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L ahden kaupungissa on kunnos-
sapito järjestetty markkinaeh-
toisesti alueurakoinnilla. Kes-
kusta-alueen urakkasopimus 
on allekirjoitettu vuonna 2015 

ja urakkamuotona on ns. hoidonjohtourak-
ka. Kemiallisen liukkaudentorjuntamateri-
aalin vaihtaminen kesken sopimuskauden 
niin, että tilaaja kokee aidosti saavansa ar-

voa rahalle, on osoitus urakkamuodon toi-
mivuudesta. 

Keskustan alueurakassa katutilan kun-
nossapitotoimia hankitaan Työyhteenliit-
tymä V2:lta vuosittain noin 1,7 miljoonan 
euron edestä. Kemiallisia liukkaudentorjun-
tamateriaaleja hankittiin urakkaan ennen 
muutosta noin 25 000 eurolla talvikauden 
aikana. Muutoksen jälkeen materiaalikus-

tannukset nousivat tasolle 250 000 euroa 
kaudessa. 

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ 
VAIHTOEHTOA OLI POHDITTU 
JO PIDEMPÄÄN

Liukkaudentorjuntamateriaalin vaihta-
misesta ympäristöystävällisemmäksi on 
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Lahti siirtyi ympäristö-
ystävällisempään 
liukkaudentorjuntaan

Kadun Eco-Melter
-käsittely käynnissä 
Lahden keskustassa 
viime talvena.
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keskusteltu useiden vuosien ajan Lahden 
kaupungin organisaatiossa. Muutokselle 
syntyi vahva tahtotila kaupungin strategian 
valmistelun yhteydessä vuoden 2017 aika-
na ja strategian pohjana oleva visio “Lahti 
– rohkea ympäristökaupunki” antaa jo it-
sessään tukea muutokselle. 

Ympäristönsuojelulain 17 § sisältää 
selkeän määräyksen pohjavesialueita kos-
kien. Mitään aineita ei saa päästää sellai-
seen paikkaan, jolla vedenhankintaan so-
veltuvalle pohjavedelle aiheutetaan laadun 
huononemisen vaaraa. Toisaalta kunnos-
sa- ja puhtaanapitolaki velvoittaa katujen 
kunnossapitäjää pitämään kadut liikenteen 
tarpeita edellyttävässä tyydyttävässä kun-
nossa. Yhtenä kunnossapidon toimenpi-
teenä laissa nostetaan esiin liukkauden 
torjunta, jota ei voi kaikissa olosuhteissa 
tuottaa muilla kuin kemiallisilla materi-
aaleilla. Näin ollen kadunpitäjä on jo pit-
kään joutunut toimimaan näiden kahden 
lainsäädännön välikädessä.

Vesi on ja on aina ollut tärkeä elementti 
Lahden kaupunkiseudulle. Asutuksen val-
loittaman Salpausselän harjumuodostu-
man alla sijaitsevat pohjavesivarannot toi-
mivat alueen asukkaiden juomavetenä. 
Pohjavedestä jalostetaan teollisia tuot-
teita sekä kotimaisille markkinoille että 
vientiin, ja vesistöt muodostavat tärkeän 
virkistyselementin Päijät-Hämeen asuk-
kaille. Lahden kaupunki haluaa toimillaan 
edistää vesien laadun parantumista. 

SEKÄ KLORIDEISTA ETTÄ  
FORMIAATEISTA ON PALJON 
TUTKIMUSTIETOA

Eco-Melterin käyttöönotossa Lahdessa on 
kysymys kloridipohjaisten liukkaudentor-
juntamateriaalien korvaamisesta biohajoa-
valla vaihtoehdolla. Kun Lahdessa ryhdyttiin 
aidosti miettimään kloridipohjaisten ma-
teriaalien käytöstä luopumista, valmistelu 
aloitettiin perinteisellä tutkimustyössä käy-
tetyllä kirjallisuuskatsauksella. Kloridien 
käytöstä löytyi erittäin paljon tutkimusta, 
mutta yllätykseksemme myös formiaattien 
käyttöä oli tutkittu jo pitkään. 

Tutkimusten mukaan kloridi ei katoa 
luonnosta. Sen joutuessa maaperään ja 
myöhemmin pohjaveteen, pohjaveden laatu 
heikkenee. Pohjaveden maku muuttuu, kun 
sen kloridipitoisuus kasvaa, veden syövyttä-
vä vaikutus lisääntyy, alkaliteetti pienenee ja 
pH laskee. Myös avovesistöön johdettu klo-
ridipitoinen vesi on haitallista muuttaessaan 
vesistön ekosysteemiä. Formiaattien osalta 
vaikutukset sen sijaan ovat päinvastaisia. Ne 
hajoavat nopeasti luonnossa, niiden biologi-

nen hapenkulutus on alhaisin verrattaes-
sa muihin liukkaudentorjuntamateriaaleihin 
eikä niiden käytöllä ole todettu haitallisia 
vaikutuksia kasvillisuuteen. 

Formiaattien noin kymmenkertainen  
hinta klorideihin verrattuna johtuu materi-
aalien raaka-ainekustannuksista ja erilli-
sestä valmistusprosessista. Klorideja löytyy 
kaivamalla maaperästä eikä niiden jalos-
tamiseen tarvita kovinkaan paljoa resurs-
seja, formiaatteja sen sijaan jalostetaan 
teollisesti.

Siirryttäessä formiaattien käyt-
töön saavutetaan taloudelli-
sia hyötyjä, joiden arvoa 
on lyhyellä tähtäimellä 
vaikea mitata tai arvi-
oida. Käytettävän ve-
den haitat putkistoille 
vähenevät, kun putkia 
ruostuttavat kloridit vä-
henevät. Kalliita pohja-
vesisuojauksia ei tarvitse 
talvihoidon osalta rakentaa. 
Lisäksi formiaattien odotetaan tie-
suolaan verrattuna vähentävän ajoneuvojen 
tai taitorakenteiden ruostumista.

Lahden keskusta-alueella on seurat-
tu jo pitkään pohjaveden kloridipitoisuuk-
sia. Viimeisimmässä mittauksessa kloridi-
pitoisuus on saavuttanut jo lukeman 112 
mg/l. Kaupunkiympäristön palvelualueella 
on asetettu tavoitteeksi laskea pitoisuus 
alle 25 mg/l ja sen tavoitteen saavuttami-
seksi on päätetty, että keskusta-alueella ei 
kaupungin toimesta käytetä jatkossa klori-
dipitoisia liukkaudentorjuntamateriaaleja. 

TALVIKUNNOSSAPITO SUJUI 
ERINOMAISESTI MATERIAALIN- 
VAIHDOSTA HUOLIMATTA

Formiaattipohjaiset Eco-Melter-tuotteet 
otettiin käyttöön nopeasti syksyllä 2017. 
Asiasta tiedotettiin ja lieveilmiönä yllätti tal-
vikauden erilaisista ongelmista syyttäminen 
kyseisiä materiaaleja. Tuotteita syytettiin 
ajoneuvojen likaamisesta sekä kestomer-
kintöjen normaalia laajemmista vaurioista. 
Autojen likaantuminen oli kuitenkin Lahden 
keskusta-aluetta paljon laajempi ongelma. 
On olemassa aikaisempaa tutkimustietoa 
siitä, kuinka tietyissä olosuhteissa käytet-
täessä liian pehmeää bitumia, formiaatti 
kykenee heikentämään bitumin ja kiviainek-
sen tartuntaa. On kuitenkin todennäköistä, 
että Lahdessa autojen likaantuminen liittyi 
märkänä syksynä tehtyihin päällystystöihin 
ja kestomerkintöjen ongelmat taas mer-
kintätyön omiin prosesseihin, ei liukkau-
dentorjuntamateriaaliin. 

Eco-Melter tuotteita käytetään Lahden 
keskusta-alueella liukkaudentorjunnnassa 
liuoksena ja kostutettuna rakeena. Katupö-
lynsidonnassa ja päällystämättömien teiden 
pölynsidonnassa käytetään nestemäistä 
Eco-Binder-tuotetta, joka on Eco-Melte-
rin sisartuote. Materiaalien vaihtaminen 
ei ole vaatinut erillisiä kone- tai kalusto-
hankintoja eikä sen käsittelyä ole koettu 
ongelmalliseksi. 

Talvikausi 2017–2018 antoi erinomai-
sen haasteen materiaalien käytölle. Sa-

danta lumen muodossa oli merkit-
tävän isossa roolissa ja noin 

30 täyskierroksen talvi-
kausia ei katupäällikön 

10 vuotiseen työhis-
toriaan Lahdessa ole 
osunut aiemmin. Täs-
tä huolimatta talvi-
kunnossapito onnistui 

erinomaisesti liukkau-
dentorjuntamateriaalin 

vaihtamisesta huolimatta. 
Onnistumisen takeena olivat in-

nostuneet asiantuntijat töiden suunnitte-
lussa, materiaalitoimittajan erinomainen 
tuki sekä osaavat huolelliset työntekijät 
kentällä. 

Eco-Melterin käytössä toimivat sa-
mat lainalaisuudet kuin käytettäessä 
suolaa. Pienen eron tuo se, että rakei-
nen materiaali vaatii toimiakseen aina 
riittävän kostutuksen. Kosteuden rakeel-
le voi tuottaa joko luontaisesti märäs-
tä tienpinnasta tai kostuttamalla sitä 
Eco-Melter-liuoksella. 

YLLÄTTÄVIÄ POSITIIVISIA  
LISÄVAIKUTUKSIA

Jo ensimmäisen kauden aikana selvisi, että 
materiaalilla on yllättäviä positiivisia lisä-
vaikutuksia. Kadut eivät olleet materiaa-
lin käytön jälkeen märkiä, jolloin katutilan 
käyttäjien likaantumista saatiin vähennet-
tyä. Polanneongelmaa ei käytännössä ol-
lut koko talvena ja vähäinenkin polanteen 
muodostuminen saatiin hallittua alusterillä 
kevyin mekaanisin toimin. Suolarakeeseen 
verrattuna Eco-Melterin kookkaampi rae 
pysyi väylän pinnassa hyvin ja sen vaiku-
tus oli suolaa pitkäkestoisempi. Syntyi ti-
lanteita, joissa Eco-Melterillä käsiteltyjä 
alueita ei ollut tarvetta uudelleen käsitellä, 
vaikka muualla suolankäyttöalueilla olivat 
toimenpiteet käynnissä. 

Lahti – rohkeana ympäristökaupunki-
na – tulee jatkamaan formiaattien käyttöä 
keskusta-alueella ja käyttöä tullaan laajen-
tamaan kaikille pohjavesialueillemme. •

Lahti siirtyi ympäristö-
ystävällisempään 
liukkaudentorjuntaan
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