikka Suomessa 

teräksen kierrätysaste onkin erittäin hyvä, on teräsromun sulattaminen ja muokkaaminen 

energiaintensiivinen prosessi, josta aiheutuu kasvihuonekaasupäästöjä. Luonnollisesti kas-

vihuonekaasuja syntyy myös kiviainestuotannossa käytettävien koneiden ja laitteiden val-

mistamisesta ja käyttövoimasta. Jalostetusta kiviaineksesta aiheutuu kaikkineen noin 1,5 

kgCO2 päästöt tuotetulle tonnille jyvitettynä. Arvio sisältää kiviaineksen valmistamisen, 

mutta ei kuljetusta käyttökohteeseen. (Raivio ym. 2020, 28-31, 45.) 

Neitseellisestä materiaalista tuotetulla kiviaineksella on siis useita erilaisia ympäristövaiku-

tuksia, joita hiekoitusmateriaalin uusiokäyttö voisi omalta osaltaan vähentää. Lisäksi on 

huomioitava, että kiviainesten ottoon soveltuvat kallio- ja sora-alueet ovat uusiutumaton 

luonnonvara. Vaikka Suomessa rakentamiseen soveltuvaa kiveä löytyykin varsin hyvin, ei-

vät nämä varannot ole jakautuneet maahan tasaisesti. Monissa suurissa asutuskeskuk-

sissa on pulaa laadukkaista kiviaineksista. (Raivio ym. 2020, 44-45.) Kaupungistumisen 

myötä tarve näille rakentamiseen soveltuville kiviaineksille on tuskin ainakaan vähenty-

mässä. Toisaalta myös hiekoitusmateriaalia kuluu eniten juuri näissä suurissa kaupun-

geissa, joissa ylläpidettävää katupinta-alaa on paljon. 
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Kaila toteaa opinnäytetyössään, että Turun kaupungissa kevätharjauksessa harjausjätettä 

kertyy noin kolmasosa suhteessa talvella levitetyn hiekoitussepelin määrään (Kaila 2015, 

32). Destian hoitovastuulla olevissa Helsingin kaupungin alueurakoissa vuosittaiset hiekoi-

tusmäärät ovat olleet n. 1000 tonnia/urakka. Vastaavasti harjausjätettä on kertynyt 700 – 

1000 tonnia urakkaa kohti. Tässä harjausjätteen määrässä on kuitenkin mukana myös ke-

vätharjauksen ulkopuolella toteutetusta koneellisesta puhtaanapidosta kertyneitä massoja, 

joilla ei hyödyntämispotentiaalia hiekoitusmateriaalina ole. (Koskela 2021.) Näiden tietojen 

perusteella voidaan varovasti arvioida hiekoitusmateriaalin uusiokäyttöön kelpaavan har-

jausjätteen määrän olevan jotain yhden kolmasosan ja kahden kolmasosan väliltä talvella 

levitetyn hiekoitusmateriaalin määrästä. Koko Helsingin katuverkolle levitettävästä 40 000 

tonnista hiekoitussepeliä seulontaan olisi palautettavissa siis noin 13 000 – 27 000 tonnia. 

Mikäli harjausjätteestä lähdettäisiin valmistamaan 1/5,6 mm hiekoitussepeliä, saataisiin val-

mista lopputuotetta noin 90 % harjausjätteen määrästä. Näin ollen potentiaali korvata neit-

seellisestä kiviaineksesta valmistettua materiaalia olisi vuosittain noin 12 000 – 24 000 ton-

nia. Mikäli harjausjätteestä valmistettaisiin 3/5,6 mm lajiketta, tulisi lopputuotetta noin 2/3 

käsitellyn harjausjätteen määrästä. Neitseellistä materiaalia voisi näin korvaantua 9000 – 

18 000 tonnia. Mikäli tarkasteluun otetaan vain Destian toteuttamat kaksi urakkaa, samoilla 

oletuksilla 1/5,6 mm materiaalia olisi mahdollista valmistaa 600 – 1200 tonnia. Vastaavasti 

3/5,6 mm lajiketta voitaisiin saada 450 – 900 tonnia. 

6.1.2 Logistiikka 

Materiaalin kuljetus muodostaa merkittävän osan kiviainesten hyödyntämiseen liittyvistä 

päästöistä. Tämä korostuu suurissa kasvukeskuksissa, joissa korkea kysyntä aiheuttaa pu-

laa paikallisista laadukkaista kiviaineksista. (Raivio ym. 2020, 45.) Toisaalta myös ylimää-

räisiä massoja joudutaan kuljettamaan pitkiäkin matkoja paikkoihin, joissa hyödyntäminen, 

tai edes loppusijoittaminen on mahdollista. Erityistä kipuilua tämä seikka on viime vuosina 

aiheuttanut Helsingissä, josta massoja kuljetetaan pahimmillaan toiseen maakuntaan (Puk-

kila 2015). 

Destian hoitamiin Helsingin alueurakoihin hiekoitussepeliä on toimitettu Porvoosta. Materi-

aalia varastoidaan urakka-alueilla pienissä siiloissa ja maastokasoissa, joiden kapasiteetti 

ei riitä useisiin hiekoituskierroksiin. Tästä syystä sepelin kuljetus varastoihin on läpi talven 

jatkuva prosessi. Harjausjäte on toistaiseksi pystytty sijoittamaan Helsingin kaupungin 

osoittamille maanvastaanottoalueille. (Koskela 2021.) 

Destia tuskin on ainut Helsingissä talvihoitoa operoiva toimija, joka hankkii hiekoitusmate-

riaalinsa ympäryskunnista. Vuosittain käytettävän 40 000 tonnin hiekoitussepelimäärän 

keskimääräinen kuljetusmatka käyttökohteeseen laskettanee kymmenissä kilometreissä. 
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Myös Destian pieniin siiloihin ja maastokasoihin perustuvan hiekoitusmateriaalin varastoin-

timallin voisi kuvitella olevan tyypillinen muillekin talvihoitotoimijoille. Talven tarpeisiin riittä-

vän hiekkavaraston pitäisi vetoisuudeltaan olla 1000 tonnin suuruusluokkaa, eikä tällaisten 

varastojen olemassaolo jokaisella urakka-alueella ole realistista Helsingissä, jossa maa-

alasta on niukkuutta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että harjausjätteen seulominen uu-

delleen käytettäväksi hiekoitusmateriaaliksi ei voi olla jokaisen toimijan itsenäisesti harras-

tamaa toimintaa, vaikka itse käsittelymenetelmä ja siihen käytettävä kalusto olisi kuinka ke-

vyt ja edullinen tahansa. 

Mikäli kaikkien Helsingin harjausjätteiden käsittely uudelleen käytettäväksi tapahtuisi kau-

pungin maanvastaanottoalueella tai yksityisen toimijan tarkoitusta varten hankkimalla alu-

eella, ei harjausjätteiden poiskuljetuksen voida arvioida juurikaan eroavan nykyisestä toi-

mintamallista. Pidemmällä aikavälillä uusiokäytön voidaan tietysti katsoa hidastavan nykyis-

ten vastaanottoalueiden täyttymistä, mikä vähentää tulevaisuuden painetta kuljettaa ylijää-

mämaita mahdollisesti pitkälle ympäryskuntiin. Siltä osin, kun uutta hiekoitussepeliä saa-

daan korvattua uusiokäyttömateriaalilla, kuljetusmatkojen pienentyminen voisi olla varsin 

merkittävä. Tämä tietysti edellyttää sitä, että hiekoitussepelin käsittely pystytään järjestä-

mään Helsingissä. Käsittelyalueen ensimmäisenä edellytyksenä on mahdollisuus harjoittaa 

seulontaa sen aiheuttamista haitoista, kuten melusta ja pölystä huolimatta. Toisekseen alu-

eella tulisi olla kapasiteettia varastoida käsiteltyä uusiosepeliä se määrä, jota sitä vuosittain 

syntyy. Alue toimisi siis hiekoitusmateriaalin talvivarastona, josta talvihoitourakoitsijat täy-

dentäisivät omia maastovarastojaan. Kolmanneksi olisi logistisesti mielekästä, että alueelle 

olisi mahdollista loppusijoittaa käsittelystä tarpeettomaksi jäävää hienoainesta siltä osin, 

kun sille ei keksitä hyötykäyttökohdetta. Tämä tarkoittaa käytännössä maanvastaanottoalu-

etta, johon pystytään sijoittamaan myös kantavuusominaisuuksiltaan heikkoja maa-ainek-

sia. 

VTT:n mukaan kuljetusten kasvihuonekaasupäästöt ovat uusinta EURO VI- päästöluokan 

kalustoa hyödyntämällä 0,03 kg/tkm (VTT 2017). Uuden hiekoitussepelin ja uusiokäyttöma-

teriaalin kuljetusmatkojen eroja käyttökohteeseen voidaan arvioida melko löyhin perustein, 

koska kattavaa tilastointia kunkin toimijan materiaalin hankintapaikoista ei ole, eikä toisaalta 

harjausjätteen käsittelyyn soveltuvan alueen sijaintia ole tiedossa. Olettaen, että hiekoitus-

sepelin hankkiminen ympäryskunnista on yleinen toimintatapa, ja että harjausjätteen seu-

lomiseen olisi mahdollista löytää paikka Helsingistä, voisi 10 km säästö hiekoitusmateriaalin 

toimituksen keskimääräisessä kuljetusmatkassa uusiomateriaalin osalta olla varsin realisti-

nen arvio. Aiemmin todettiin, että uusiomateriaalin vuotuinen tuotanto voisi lopputuotteen 

rakeisuudesta riippuen olla 9 000 tonnin ja 24 000 tonnin välillä. Näillä oletuksilla 
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hiekoitusmateriaalin toimituksen osalta saavutettava kasvihuonekaasujen pieneneminen 

olisi vuosittain n. 2,7 – 7,2 tonnia. 

6.1.3 Seulontamenetelmät 

Mikäli harjausjätteen seulontaan käytettäisiin perinteistä kiviainesten kuivaseulontaa, tavoi-

teltavan lopputuotteen tulisi käytännössä olla 3/5,6 mm hiekoitussepeli, jossa sallitaan 

enemmän hienoainesjäämiä kuin 1/5,6 mm lajikkeessa. Tämä tarkoittaisi sitä, että seula-

alitteena syntyisi 0/3 mm lajiketta noin kolmannes käsitellyn harjausjätteen määrästä. Tä-

män tutkimuksen oletusarvoilla alitetta syntyisi vuosittain 4000 – 9000 tonnia. Ilmaa väliai-

neena käyttävää luokitinta tai syklonia hyödyntämällä olisi 1/5,6 mm hiekoitusmateriaalin 

tuottaminen mahdollista. Erotustehokkuudeltaan seulaa paremman luokittimen käsittelyssä 

hienoaines pitäisi pystyä poistamaan varsin tehokkaasti. Tällä menetelmällä luokittimen ylit-

teenä syntyisi 0/1 millin hienojakoista materiaalia noin kymmenes käsitellyn harjausjätteen 

määrästä, eli vuosittain 1300 – 2700 tonnia. Vaikka 1/5,6 mm lajikkeen tuotannossa ylijää-

mämateriaalin määrä on selvästi pienempi, ei kokonaisuuden ympäristövaikutusten arviointi 

ole yksinkertaista. 0/3 mm tyyppistä materiaalia käytetään mm. asennushiekkana tai puis-

tokäytävien kulutuskerroksena, eli sille on olemassa ainakin jonkinlaiset markkinat. Sen si-

jaan 0/1 mm raekoolle on erittäin vaikea keksiä kesiä hyödyntämiskohdetta ainakaan maan-

rakennusalan piiristä. Alle millimetrin rakeita sisältävä hienoaines voisi mahdollisesti olla 

tarpeellista sorateillä, missä materiaalilla voisi parantaa kulutuskerroksen hienoainespitoi-

suutta. Kiviainesmarkkinoilla soratien kulutuskerrosmurskeen liian vähäinen hienoaines-

määrä on hyvin yleinen ongelma. Helsingin tapauksessa ongelmaksi muodostuu sorateiden 

vähäinen määrä lähialueilla, jolloin materiaalin hyödyntämiseksi tarvittavat kuljetusmatkat 

voisivat nousta pitkiksi, mikä taas aiheuttaa oman haasteensa ympäristönäkökulmaan. Mo-

lempien käsittelymenetelmien jäljiltä jäävän materiaalin hyödyntämistä vaikeuttaa mahdol-

liset epäpuhtaudet, sillä kuten harjausjätteen ominaisuuksia tutkiessa todettiin, haitta-aineet 

tyypillisesti sitoutuvat juuri hienoainekseen. Haitta-ainepitoisuudet voivat vaihdella myös 

itse tuotetussa hiekoitusmateriaalissa. Mikäli harjausjätteestä leikataan alle 3 mm rakeet 

pois, on lopputuote todennäköisesti haitta-aineiden osalta puhtaampi kuin tapauksessa, 

jossa vain alle millimetrin hienoaines poistetaan. 

Kasvihuonekaasupäästöihin ei seulontamenetelmillä todennäköisesti ole merkittävää vai-

kutusta. Kuivaseulontavaihe on hyvin samanlainen kaikkine päästöineen, tuotettiin hiekoi-

tussepeliä sitten neitseellisestä kiviaineksesta tai harjausjätteestä. Myöskään ilmaluokitti-

men tai syklonin päästöt tuskin eroavat merkittävästi toisesta vaihtoehdosta, eli neitseelli-

sen kiviaineksen pesuseulonnasta. Espoon kaupunki on ilmaissut, että sen syklonilla tuo-

tettu uusiomateriaali on hinnaltaan melko lähellä uutta hiekoitussepeliä. Mikäli 
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menetelmästä syntyisi merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, johtuisivat päästöt todennä-

köisimmin korkeasta energian kulutuksesta, minkä taas pitäisi näkyä myös materiaalin hin-

nassa. Mikäli ilmaluokittimella korvataan pesuseulottua sepeliä, vähenee tältä osin puhtaan 

veden kulutus. 

6.2 Taloudellinen kannattavuus 

Nykyisessä toimintamallissa hiekoitusmateriaaliin ja harjausjätteeseen liittyvät kustannuk-

set syntyvät Destian hoitamissa alueurakoissa uuden hiekoitussepelin ostamisesta, har-

jausjätteen loppusijoittamisesta sekä näiden edellä mainittujen materiaalien kuljetuksista. 

Destian näkökulmasta harjausjätteen uusiokäyttö hiekoitusmateriaalina toisi mahdollisuu-

den säästää ainakin harjausjätteen vastaanottomaksuista sekä uuden sepelin hankinta ja 

kuljetuskustannuksista. Kuten aiemmin todettiin, Destian hoitamissa Helsingin alueu-

rakoissa ei ole käytössä sellaisia tukikohtia, joissa harjausjätteen seulominen ja suurten 

hiekoitusmateriaalimäärien varastointi olisi mahdollista. Pelkästään Destian hoitamien ura-

koiden osalta puhutaan niin pienistä materiaalimääristä, että seulontaan tarvittavan tuki-

kohta-alueen vuokraaminen Helsingistä söisi kaiken uusiokäytön säästöpotentiaalin. Tästä 

syystä toimintaa kannattaa tarkastella näkökulmasta, jossa harjausjätteen vastaanotto on 

koko Helsingin kattava keskitetty toiminto. 

Aiemmin todettiin Raahen kaupungin kuivaseulontamenetelmällä valmistaman uusiomate-

riaalin tulleen uutta hiekoitussepeliä halvemmaksi. Tämä tuntuu loogiselta, koska uusioma-

teriaalin tapauksessa ei kustannuksia tule itse raakamateriaalista ja sen louhinnasta ja 

murskauksesta. Seulontamenetelmän ollessa molemmissa tapauksissa sama, on työvai-

heen kustannukset myös oltava varsin yhtenäiset. Menetelmän heikkoutena on vajaavai-

suus hienoaineksen erotustehokkuudessa, mikä Helsingin tapauksessa rajaa käyttökohteet 

esikaupunkialueen kevyen liikenteen väylille. Kaupungista iso osa on kuitenkin juuri tätä 

esikaupunkialuetta, ja hiekoitusmateriaalista selvästi yli puolet käytetään kevyen liikenteen 

väylille (Koskela 2021). Tällä menetelmällä arvioitiin mahdolliseksi uusiomateriaalin tuotan-

tomääräksi 9000 – 18000 tonnia vuodessa, eli yhden talven esikaupungin kevyen liikenteen 

väylien hiekoitustarve voisi olla riittävä menekki kyseiselle tuotteelle. Jokaista tällä mene-

telmällä valmistettua hiekoitusmateriaalitonnia kohti arvioitiin syntyväksi 0,5 tonnia 0/3 mm 

seula-alitetta. Koska tämän kokoluokan kivituhkalle on olemassa käyttökohteita, voisi aina-

kin osalla tästä alitteesta olla rahallista arvoa. Käyttöä kuitenkin rajoittavat epäpuhtaudet, 

minkä vuoksi osa tästä materiaalista jouduttanee loppusijoittamaan, mikä aiheuttaa tietysti 

kustannuksia. Melko varmasti loppusijoitukseen kuitenkin päätyisi nykyistä toimintatapaa 

vähemmän materiaalia, mikä varsinkin Helsingissä on merkittävää säästöä kustannuksissa. 
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Espoon käyttäessä erotustehokkuudeltaan parempaa puhallussyklonia hiekoitusmateriaa-

lin uusiokäyttöön, lopputuotteen kustannusten on ilmaistu nousevan uuden materiaalin ta-

solle. Tällä teknologialla kustannussäästöjä voitaisiin siis arvioida syntyvän vain mahdolli-

sista kuljetussäästöistä sekä harjausjätteen loppusijoittamisen kustannuksista. Tällä mene-

telmällä syntyvää ylimääräistä 0/1 mm lajiketta tuotetaan huomattavasti vähemmän kuin 

kuivaseulontamenetelmällä seula-alitetta. Näin hienojakoisen materiaalin hyödyntämispo-

tentiaali on kuitenkin melko olematon, joten mitään rahallista arvoa sillä ei ole. Kuten aiem-

min mainittiin, osan loppusijoittamiselta voitaisiin välttyä käyttämällä materiaalia soratien 

kulutuskerroksen hienoaineksen lisäämiseen, mutta tässäkään tarkoituksessa menekki tus-

kin on järin suurta Helsingissä tai edes pääkaupunkiseudulla. 

Uusiomateriaalia on siis mahdollista tuottaa halvemmalla tai vähintään samoilla kustannuk-

silla kuin uutta materiaalia. Loppusijoitettavan harjausjätteen määrää on mahdollista vähen-

tää ja hiekoitusmateriaalin hankkimiseen liittyvissä kuljetusmatkoissa olisi myös mahdollista 

säästää. Suurin paine kustannusten lisääntymiselle tulee varmasti maa-alueesta, joka so-

veltuu harjausjätteen käsittelyyn ja lopputuotteen varastointiin. Toiminnan kustannusraken-

teen optimoimiseksi käsittely- ja varastointialue olisi kannattavin perustaa kaupungin maan-

vastaanottoalueelle. Koska maanvastaanottoalue ei sovellu mihinkään kovin tuottavaan 

maankäyttöön, käsittelyalueen kulut voisivat pysyä maltillisina. Logistisesti tilanne olisi op-

timaalinen, koska mikäli seulonnasta ylijäävää hienoainesta on tarpeen loppusijoittaa, ma-

teriaali on jo valmiiksi oikeassa paikassa. 

Kaiken kaikkiaan toiminnan taloudellista kannattavuutta on vielä näillä lähtötiedoilla erittäin 

hankala arvioida. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että harjausjätteen uusiokäyttö voisi ympäris-

tölle edullisen toiminnan lisäksi olla myös liiketoimintaa. Destian näkökulmasta liiketoimin-

tamalli tulisi perustua tiiviiseen yhteistyöhön Helsingin kaupungin kanssa. Mallissa Helsin-

gin kaupunki vuokraisi Destialle tilaa maanvastaanottopaikalta, jossa voitaisiin ottaa vas-

taan harjausjätekuormia, harjoittaa harjausjätteen seulontaa ja varastoida tuotettua hiekoi-

tusmateriaalia. Seulontaan hyväksyttävien kuormien vastaanottomaksu olisi huomattavasti 

normaalia maankaatopaikkamaksua edullisempi, mikä kannustaisi sekä kaupungin talvihoi-

tourakoitsijoita, että myös kiinteistöjen piha-alueita talvikunnossapitäviä urakoitsijoita toimit-

tamaan seulottavaa materiaalia Destialle. Kiinteistöjen piha-alueiden harjausjätteet voivat 

nostaa merkittävästi toiminnan mahdollista volyymia. Mikäli alueelle toimitettaisiin uu-

siokäyttöön kelpaamattomia kuormia, olisi ne tässä järjestelyssä helppo ohjata tavallisen 

maanvastaanoton piiriin. Destian liiketoiminta perustuisi seulonnan piiriin otettavien har-

jausjätekuormien vastaanottomaksuihin, sekä tietysti tuotetun hiekoitusmateriaalin myyntiin 

ja jakeluun. Molemmissa tapauksissa asiakkaina olisivat kaupungin alueurakoitsijat sekä 

kiinteistönhuoltoyhtiöt. Helsingin kaupunki saisi maanvastaanottopaikalta seulontaan ja 
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varastointiin soveltuvaa tilaa luovuttamalla kaikki aiemmin mainitut toiminnan positiiviset 

ympäristövaikutukset, eli luonnonvarojen kulutuksen pienenemisen, päästöjen vähenemi-

sen ja maanvastaanottopaikkojen täyttymisen hidastumisen. Mikäli uusiokäyttömateriaalia 

tuottamalla saataisiin koko liukkaudentorjuntaprosessin kustannuksia laskettua, pitäisi sen 

tietysti lopulta näkyä kaupungille säästönä talvihoitourakoinnin hinnassa. 
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7 Yhteenveto 

Tässä työssä lähdettiin tutkimaan hiekoitusmateriaalin uusiokäytön mahdollisuuksia, toi-

minnalle asetettuja vaatimuksia, harjausjätteen ominaisuuksia sekä harjausjätteen käsitte-

lyyn soveltuvia teknologioita. Vaikka yleinen linja yhteiskunnassa korostaa jatkuvasti enem-

män kiertotalouden merkitystä, ja säästäväisyyttä primääristen raaka-aineiden kuluttami-

sessa, on hiekoitusmateriaali vielä suurilta osin kertakäyttötuote. Suomessa on toteutettu 

viime vuosina pilottihankkeita, joissa harjausjätettä on käsitelty uudelleen käytettäväksi hie-

koitusmateriaaliksi, mutta toiminta ei ole toistaiseksi levinnyt laajemmaksi käytännöksi. 

Koska Destia on valtakunnallisesti merkittävä toimija liikenneväylien ympärivuotisessa kun-

nossapidossa, on yhtiön syytä muodostaa kokonaiskäsitys tämän kiertotaloutta edistävän 

toiminnan mahdollisuuksista ja ratkaistavista ongelmakohdista. Lisäksi oli tärkeää selvittää, 

kuinka prosessissa oleva jätelain muutos tulee vaikuttamaan harjausjätteen käsittelyyn. 

Kaikkia näitä edellä mainittuja aihealueita päätettiin käsitellä Helsingin kaupungin muodos-

tamassa toimintaympäristöstä. Tähän valintaan päädyttiin, koska Helsinki on volyymiltään 

merkittävin kaupunkiympäristön kunnossapidon markkina Suomessa, ja koska Destialla on 

parhaillaankin käynnissä olevien kunnossapidon alueurakoiden myötä kokemusta kysei-

sestä toimintaympäristöstä. 

7.1 Hiekoitusmateriaalin ja harjausjätteen käsittelyn vaatimukset 

Hiekoitusmateriaalille asetetut tekniset vaatimukset tulevat Helsingin kaupungin talvihoidon 

tuotekortista, ja ne koskevat lähinnä käytetyn kiviaineksen raekokojakaumaa. Ajoradoille ja 

kantakaupungin kevyen liikenteen väylille levitettävä materiaali on oltava pesuseulottua, 

jotta liukkaudentorjunnassa tarpeettoman hienoaineksen määrä saataisiin minimoitua. Esi-

kaupunkialueen kevyenliikenteen väylille hyväksytään materiaali, jonka mukana on pieniä 

määriä hienoainesta. Hienoaineksen haitallisuus johtuu sen roolista katupölyn muodostu-

misessa. Hiekoitusmateriaalin mukana kaduille levitetyt hienoaineksen partikkelit nousevat 

itsessään hengitysilmaan, mutta merkittävämpää on hiekoitusmateriaalin kyky edistää pääl-

lysteen kulumista. Hiekoitussepelin rakeiden särmikkyys edistää liukkaudentorjuntakykyä. 

Pyöristyneet särmät taas vähentävät polkupyörien rengasrikkoja. 

Jätelaissa esitetyn jätehierarkian mukaan jätteen valmistelu uudelleen käytettäväksi alku-

peräisessä käyttötarkoituksessa on ensisijainen toimintatapa, mikäli jätteen syntymistä ei 

pystytä estämään. Tämä tarkoittaa harjausjätteen osalta sitä, että materiaalin uusiokäyttö 

hiekoituksessa on lainsäätäjän silmissä oikeampi vaihtoehto verrattuna esimerkiksi käyt-

töön materiaalina maanrakennuskohteessa. Materiaalin loppusijoittaminen on taas kaikkein 

viimeisin vaihtoehto. Mikäli uudistuva lainsäädäntö tulkitsee harjausjätteen erilliskerätyksi, 
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voi materiaalin sijoittaminen maankaatopaikalle muuttua nykyistä haastavammaksi. Har-

jausjätteen jätestatuksesta eroon pääsemiseksi on osoitettava, että materiaali täyttää käsit-

telytoimenpiteiden jälkeen hiekoitusmateriaalin tekniset laatuvaatimukset, ja että sen käy-

töstä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Terveys- ja ympäristöturvallisuuden 

osoittamiseksi on luontevinta nojata PIMA-asetuksen mukaisiin raja-arvoihin ja määrittelyi-

hin. Asetus määrittelee riskitekijöiksi tunnistetuille haitta-aineille pitoisuuksien kynnysarvot, 

joiden alittuessa materiaalin käytölle ei lähtökohtaisesti pitäisi olla rajoitteita. Mikäli alueella 

vallitsee asetuksen mukaista kynnysarvoa korkeammat pitoisuudet jonkin haitta-aineen 

osalta, tulee tätä kohonnutta taustapitoisuutta käyttää kynnysarvona. Haitta-aineiden lisäksi 

on huomioitava, että laki määrää toimimaan roskaantumista ehkäisevästi. 

7.2 Harjausjätteen ominaisuudet 

Harjausjätteen ominaisuuksia arviotiin rakeisuuden osalta viittaamalla Ossi Kailan opinnäy-

tetyöhön, jossa Turun kaupungin harjausjätteistä oli tutkittu rakeisuuskäyrät. Kuten saattoi 

olettaa, kevätharjauksessa syntyvä harjausjäte sisältää huomattavan paljon hiekoituksessa 

hyödyntämiskelpoista materiaalia. Ylisuurien rakeiden määrä on käytännössä olematon, 

mutta alapäähän syntyy liikenteen kuormituksessa hienoainesta, josta on päästävä eroon. 

Raemuoto on alun perin levitettyyn materiaaliin verrattuna pyöristynyt, mistä voi päätellä 

materiaalin soveltuvan parhaiten käytettäväksi kevyen liikenteen väylien liukkaudentorjun-

taan. 

Harjausjätteen sisältämien haitta-aineiden pitoisuuksista oli käytössä tutkimustuloksia, jotka 

oli mitattu Destian Helsingin alueurakoissa syntyneistä harjausjätteistä keväällä 2020. Näyt-

teiden perusteella harjausjäte ei sisällä haitallisia määriä metalleja. Öljyhiilivetyjen osalta 

kolmesta näytteestä yhdestä löytyi kynnysarvon ylitys, mutta alempi ohjearvo jäi tämänkin 

näytteen osalta ylittämättä. Kaikkia PIMA-asetuksen mukaisia haitta-aineita ei harjausjät-

teistä tutkittu. Aineet, jotka liukenevat ja haihtuvat herkästi, eivät aiheuttane ongelmia har-

jausjätteen uusiokäyttöön, koska niiden pysyvyys löyhässä olomuodossa olevassa hiekoi-

tusmateriaalissa on huono. Osa aineista, kuten esimerkiksi eräät torjunta-aineet, voidaan 

sulkea pois, koska niille ei ole tunnistettavissa selkeää lähdettä. Kaikkia epäpuhtauksia ei 

voida sulkea pois, koska esimerkiksi PAH- ja PCB-yhdisteitä löytyy yleisesti kohonneina 

pitoisuuksina taajama-alueilta. Myös asfaltin sideaineena toimiva bitumi on eräiden haitta-

aineiden lähde. Täytyy kuitenkin muistaa, että taajama-alueelle yleisesti muodostuman las-

keuman kautta nousevat haitta-ainepitoisuudet nostavat myös taustapitoisuutta, eli käytet-

täviä kynnysarvoja. Toisaalta haitta-aineille on tyypillistä sitoutua maa-aineksessa juuri hie-

noainekseen. Kun hienoaines on seulottava pois jo teknisten ominaisuuksien vuoksi, puh-

distuu harjausjäte samalla myös haitta-aineiden osalta. Mikäli harjausjätettä aletaan 
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uusiokäyttää, on prosessissa syytä kuitenkin kontrollinäytteillä varmistua lopputuotteen 

puhtaudesta. Harjausjätteen roskaisuudesta on hankala sanoa mitään yleispätevää arviota, 

koska roskien määrä vaihtelee suuresti keräyspaikan mukaan. 

7.3 Päätelmät harjausjätteen käsittelyn mahdollisuuksista 

Hienoaineksen erottamiseen soveltuviksi vaihtoehdoiksi todettiin perinteinen kuivaseulonta 

ja ilmaluokitin. Menetelmien käyttöä puoltaa se, että prosesseissa ei ole tarve käyttää vettä. 

Runsas määrä käsittelyä vaativaa jätevettä aiheuttaa haasteita sekä toiminnan taloudelli-

selle kannattavuudelle, että ympäristöystävällisyyden toteutumiselle. Harjausjätteen käsit-

telyyn soveltuvien alueiden löytyminen Helsingistä vaikeaa ja kallista. Arvokas tonttimaa 

vaikuttaa myös siihen, että Destia on järjestänyt kaupunkiurakoidensa hiekoitussepelin va-

rastoinnin pienissä siiloissa ja maastokasoissa, joita täydennetään pitkin talvea kulutuksen 

mukaan. Maaseudulta tuttuja suuria hiekkalatoja ei ole käytössä. Tällaisessa toimintaym-

päristössä harjausjätteen vastaanotto, käsittely ja lopputuotteen varastointi tulisi keskittää 

yhteen paikkaan kaupungissa, josta materiaali voitaisiin talven mittaan jakaa toimijoiden 

pienvarastoihin. Tällainen keskitetty käsittelypiste tulisi järjestää kaupungin maanvastaan-

ottopaikan yhteyteen, jolloin hiekoitukseen kelpaamaton materiaali olisi helposti loppusijoi-

tettavissa. Tällaisessa mallissa olisi mahdollista säästää ainakin hiekoitussepelin hankinta-

ketjun logistiikassa, kun paikallisesti tuotetulla uusiomateriaalilla korvattaisiin Helsinkiin ym-

päryskunnista kuljetettavaa uutta liukkaudentorjuntamateriaalia. 

Kuivaseulontamenetelmällä hiekoitussepeli on mahdollista tuottaa uutta materiaalia hal-

vemmalla, joten toiminnasta olisi mahdollista saada taloudellisesti kannattavaa, mikäli kä-

sittely ja varastointialueen kustannus ei kohoa liian suureksi. Kuivaseulonnan erotustehok-

kuus ei vastaa pesuseulontaa, joten tällä tekniikalla on mahdollista valmistaa vain esikau-

punkialueen kevyen liikenteen väylille soveltuvaa materiaalia. Mikäli näin rajatun markkinan 

menekki osoittautuisi riittämättömäksi, voisi uusiopepeliä myydä myös kiinteistönhuoltoyh-

tiöille. Koska seulonnan alapää tulee rajoittaa ylemmäs kuin luokittimella, käsitellystä har-

jausjätteestä kolmasosasta muodostuu hiekoitukseen kelpaamatonta seula-alitetta. Synty-

välle 0/3 mm materiaalille voisi mahdollisesti olla käyttökohteita, koska esimerkiksi kivituh-

kapintaisten puistokäytävien pintamateriaali on hyvin samanlaista. Käyttöä rajoittaa materi-

aalin haitta-ainepitoisuus ja näiden haitta-aineiden esiintymistä seula-alitteessa olisikin 

syytä tutkia, jotta mahdollisimman suuri osa materiaalista saataisiin hyötykäyttöön. 

Valmistettaessa hiekoitusmateriaalia ilmaluokitustekniikalla, nousee uusiotuotteen hinta lä-

helle neitseellisestä materiaalista valmistettua. Mahdolliset kustannussäästöt rajoittuisivat 

siten tehostuvaan logistiikkaan. Menetelmän etuna on hienoaineksen erotustehokkuus, 

mikä mahdollistaa ylimääräisen hienoaineksen määrän painumisen kymmenykseen 
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käsitellyn harjausjätteen määrästä. Erotustehokkuus myös laajentaa uusiomateriaalin käyt-

tömahdollisuuksia, koska materiaalilla olisi mahdollista korvata pesuseulottua hiekoitusma-

teriaalia. Käytännössä käyttöä olisi kannattavaa laajentaa vain kantakaupungin kevyen lii-

kenteen väylille, koska ajoradoilla uusiomateriaalin pyöristynyt raemuoto voi vähentää liuk-

kaudentorjuntaominaisuuksia liikaa. Koska luokittimessa materiaalien erottelu perustuu ra-

keiden tiheyteen, tämä menetelmä voisi erottaa hienoaineksen lisäksi myös roskia ja elo-

peräistä ainesta lopputuotteesta. Vaikka yli jäävää hienoainesta syntyy luokittimen jäljiltä 

vähemmän, on tämän 0/1 mm materiaalin hyötykäyttökohteet lähes olemattomat. Materiaali 

voisi soveltua sorateiden kulutuskerroksen hienoainespitoisuuden korjaamiseen. Tätä hyö-

tykäyttöä puoltaisi se, että syrjäisemmän soratien kyseessä ollessa haitta-aineiden osalta 

voisi riittää ylempien ohjearvojen alittaminen. Haasteena tietysti on sorateiden vähäinen 

määrä pääkaupunkiseudulla. 

Vaikka tämän tutkimuksen lopputuotteena ei ole tarkkoja laskelmia harjausjätettä uusio-

käyttävän toimintamallin kannattavuudesta, uskaltaisin väittää, että ympäristönäkökulmasta 

toimintatapa olisi nykyistä parempi. Suurimpana etuna on tietysti neitseellisen kiviaineksen 

kulutuksen pieneneminen ja vastaavasti maanvastaanottopaikkojen täyttymisen hidastumi-

nen. Lisäksi toiminnan kautta olisi mahdollisuuksia logistiikan tehostamiseen, mikä osaltaan 

vähentäisi kasvihuonekaasujen päästöjä. Kun toiminnan taloudelliset haasteet liittyvät en-

sisijaisesti harjausjätteen käsittelyyn soveltuvan maa-alueen löytymiseen, tulee kaupungin 

rooli olemaan erityisen tärkeä siinä, että harjausjätettä aletaan uusiokäyttää. Toiminnan tu-

lisi tapahtua joko kaupunkivetoisesti, tai mikäli vetovastuun ottaa yksityinen yritys, on yh-

teistyön kaupungin kanssa oltava tiivis. Käsittelyalueen tarjoamisen lisäksi kaupungilla on 

mahdollisuus velvoittaa kunnossapitourakoitsijoita toimittamaan harjausjätteet haluttuun 

paikkaan, jolloin voidaan varmistaa riittävä volyymi kannattavalle toiminnalle. 

Vaikka tässä tutkimuksessa keskityttiin Helsingin kaupungin talvihoitoon, on mainittava, että 

pienemmissä kaupungeissa harjausjätteen kierrättämisen käynnistäminen voisi onnistua 

paljon helpommin. Harjausjätteen käsittelyä ja hiekoitusmateriaalin varastointia varten tar-

vittavien tilojen löytäminen on maakunnissa pääkaupunkiseutua helpompaa ja edullisem-

paa. Koska pienempien kaupunkien vaatimukset hiekoitusmateriaalin hienoainespitoisuu-

delle eivät ole yhtä tiukat kuin Helsingissä, tulisi maakunnissa kyseeseen kuivaseulontame-

netelmällä valmistettu materiaali, jolloin toiminta pysyisi taloudellisesti mielekkäänä. Myös 

seula-alitteen hävittäminen olisi maaseudulla helpompaa, koska pienempien kaupunkien 

läheisyydestä löytyy esimerkiksi enemmän sorateitä, joiden kulutuskerroksen hienoaines-

pitoisuuden korjaamiseen alite soveltuisi. Pienemmissä kaupungeissa uusiokäytön hyödyt 

jäisivät tietysti vähäisemmäksi, koska esimerkiksi ylijäämämassojen sijoittaminen ei tuota 



43 

yhtä suuria ongelmia kuin pääkaupunkiseudulla. Rakentamiskelpoisen kiviaineksen sääs-

täminen voisi kuitenkin olla riittävä kannuste hiekoitusmateriaalin uusiokäyttöön. 

Harjausjätteen uusiokäytön edistyminen vaatii uusien pilottihakkeiden käynnistämistä. Näin 

on mahdollista tutkia valmistettujen lopputuotteiden laatua rakeisuuden ja haitta-ainepitoi-

suuden suhteen. Myös syntyvän hiekoitukseen kelpaamattoman materiaalin määrä ja laatu 

ovat seikkoja, joista olisi kerrytettävä lisää tietoa. 
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Liite 2. Analyysiraportti Destian urakoiden harjausjätteistä 
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