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1

JOHDANTO

Tässä tutkimuksessa arvioitiin leviämismallilaskelmin autoliikenteen päästöjen vaikutusta Kuopion ilmanlaatuun nykyisessä ja ennustetussa vuoden 2030 päästötilanteessa. Tutkimuksessa tarkasteltiin autoliikenteen päästöjen aiheuttamia ulkoilman
typpidioksidin (NO2), pienhiukkasten (PM2,5) ja hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia Euro 4 -päästötasoa edustavilla autoliikenteen ajoneuvotyyppikohtaisilla ja
nopeusriippuvaisilla päästökertoimilla.
Liikenteen päästöjen aiheuttamat typpidioksidi- ja hiukkaspitoisuudet laskettiin Ilmatieteen laitoksella liikenteen päästöjen leviämisen mallintamiseen kehitetyllä leviämismallilla (CAR-FMI). Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksien laskelmissa käytettiin apuna Ilmatieteen laitoksen ns. ’suspensiopäästömallia’, joka on kehitetty katujen pölyämisen ja mm. talvisen hiekoituksen vaikutuksesta syntyvän hiukkaspäästön parempaan arviointiin leviämismallinnuksessa (Kauhaniemi ym., 2011). Suspensiopäästömalli perustuu Ruotsin Ilmatieteen laitoksen (SMHI) kehittämään hiukkaspäästömalliin, jossa voidaan paremmin ottaa huomioon esim. katujen talvihiekoituksesta aiheutuvaa pitoisuuslisää, jonka osuutta perinteisessä liikenteelle käytetyssä
leviämismallinnuksessa (CAR-FMI) on ollut vaikeampaa arvioida (Omstedt ym.,
2005). Alkuperäistä mallia on kehitetty soveltumaan myös ennusteiden laskemiseen.
Ilmanlaatuselvityksen tilasi Kuopion kaupunki ja mallinnuksessa tarvittavat lähtötiedot
toimitti WSP Finland Oy. Päästöjen leviämismallilaskelmat tehtiin Ilmatieteen laitoksen Asiantuntijapalvelut -yksikössä.
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2

TAUSTATIETOA ILMANLAADUSTA

2.1

Ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät

Ilmanlaatua heikentävien ilmansaasteiden suurimpia päästölähteitä Suomessa ovat
liikenne, energiantuotanto, teollisuus ja puun pienpoltto. Ilmansaasteita kulkeutuu
Suomeen myös kaukokulkeumana maamme rajojen ulkopuolelta. Päästöistä suurin
osa vapautuu ilmakehän alimpaan kerrokseen, jota kutsutaan rajakerrokseksi. Rajakerroksessa päästöt sekoittuvat ympäröivään ilmaan ja niiden pitoisuudet ilmassa laimenevat. Päästöt voivat levitä liikkuvien ilmamassojen mukana laajoille alueille. Tämän kulkeutumisen aikana ilmansaasteet voivat reagoida keskenään sekä muiden
ilmassa olevien yhdisteiden kanssa muodostaen uusia yhdisteitä. Ilmansaasteet poistuvat ilmasta sateen huuhtomina (märkälaskeuma), kuivalaskeumana erilaisille pinnoille tai kemiallisen muutunnan kautta.
Päästöjen leviäminen tapahtuu pääosin ilmakehän alimmassa osassa, rajakerroksessa. Sen korkeus on Suomessa tyypillisesti alle kilometri, mutta varsinkin kesällä
se voi nousta yli kahteen kilometriin. Matalimmat rajakerroksen korkeudet havaitaan
yleensä talvella kovilla pakkasilla. Rajakerroksen korkeus määrää ilmatilavuuden, johon päästöt voivat välittömästi sekoittua. Rajakerroksen tuuliolosuhteet määräävät
karkeasti ilmansaasteiden kulkeutumissuunnan, mutta rajakerroksen ilmavirtausten
pyörteisyys ja kerroksen korkeus vaikuttavat merkittävästi ilmansaasteiden sekoittumiseen ja pitoisuuksien laimenemiseen kulkeutumisen aikana. Leviämisen kannalta
keskeisiä meteorologisia tekijöitä ovat tuulen suunta ja nopeus, ilmakehän stabiilisuus ja sekoituskorkeus. Ilmakehän stabiilisuudella tarkoitetaan ilmakehän herkkyyttä
pystysuuntaiseen sekoittumiseen. Stabiilisuuden määrää ilmakehän pystysuuntainen
lämpötilarakenne.
Inversiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa ilmakehän lämpötila nousee ylöspäin mentäessä. Erityisesti maanpintainversion aikana ilmanlaatu voi paikallisesti huonontua nopeasti. Maanpintainversiossa maanpinta ja sen lähellä oleva ilmakerros jäähtyy niin,
että kylmempi ilma jää ylempänä olevan lämpimämmän ilman alle. Kylmä pintailma
ei raskaampana pääse kohoamaan yläpuolellaan olevan lämpimän kerroksen läpi, ja
ilmakehän pystysuuntainen liike estyy. Inversiokerroksessa tuuli on hyvin heikkoa ja
ilmaa sekoittava pyörteisyys on vähäistä, jonka vuoksi ilmansaasteet laimenevat huonosti. Inversiotilanteissa pitoisuudet kohoavat taajamissa etenkin liikenneruuhkien aikana, koska ilmansaasteet kerääntyvät matalaan ilmakerrokseen päästölähteiden lähelle.

2.2

Typpidioksidi

Typen yhdisteitä vapautuu päästölähteistä ilmaan typen oksideina eli typpimonoksidina (NO) ja typpidioksidina (NO2). Näistä yhdisteistä terveysvaikutuksiltaan haitallisempaa on typpidioksidi, jonka pitoisuuksia ulkoilmassa säädellään ilmanlaadun
ohje- ja raja-arvoilla. Typpidioksidin määrään ilmassa vaikuttavat kemialliset muutuntareaktiot, joissa typpimonoksidi hapettuu typpidioksidiksi.
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Ulkoilman typpidioksidipitoisuuksille altistuminen on suurinta kaupunkien keskustojen
ja taajamien liikenneympäristöissä. Typpidioksidipitoisuudet kohoavat tyypillisesti
ruuhka-aikoina. Korkeimmillaan typpidioksidipitoisuudet ovat erityisesti tyyninä ja kylminä talvipäivinä, jolloin myös energiantuotannon päästöt ovat suurimmillaan. Taajamien ja kaupunkien korkeimmat typpidioksidipitoisuudet aiheuttaa pääasiassa autoliikenne, vaikka energiantuotannon ja teollisuuden aiheuttamat päästöt (pistemäiset
päästölähteet) olisivat määrällisesti jopa suurempia autoliikenteeseen verrattuna. Ihmiset altistuvat helposti liikenteen päästöille, sillä autojen pakokaasupäästöt vapautuvat hengityskorkeudelle.
Typpidioksidille herkimpiä väestöryhmiä ovat lapset ja astmaatikot, joiden hengitysoireita kohonneet pitoisuudet voivat lisätä suhteellisen nopeasti. Pakkaskaudella tapahtuva typpidioksidipitoisuuden kohoaminen on erityisen haitallista astmaatikoille,
koska jo puhtaan kylmän ilman hengittäminen rasituksessa aiheuttaa useimmille astmaatikoille keuhkoputkien supistusta ja typpidioksidi pahentaa tästä aiheutuvia oireita
kuten hengenahdistusta ja yskää.
Ilmatieteen laitoksella tehdyn ilmanlaadun alustavan arvioinnin (Pietarila ym., 2001)
tulosten mukaan typpidioksidipitoisuuden raja-arvot voivat nykyisin ylittyä etenkin
suurimpien kaupunkien vilkkaasti liikennöidyillä keskusta-alueilla lähinnä liikenneväylien ja risteyksien läheisyydessä. Korkeimmillaan vuosikeskiarvot ovat olleet ilmanlaadun mittausten mukaan Helsingin vilkasliikenteisimmillä alueilla noin
40−50 µg/m3. Yleensä Suomen kaupungeissa typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot ovat noin 20−30 µg/m3. Puhtailla tausta-alueilla tehtyjen ilmanlaatumittausten mukaan typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot ovat olleet Etelä-Suomessa noin 2–
8 µg/m³ ja Pohjois-Suomessa noin 1 µg/m³.

2.3

Hiukkaset

Ulkoilman hiukkaset ovat nykyisin merkittävimpiä ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä
Suomen kaupungeissa. Pienhiukkasia pidetään länsimaissa haitallisimpana ympäristötekijänä ihmisten terveydelle. Ulkoilman hiukkaset ovat taajamissa suurelta osin peräisin liikenteen ja tuulen nostattamasta katupölystä eli autoliikenteen epäsuorista
päästöistä. Hiukkaspitoisuuksia kohottavat myös suorat hiukkaspäästöt, jotka ovat
peräisin autojen pakokaasuista, energiantuotannon ja teollisuuden prosesseista ja
puun pienpoltosta. Suorat hiukkaspäästöt ovat pääasiassa pieniä hiukkasia. Hiukkasiin on sitoutunut myös erilaisia haitallisia yhdisteitä kuten hiilivetyjä ja raskasmetalleja.
Ulkoilman hiukkasten koko on yhteydessä niiden aiheuttamiin erilaisiin vaikutuksiin.
Suurempien hiukkasten korkeat pitoisuudet vaikuttavat merkittävimmin viihtyvyyteen
ja aiheuttavat likaantumista. Terveysvaikutuksiltaan haitallisempia ovat ns. hengitettävät hiukkaset ja pienhiukkaset, jotka kykenevät tunkeutumaan syvälle ihmisten hengitysteihin. Hengitettäville hiukkasille, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä (PM10),
on annettu ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohoavat erityisesti keväällä, jolloin jauhautunut hiekoitushiekka ja asfalttipöly nousevat
ilmaan kuivilta kaduilta liikenteen nostattamana. Pienhiukkaset, joiden halkaisija on
alle 2,5 mikrometriä (PM2,5), ovat pääasiassa peräisin suorista autoliikenteen ja teollisuuden päästöistä ja kaukokulkeumasta, jonka lähde voi olla esimerkiksi metsä- ja
maastopalot. Hiukkasten kokoluokkia on havainnollistettu kuvassa A.

6

Kuva A.

Hiukkasten kokoluokkia. Hiukkasten koko ilmaistaan halkaisijana mikrometreissä
(µm). Mikro (µ) etuliite tarkoittaa miljoonasosaa. 1 µm on siten metrin miljoonasosa
eli millimetrin tuhannesosa.

Suurimmat hiukkaspitoisuudet esiintyvät vilkkaasti liikennöidyissä kaupunkikeskustoissa. Suomessa hiukkaspitoisuudet kohoavat yleensä voimakkaasti keväällä maalis–huhtikuussa, kun maanpinnan kuivuessa tuuli ja liikenne nostattavat katupölyä ilmaan. Vaikka alueellinen taustapitoisuus on mm. Kuopiossa ollut merkittävin hiukkaspitoisuutta aiheuttava tekijä (osuus noin 60−70 % kokonaispitoisuudesta) on aikaisemmassa Kuopioon tehdyssä selvityksessä esim. katupölyn osuus Kuopion alueen mittauspisteissä arvioitu olevan noin 20−30 % ja autoliikenteen pakokaasupäästöjen osuus alle 10 % hengitettävien hiukkasten kokonaispitoisuudesta (Komppula,
ym. 2013). Liikenteen aiheuttamat ilmanlaatuvaikutukset (erityisesti katupöly) korostuvat matalan päästökorkeuden vuoksi. Hengitettäville hiukkasille annettu vuorokausiohjearvo ylittyy keväisin yleisesti Suomen kaupungeissa. Hengitettävien hiukkasten
vuorokausipitoisuudelle annettu raja-arvo on sen sijaan ylittynyt viime vuosina vain
Helsingin keskustassa.
Maamme suurimpien kaupunkien keskusta-alueilla on mitattu useina vuosina
yli 25 µg/m3:n hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosikeskiarvoja. Hengitettävien
hiukkasten vuosikeskiarvopitoisuudelle annettu raja-arvo 40 µg/m3 on kuitenkin alittunut Suomessa. Pienempien kaupunkien keskusta-alueilla hengitettävien hiukkasten
pitoisuuden vuosikeskiarvot voivat ylittää 20 µg/m3 ja kaupunkien keskusta-alueiden
ulkopuolella pitoisuudet ovat olleet yli 10 µg/m3 (Pietarila ym., 2001). Puhtailla taustaalueilla vuosikeskiarvopitoisuudet ovat olleet Etelä-Suomessa noin 10−12 µg/m³ ja
Pohjois-Suomessa noin 3 µg/m³.
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Pienhiukkaspitoisuuden (PM2,5) vuosikeskiarvolle määritetty raja-arvo 25 µg/m3 alittuu ilmanlaadun mittauksien mukaan kaikkialla Suomessa. Pienhiukkaspitoisuudet
ovat Suomessa suurimmillaan pääkaupunkiseudun vilkasliikenteisillä alueilla, joilla
vuosikeskiarvopitoisuudet ovat yli 10 µg/m3. Keskisuurissa kaupungeissa ja EteläSuomen tausta-alueilla pienhiukkaspitoisuudet ovat noin 6−10 µg/m3. Pienhiukkaspitoisuuksista valtaosa on kaukokulkeutunutta hiukkasainesta ja paikalliset päästölähteet tuovat taustapitoisuuksiin vain pienen lisän. Siten kaukokulkeuma muodostaa
huomattavan osan myös kaupunki-ilman pienhiukkaspitoisuuksista (Alaviippola ja
Pietarila, 2011).

2.4

Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot

Leviämismallilaskelmilla tai ilmanlaadun mittauksilla saatuja pitoisuuksia voidaan arvioida vertaamalla niitä ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. EU-maissa voimassa olevat raja-arvot ovat sitovia ja ne eivät saa ylittyä alueilla, joissa asuu tai oleskelee ihmisiä. Raja-arvot eivät ole voimassa esimerkiksi teollisuusalueilla tai liikenneväylillä,
lukuun ottamatta kevyen liikenteen väyliä. Kansalliset ilmanlaadun ohjearvot eivät ole
yhtä sitovia kuin raja-arvot, mutta niitä käytetään kaupunkisuunnittelun tukena ja
apuna ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toimintojen sijoittamisessa. Tavoitteena on ennalta ehkäistä ohjearvojen ylittyminen sekä taata hyvän ilmanlaadun säilyminen.
Raja-arvot määrittelevät ilman epäpuhtauksille sallitut korkeimmat pitoisuudet. Rajaarvoilla pyritään vähentämään tai ehkäisemään terveydelle ja ympäristölle haitallisia
vaikutuksia. Raja-arvon numeroarvon ylittyessä on siitä viipymättä tiedotettava väestölle. Jos raja-arvo ylittyy tai uhkaa ylittyä, on kunnan tehtävä ohjelmia tai suunnitelmia ilmanlaadun parantamiseksi ja raja-arvon ylitysten estämiseksi. Tällaisia toimia
voivat olla esimerkiksi määräykset liikenteen tai päästöjen rajoittamisesta. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi ulkoilman typpidioksidin, hengitettävien
hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet eivät saa ylittää taulukon 1 raja-arvoja alueilla, joilla ihmiset saattavat altistua ilman epäpuhtauksille.
Taulukko 1. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetut ulkoilman typpidioksidin, hengitettävien
hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuksia koskevat raja-arvot (Vna 79/2017).

Ilman epäpuhtaus
Typpidioksidi (NO2)

Keskiarvon
laskenta-aika

Raja-arvo

Sallittujen ylitysten määrä kalenterivuodessa
(vertailujakso)

1 tunti

200 µg/m3 1)

18

µg/m3 1)

–

50 µg/m3 2)

35

kalenterivuosi

40

µg/m3 2)

–

kalenterivuosi

25 µg/m3 2)

–

kalenterivuosi
Hengitettävät hiukkaset (PM10)

Pienhiukkaset (PM2,5)
1)
2)

24 tuntia

40

Tulokset ilmaistaan lämpötilassa 293 K ja paineessa 101,3 kPa.
Tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa.
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Typen oksidien (NOx) vuosikeskiarvopitoisuuden kriittinen taso 30 µg/m3 on annettu
kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi. Tätä tasoa sovelletaan rakennetun
ympäristön ulkopuolella olevilla alueilla, kuten luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla ja laajoilla maa- ja metsätalousalueilla.
Ilmanlaadun ohjearvot on otettava huomioon suunnittelussa ja niitä sovelletaan mm.
alueiden käytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja ympäristölupaharkinnassa. Ohjearvojen soveltamisen avulla pyritään ehkäisemään ilman
epäpuhtauksien aiheuttamia terveysvaikutuksia. Suomessa voimassa olevat ulkoilman typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia koskevat ilmanlaadun
ohjearvot on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2. Ulkoilman typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia koskevat ilmanlaadun ohjearvot (Vnp 480/1996).
Ilman epäpuhtaus
Typpidioksidi (NO2)

Hengitettävät hiukkaset (PM10)

Ohjearvo
(20 C, 1 atm)

Tilastollinen määrittely

150 µg/m³

Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste

70 µg/m³

Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

70 µg/m³

Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo

3

MENETELMÄT

3.1

Leviämismallilaskelmien kuvaus

Leviämismalleilla tutkitaan ilman epäpuhtauksien kulkeutumista ilmakehässä ja niiden pitoisuuksien muodostumista tutkimusalueelle. Malleihin sisältyy usein myös laskentamenetelmiä, joiden avulla voidaan kulkeutumisen lisäksi tarkastella ilmansaasteiden muuntumista ja kemiallisia reaktioita ilmakehässä sekä poistumista ilmakehästä laskeumana. Tässä tutkimuksessa käytettiin Ilmatieteen laitoksella kehitettyjä
leviämismalleja energiantuotannon, teollisuuden ja tieliikenteen päästöjen leviämisen
kuvaamiseen ja niiden ilmanlaatuvaikutusten arvioimiseen.

3.1.1

Viivalähdemalli (CAR-FMI)

Autoliikenteen päästöjen aiheuttamien ilmanlaatuvaikutusten kuvaamiseen kehitetty
viivalähdemalli CAR-FMI (Karppinen, 2001; Härkönen ym., 2002) perustuu leviämisen osalta analyyttiseen ratkaisuun ja päästöjen kemiallisen muutunnan osalta ns.
’discrete parcel’ -menetelmään. Viivalähdemallin leviämislaskenta perustuu avoimen
väylän oletukseen. Viivalähdemallilla voidaan laskea esimerkiksi typpimonoksidin,
typpidioksidin ja typen oksidien (kokonais-NOx), rikkidioksidin, hiilimonoksidin ja hiukkasten pitoisuuksia haluttuihin pisteisiin eri etäisyyksille liikenneväylästä. Viivalähdemalli on kehitetty alun perin autoliikenteen päästövaikutusten arviointiin, mutta siihen
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on muokattu menetelmät, jotka soveltuvat myös juna-, laiva- ja lentoliikenteen päästöjen leviämislaskelmiin. Viivalähdemallin laskentatuloksista voidaan arvioida yksittäisen liikenneväylän vaikutus lähialueen pitoisuuksiin tai laajan tutkimusalueen liikenneverkon päästöjen kokonaisvaikutus epäpuhtauskomponenteittain. Kaaviokuva leviämismallin toiminnasta on esitetty kuvassa B.

Kuva B.

Kaaviokuva Ilmatieteen laitoksella kehitetyn leviämismallin, viivalähdemallin (CARFMI).

Ilmatieteen laitoksen leviämismalleja on kehitetty pitkäjänteisesti yli kolmenkymmenen vuoden ajan tavoitteena tuottaa luotettavaa tietoa ilmanlaadusta erityisesti Suomen olosuhteissa mm. kaupunki- ja liikennesuunnittelun ja ilmansuojelutoimenpiteiden suunnittelun tueksi sekä pitoisuuksien ja väestön altistumisen arvioimiseksi. Mallien toimintaa on kehitetty lukuisissa tutkimusprojekteissa ja verifiointitutkimusten mukaan mallinnusten tulokset on todettu hyvin yhteensopiviksi Suomen taajamien ja teollisuus-ympäristöjen ilmanlaadun mittaustulosten kanssa.
Leviämismallien lähtötiedoiksi tarvitaan tietoja päästöistä ja niiden lähteistä, mittaamalla ja mallittamalla saatuja tietoja ilmakehän tilasta sekä tietoja ilmansaasteiden
taustapitoisuudesta tutkimusalueella. Lisäksi lähtötiedoiksi tarvitaan erilaisia paikkatietoja, kuten tietoja maanpinnan muodoista ja maanpinnan laadusta. Liikenteen
päästölaskennassa otetaan huomioon liikennemäärät ja niiden tunneittainen vaihtelu,
erityyppisten ajoneuvojen osuudet liikennemääristä, liikennevirtojen nopeudet ja ajo-
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neuvokohtaiset nopeusriippuvat päästökertoimet. Leviämislaskelmia varten muodostetaan päästöaikasarja, joissa on jokaiselle tarkastelujakson tunnille (1–3 vuotta,
8 760–26 304 tuntia) laskettu päästömäärä erikseen eri ilmansaasteille.
Leviämismallin tarvitseman meteorologisen aikasarjan muodostuksessa käytetään Ilmatieteen laitoksella kehitettyä meteorologisten tietojen käsittelymallia, joka perustuu
ilmakehän rajakerroksen parametrisointimenetelmään (Rantakrans, 1990; Karppinen, 2001). Menetelmän avulla voidaan meteorologisten rutiinihavaintojen ja fysiikan
perusyhtälöiden avulla arvioida rajakerroksen tilaan vaikuttavat muuttujat, joita tarvitaan ilmansaasteiden leviämismallilaskelmissa. Tarvittavat mittaustiedot saadaan Ilmatieteen laitoksen havaintotietokantaan tallennetuista sää-, auringonpaiste- ja radioluotaushavainnoista. Menetelmässä otetaan huomioon tutkimusalueen paikalliset
tekijät, kuten leviämisalustan rosoisuus ja vuodenaikaiset albedoarvot (maanpinnan
kyky heijastaa auringon säteilyä) eri maanpinnan laaduille. Laskelmissa käytetään
yleensä 1–3 vuoden pituista tutkimusalueen sääolosuhteita edustavaa meteorologista aineistoa. Laskelmissa käytettäviksi sääasemiksi valitaan tutkimusaluetta lähimpänä sijaitsevat sääasemat, joilla mitataan kaikkia mallin tarvitsemia suureita. Tuulen
suunta- ja nopeustiedot muodostetaan kahden tai useamman sääaseman havaintojen etäisyyspainotettuna tilastollisena yhdistelmänä. Lopputuloksena saadaan leviämismalleissa tarvittavien meteorologisten tietojen tunneittaiset aikasarjat.
Leviämismallit laskevat ilmansaasteiden pitoisuuksia tarkastelujakson jokaiselle tunnille laskentapisteikköön, joka muodostetaan kullekin tutkimusalueelle sopivaksi. Mallin tuottamasta tunneittaisesta pitoisuusaikasarjasta lasketaan edelleen ilmanlaadun
raja- ja ohjearvoihin verrannollisia tilastollisia suureita, jotka on esitetty edellä taulukoissa 1 ja 2. Näin mallilaskelmasta saatuja pitoisuusarvoja voidaan suoraan verrata
ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin.

3.1.2

Suspensiopäästömalli

Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien laskelmissa käytettiin suspensiopäästömallia, jolla kuvataan katujen pölyämisen vaikutusta hiukkaspäästöön (Kauhaniemi ym.,
2011). Suspensiopäästömalli perustuu Ruotsin Ilmatieteen laitoksen (SMHI) kehittämään hiukkaspäästömalliin (Omstedt ym., 2005). Alkuperäistä mallia on kehitetty soveltumaan myös ennusteiden laskemiseen.
Katujen pölyämisestä ilmaan vapautuvan päästön määrää arvioidaan tiepölyhiukkasten suspensiopäästökertoimien ja liikennemäärien avulla. Suspensiopäästökerroin
muodostuu referenssikertoimesta sekä tien pölymäärään vaikuttavista tekijöistä. Referenssikerroin on erilainen eri vuodenajoille (kesä/talvi), eri hiukkastyypeille (PM10/
PM2,5) ja eri liikenneympäristöille. Tässä työssä on käytetty Omstedtin ym. (2005)
Tukholmaan määrittämiä PM10-referenssikertoimia (kesä: 200 µg/ajoneuvo/m; talvi: 1
200 µg/ajoneuvo/m).
Tienpinnan kosteus säätelee hiukkasten nousemista tienpinnalta ilmaan. Malli arvioi
tien pinnan kosteutta sademäärän, haihdunnan ja valunnan avulla. Mallissa kuvitteellinen tien pölykerros kasvaa kosteissa olosuhteissa nastarenkaiden aiheuttaman tien
kulumisen ja hiekoituksen vuoksi, sillä pöly ei pääse vapautumaan ilmaan sateisina
aikoina. Kuivana kautena liikenteen ja tuulen aiheuttama turbulenssi nostaa hiukkaset
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ilmaan pienentäen näin pölykerrosta. Tien pölykerros pienenee myös sateen aiheuttaman huuhtoutumisen seurauksena. Tien kulumisesta aiheutuvan pölykerroksen
paksuus riippuu nastarenkaiden käytön määrästä. Suomessa nastarenkaiden osuus
talvirenkaista on arvioitu olevan noin 80 % marras-huhtikuussa (Kupiainen, 2007).
Suspensiopäästömallissa nastarenkaiden osuuden oletetaan kasvavan lineaarisesti
nollasta maksimiin loka-marraskuun aikana ja vähenevän kohti nollaa huhtikuun aikana. Tien hiekoituksesta aiheutuva pölykerros määräytyy mallissa meteorologisten
muuttujien mukaan. Pölykerros kasvaa päivinä, jolloin on liukkaat olosuhteet. Liukkaat olosuhteet määritetään mitatun lämpötilan, kastepistelämpötilan ja sademäärän
avulla.
Lopullinen suspensiosta aiheutuva tieosakohtainen hiukkaspäästö (µg/m/s) saadaan
kertomalla suspensiopäästökerroin liikennemäärällä. PM10-päästön leviäminen ympäristöönsä lasketaan edelleen CAR-FMI -viivalähdemallilla. Tuloksia tarkasteltaessa
on huomioitava, että suspensiopäästömalli ei huomioi teiden suolausta, puhdistamista eikä pölyn sidontaa.

3.2

Leviämismallilaskelmien lähtötiedot

Tässä tutkimuksessa laskettiin autoliikenteen päästöjen aiheuttamat pienhiukkasten
ja hengitettävien hiukkasten sekä typpidioksidin pitoisuudet. Mallilaskelmat suoritettiin kuvassa C esitetylle tutkimusalueelle Kuopion kaupungissa. Tutkimusalueen laajuus oli 21 × 27 km ja se ulottui pohjoisessa Siilinjärven kunnan rajalle ja etelässä
Vehmasmäen kaupunginosaan. Alueen päästölähteiden aiheuttamat pitoisuudet laskettiin hengityskorkeudelle laskentapisteikköön, jossa oli 24 280 laskentapistettä.
Laskentapisteikössä pisteiden välisiä etäisyyksiä oli tihennetty pitoisuuksien muodostumisen kannalta merkittävimmissä kohteissa eli teiden läheisyydessä. Laskentapisteikön pisteet olivat tiheimmillään 50 metrin ja harvimmillaan 250 metrin etäisyydellä
toisistaan.
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Kuva C.

3.2.1

Tutkimusalue (musta rajaus) käsitti Kuopion kaupungin taajama-alueen väliltä Sorsasalo – Vehmasmäki.

Autoliikenteen lähtötiedot

Mallilaskelmissa tarkasteltiin Kuopion autoliikenteen aiheuttamia nykyisen päästötilanteen ja ennustetun tulevan päästötilanteen typpidioksidin (NO2), pienhiukkasten
(PM2,5) ja hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia (PM10). Nykyisen päästötilanteen tieja katukohtaisina liikennemäärätietoina oli käytettävissä vuoden 2013 tiedot ja tulevan
päästötilanteen liikennemäärätietoina vuodelle 2030 ennustetut tiedot. Leviämislaskelmiin otettiin mukaan suurimpien katujen ja teiden autoliikenteen aiheuttamat päästöt koko tutkimusalueelta (kuva C). Katujen ja teiden autoliikenteen päästöt laskettiin
ja mallinnettiin tiekohtaisina viivalähteinä. Liikenneväylää kuvattiin peräkkäisinä lyhyinä viivoina, joista jokaisesta vapautuu ympäristöönsä erikseen laskettavan suuruinen päästö. Näitä viivamaisia päästölähteitä oli koko tutkimusalueella nykyisessä
päästötilanteessa yhteensä 1 924 ja tulevassa päästötilanteessa muutaman rakennettavaksi suunnitellun uuden kadun jälkeen 2 045 kappaletta.
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Liikenteen päästöt laskettiin Ilmatieteen laitoksella keskimääräisten vuorokausiliikennemäärien, ajonopeuksien, raskaan liikenteen osuuksien ja liikenteen tunneittaisen,
päivittäisen ja kuukausittaisen vaihtelun perusteella. Kaupunkialueen teiden ja katujen liikennemäärätiedot saatiin WSP Finland Oy:n toimittamasta aineistosta. Liikenteen aikavaihtelutiedot saatiin Kuopion kaupungin toimittamasta liikennelaskenta-aineistosta. Liikenteen päästöt laskettiin ajoneuvolajeittaisten päästökertoimien avulla,
jotka perustuvat Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen (VTT) päästölaskelmiin (Laurikko, 1998; LIPASTO, 2017) ja CAR-FMI -mallia varten kehitettyihin nopeusriippuvaisiin päästökerroinfunktioihin. Sekä nykyisen että tulevan päästötilanteen leviämismallilaskelmissa käytettiin LIPASTO:n yksikköpäästöjä Euro 4 -päästöjen määrittämisessä.
Koko tutkimusalueen teiden ja katujen autoliikenteen pakokaasujen pienhiukkaspäästöt olivat nykyisessä tilanteessa yhteensä 21 t/a ja tulevassa päästötilanteessa
yhteensä 26 t/a (taulukko 3). Autoliikenne aiheutti lisäksi tienpinnasta mekaanisesti
irtoavia hiukkasia ja hiekoitushiekasta peräisin olevia hiukkasia (=suspensiopäästöt)
koko tutkimusalueella 3 tarkasteluvuoden aikana nykyisessä päästötilanteessa noin
110–130 t/a ja tulevassa päästötilanteessa noin 150–180 t/a. Tulevassa tilanteessa
suspensiopäästöt olivat osittain suuremmista liikennemääristä johtuen hieman korkeampia, mutta päästöjen eri vuosien välinen vaihtelu johtui myös siitä, että suspensiopäästöjen määrä vaihtelee merkittävästi sääolojen mukaan. Suspensiopäästö lasketaan jokaiselle kolmelle tarkasteluvuodelle erikseen (2013−2015). Kuopion alueen
autoliikenteen typenoksidien vuosipäästöt olivat nykyisessä päästötilanteessa yhteensä 419 t/a ja tulevassa päästötilanteessa 508 t/a.
Taulukko 3. Leviämislaskelmissa käytetyt liikenteen pakokaasuista ja teiden pölyämisestä aiheutuvat hiukkaspäästöt sekä typenoksidipäästöt Kuopion kaupungin alueella nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa.

Hiukkaspäästöt (t/a)

Nykyinen päästötilanne

Tuleva päästötilanne

Pakokaasut (PM2,5)

21

26

vuonna 2003

111

154

vuonna 2004

133

180

vuonna 2005

111

152

419

508

Suspensiopäästöt (PM10)/a

Typenoksidipäästöt (NO x)

Liikenteen päästöjen laskennassa käytetyt keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät
ja hengitettävien hiukkasten päästöt nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa on
esitetty raportin liitekuvissa 1 ja 2. Hengitettävien hiukkasten päästökuvissa on jokaisesta viivalähteessä laskettu 3 vuoden päästökeskiarvo autoliikenteen aiheuttamista
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pakokaasu- ja suspensiopäästöistä. Vastaavat liikenteen aiheuttamat tiekohtaiset typenoksidipäästöt ja keskimääräiset vuorokausiliikennemäärät nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa on esitetty raportin liitekuvissa 3 ja 4.

3.2.2

Meteorologiset tiedot ja taustapitoisuustiedot

Tutkimusalueen ilmastollisia olosuhteita edustava kolmen vuoden mittainen meteorologinen aikasarja muodostettiin Kuopion ja Jyväskylän lentosääasemien havaintotiedoista vuosilta 2013–2015. Sekoituskorkeuden määrittämiseen käytettiin Jokioisten
observatorion radioluotaushavaintoja samoilta vuosilta 2013–2015. Kuvassa D on
esitetty tuulen suunta- ja nopeusjakauma tutkimusalueella.
Typenoksidipäästöjen ilmakemiamallissa käytetyt taustaa edustavat otsonin ja typen
oksidien pitoisuustiedot ja niiden vaihtelu saatiin Ilmatieteen laitoksen Ähtärissä sijaitsevalta taustailmanlaadun mittausasemalta. Taustapitoisuudet kuvaavat tutkimusalueelle muualta kulkeutuneiden yhdisteiden pitoisuutta ilmassa. Typpidioksidin taustapitoisuutena käytettiin vuosien 2013−2015 kuukausittain laskettuja tunneittaisia keskiarvoja, joilla pyrittiin kuvaamaan taustapitoisuuksien vuorokauden sisäistä vaihtelua. Typpidioksidin taustapitoisuus Ähtärissä oli vuosikeskiarvona noin 1,5–2 µg/m³.
Pienhiukkasten taustapitoisuutena käytettiin Ilmatieteen laitoksen Virolahden taustaaseman vuosien 2013–2015 kuukausittain laskettuja tunneittaisia keskiarvoja. Pienhiukkasten taustapitoisuus oli Virolahdella noin 5–7 µg/m³ (Ilmanlaatuportaali, 2017).
Virolahden pitoisuustaso yliarvioi hieman Kuopion alueen taustapitoisuutta (pitoisuus
kaupunkitausta-alueella noin 4,5–6 µg/m3), mutta muita tausta-alueilla mitattuja pienhiukkaspitoisuuksia ei Itä-Suomen alueelta ole käytettävissä. Edellä mainittuja taustapitoisuuksia käytettiin nykyisen päästötilanteen laskelmissa myös tulevan tilanteen
päästölaskelmiin. Autoliikenteen typenoksidipäästöistä oletettiin olevan molemmissa
tarkasteluvaihtoehdoissa 20 % typpidioksidia.
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Kuva D.

Tuulen suunta- ja nopeusjakauma tutkimusalueella vuosina 2013–2015. Alueella
esiintyi eniten etelänpuoleisia tuulia ja vähiten koillisen ja idän puoleisia tuulia. Tuulitiedot kuvaavat olosuhteita 10 metrin korkeudella maanpinnasta.

4

TULOKSET

4.1

Hiukkaspitoisuudet (PM2,5 ja PM10)

Leviämismallilaskelmien tuloksina saadut autoliikenteen hiukkaspäästöjen aiheuttamat pienhiukkaspitoisuuksien (PM2,5) vuosiraja-arvoon verrannolliset maksimiarvot
nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa on esitetty taulukossa 4. Jäljempänä olevissa tulostaulukoissa on leviämislaskelmin saaduista korkeimmista pitoisuuksista
esitetty vain ne arvot, joiden katsotaan toteuttavan raja-arvoja koskevat ilmanlaadun
lait ja asetukset. Raja-arvojen ei katsota olevan voimassa esimerkiksi teollisuusalueilla tai liikenneväylillä, lukuun ottamatta kevyen liikenteen väyliä.
Taulukko 4.

Leviämismallilaskelmilla saadut Kuopion autoliikenteen pakokaasupäästöjen aiheuttamat ulkoilman pienhiukkasten pitoisuuksien maksimiarvot nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa.

Hiukkaspitoisuus PM2,5 (µg/m³)

Raja-arvo

Nykyinen tilanne

Tuleva tilanne

Vuosikeskiarvo

25 (PM2,5)

3,2

3,6
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Autoliikenteen hiukkaspäästöjen aiheuttamat hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausiraja-arvoon ja -ohjearvoon verrannolliset maksimiarvot nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa on esitetty taulukoissa 5 ja 6. Taulukoissa 5 ja 6 on esitetty
erikseen katujen pölyämisestä aiheutuvat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet sekä
kaikista autoliikenteen päästöistä (pakokaasut + katupöly) ja taustapitoisuuden yhteisvaikutuksesta syntyneiden hengitettävien hiukkasten pitoisuudet.
Taulukko 5.

Leviämismallilaskelmilla saadut korkeimmat Kuopion autoliikenteen katujen pölyämisestä aiheutuvat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet sekä kaikista autoliikenteen päästöistä (pakokaasut + katupöly) ja taustapitoisuuden yhteisvaikutuksesta
syntyneiden hengitettävien hiukkasten pitoisuudet nykyisessä päästötilanteessa.

Hiukkaspitoisuus PM10 (µg/m³)
Nykytilanne
Vuosikeskiarvo

(*
(**

(*

70 (PM10)

Korkein vuorokausiraja-arvoon
verrannollinen pitoisuus

50 (PM10)

(**

(*

PM10

PM10 autoliikenne +

katupöly

katupöly + tausta

17

26

119

133

42

-

raja-arvo
ohjearvo
Leviämismallilaskelmilla saadut korkeimmat Kuopion autoliikenteen katujen pölyämisestä aiheutuvat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet sekä kaikista autoliikenteen päästöistä (pakokaasut + katupöly) ja taustapitoisuuden yhteisvaikutuksesta
syntyneiden hengitettävien hiukkasten pitoisuudet tulevassa päästötilanteessa.

Hiukkaspitoisuus PM10 (µg/m³)

(**

40 (PM10)

Korkein vuorokausiohjearvoon
verrannollinen pitoisuus

Taulukko 6.

(*

Raja- tai
ohjearvo

PM10

PM10 autoliikenne +

Tuleva tilanne

Raja- tai
ohjearvo

katupöly

katupöly + tausta

Vuosikeskiarvo

40 (PM10) (*

22

31

Korkein vuorokausiohjearvoon
verrannollinen pitoisuus

70 (PM10) (**

171

184

Korkein vuorokausiraja-arvoon
verrannollinen pitoisuus

50 (PM10) (*

-

-

raja-arvo
ohjearvo

Leviämislaskelmien tuloksena saatu hiukkaspitoisuuksien alueellinen vaihtelu on esitetty raportin lopussa olevissa aluejakaumakuvissa. Liikenteen päästöjen aiheuttama
pienhiukkaspitoisuuksien alueellinen vaihtelu käy ilmi liitekuvista 5 ja 6. Katupölypäästöjen aiheuttamat hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien aluejakaumat on esitetty liitekuvissa 7–12. Pienhiukkaspitoisuuksien aluejakaumakuvissa on huomioitu
autoliikenteen aiheuttamat pakokaasupäästöt ilman taustapitoisuutta. Hengitettävien
hiukkasten pitoisuuksien aluejakaumakuvissa on huomioitu autoliikenteen aiheutta-
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mien pakokaasu- ja katupölypäästöjen lisäksi pienhiukkasten alueellinen taustapitoisuus. Hiukkaspitoisuudet ovat korkeimmillaan vilkkaimmin liikennöityjen katujen ja
teiden varsilla ja pitoisuudet pienentyvät etäisyyden kasvaessa väylistä.
Pienhiukkaspitoisuuksien melko pieni vaihtelu johtuu siitä, että suurin vaikutus pienhiukkaspitoisuustasoihin on alueellisella taustapitoisuudella, joka on vuositasolla noin
5–7 µg/m³. Autoliikenteen pakokaasupäästöt aiheuttavat muutaman mikrogramman
lisän pienhiukkasten kokonaispitoisuuksien vuosikeskiarvoon vilkkaiden teiden varsilla. Suurimmat pitoisuudet muodostuvat vilkkaimmin liikennöityjen teiden varsille kuten Valtatielle 5 ja Tasavallankadulle (liitekuvat 5 ja 6). Kaukokulkeumalla on merkittävä vaikutus pienhiukkasten pitoisuuksiin Suomessa ja korkeimmat hetkelliset pienhiukkaspitoisuudet havaitaankin yleensä kaukokulkeumaepisodien aikana.
Leviämislaskelmien perusteella autoliikenteen pakokaasupäästöjen aiheuttamat
pienhiukkaspitoisuudet ovat melko alhaisia ja ne tulevat edelleen pienenemään, kun
jatkossa siirrytään käyttämään vähäpäästöisempiä ajoneuvoja. Leviämislaskelmien
mukaan autoliikenteen pakokaasupäästöt aiheuttavat pienhiukkaspitoisuuksia, jotka
korkeimmillaankin alittavat selvästi pienhiukkaspitoisuuden vuosiraja-arvon sekä nykyisessä että tulevassa päästötilanteessa. Autoliikennepäästöjen aiheuttamat pienhiukkaspitoisuudet ovat nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa korkeimmillaan
noin 16 % vuosiraja-arvosta (kuva E).

100%
Ohje- tai raja-arvo = 100 %
80%

60%

40%

20%

13%

16%

0%
Nykyinen tilanne

Kuva E.

Tuleva tilanne

Leviämismallilaskelmilla saatujen Kuopion autoliikenteen päästöjen aiheuttamien
suurimpien pienhiukkaspitoisuuksien (PM2,5) suhde (%) voimassa olevaan ilmanlaadun vuosiraja-arvoon 25 µg/m³ nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa.

Katujen pölyämisestä aiheutuvat hengitettävien hiukkasten pitoisuudet voivat Kuopiossa olla ajoittain kohtalaisia vilkkaimpien teiden varsilla. Leviämismallilaskelmien
mukaan katupölypäästöt tulevat suurimmillaan kohoamaan noin 30−40 % tulevassa
tilanteessa nykyiseen päästötilanteeseen verrattuna, mikä johtuu vuodelle 2030 ennustetusta liikennemäärien kasvusta. Katupölypäästöjen aiheuttamat korkeimmat
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hengitettävien hiukkasten pitoisuudet alittavat nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa ilmanlaadun vuosiraja-arvon 40 µg/m³ kaikkialla Kuopion alueella. Autoliikenteen päästöjen, katupölyn sekä pienhiukkasten taustapitoisuuden yhteisvaikutuksesta aiheutuva hengitettävien hiukkasten kokonaispitoisuus on Kuopion keskustassa ja suurimpien teiden varsilla vuosikeskiarvona noin 15–20 µg/m3. Tätä korkeampia pitoisuuksia esiintyy lähinnä yksittäisissä laskentapisteissä vilkkaimmilla risteysalueilla (liitekuvat 7 ja 8). Hengitettävien hiukkasten pitoisuus on nykyisessä ja
tulevassa päästötilanteessa korkeimmillaan noin 40−60 % vuosiraja-arvosta (kuvat F
ja G).
Hengitettävien hiukkasten pitoisuus alittaisi nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa myös vuorokausiraja-arvon (50 µg/m³; sallittujen ylitysten lukumäärä 36 kpl
kalenterivuodessa) lukuun ottamatta joitakin Valtatien 5 risteys- ja liittymäalueita keskustassa (liitekuvat 9 ja 10). Raja-arvojen noudattamista ei valvota ajoradoilla eikä
teiden keskialueilla, paitsi jos yleisöllä on pääsy keskialueelle.
Leviämismallilaskelmien mukaan hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo
70 µg/m³ ylittyy sekä nykyisessä että tulevassa päästötilanteessa laajalti pääväylien
ympäristössä sekä Puijonlaaksossa (liitekuvat 11 ja 12). Kuopion keskustan alueella
hengitettävien hiukkasten pitoisuudet alittavat vuorokausiohjearvon mutta keskustassa lähellä Valtatietä 5 pitoisuudet nousevat vuorokausiohjearvotason tuntumaan.
Suurimmillaan hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat Tasavallankadun ja Leväsentien risteysalueella. Tulevassa tilanteessa vuorokausiohjearvon ylittäviä pitoisuuksia arvioidaan esiintyvän nykyistä laajemmalla alueella.

189%

200%
170%
150%

103%
100%

Ohje- tai raja-arvo = 100 %

84%
65%

42%

50%

0%
Vuorokausi (PM10)
Ohjearvo
PM10 katupöly

Kuva F.

Vuorokausi (PM10)

Vuosi (PM10)

Raja-arvo
PM10 autoliikenne+katupöly +tausta

Leviämismallilaskelmilla saatujen autoliikenteen pakokaasu- ja katupölypäästöjen
sekä pienhiukkasten taustapitoisuuden aiheuttamien suurimpien hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien (PM10) suhde (%) voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja rajaarvoihin nykyisessä päästötilanteessa.
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262%
250%

244%

200%
150%

129%
110%

Ohje- tai raja-arvo = 100 %

100%

78%
54%

50%
0%
Vuorokausi (PM10)

Vuorokausi (PM10)

Ohjearvo
PM10 katupöly

Kuva G.

Vuosi (PM10)

Raja-arvo
PM10 autoliikenne + katupöly + tausta

Leviämismallilaskelmilla saatujen autoliikenteen pakokaasu- ja katupölypäästöjen
sekä pienhiukkasten taustapitoisuuden aiheuttamien suurimpien hengitettävien hiukkasten pitoisuuksien (PM10) suhde voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin
tulevassa päästötilanteessa.

Hengitettävien hiukkasten lyhytaikaispitoisuuksiin vaikuttaa merkittävästi autoliikenteen tienpinnasta mekaanisesti nostattama pöly, jonka määrään vaikuttavat liikennemäärien ja etenkin raskaan liikenteen määrien lisäksi meteorologiset olosuhteet, tienpinnan laatu ja teiden hiekoitus ja puhdistaminen. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat Suomen kaupungeissa usein koholla katupölyepisodien aikaan, jolloin ohjearvot tyypillisesti ylittyvät vilkkaasti liikennöityjen väylien läheisyydessä. Katupölyepisodeja esiintyy tyypillisesti keväällä maalis-huhtikuussa sekä loppusyksystä talvirengaskauden alettua. Myös pienhiukkaspitoisuudet voivat hetkellisesti nousta korkeiksi näiden katupölyepisodien aikana. Korkeiden hiukkaspitoisuuksien muodostumiseen voidaan merkittävästi vaikuttaa paikallisella katujen talvikunnossapidolla sekä
oikea-aikaisella katujen siivouksella ja pölynsidonnalla. Erilaisia katupölyn vähentämismenetelmiä on esitelty esim. julkaisussa Komppula, ym. 2013.

4.2

Typpidioksidipitoisuudet (NO2)

Leviämismallilaskelmien tuloksina saadut autoliikenteen typenoksidipäästöjen aiheuttamat typpidioksidipitoisuuksien maksimiarvot nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa on esitetty taulukossa 7. Leviämislaskelmissa on huomioitu typenoksidipäästöjen ilmakemiallinen muutunta kulkeutumisen aikana ja typpidioksidin alueellinen taustapitoisuus.
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Leviämislaskelmien tuloksena saadut typpidioksidipitoisuuksien nykyisen ja tulevan
päästötilanteen vuosiraja-arvoon ja vuorokausiohjearvoon verrannollisten pitoisuuksien alueelliset jakaumat on esitetty raportin lopussa olevissa liitekuvissa 13−16. Typpidioksidipitoisuudet ovat korkeimmillaan vilkkaimmin liikennöityjen katujen ja teiden
varsilla ja pitoisuudet pienentyvät nopeasti etäisyyden kasvaessa päästölähteestä.
Vuosikeskiarvopitoisuudet kuvaavat alueen keskimääräistä ilman epäpuhtauspitoisuustasoa parhaiten. Typpidioksidipitoisuus on nykyisessä päästötilanteessa Kuopion keskustassa ja suurimpien teiden varsilla vuosikeskiarvona noin 7–20 µg/m3 ja
tulevassa tilanteessa noin 10–20 µg/m3. Tätä korkeampia pitoisuuksia esiintyy lähinnä yksittäisissä laskentapisteissä vilkkaimmilla risteysalueilla. Tulevassa päästötilanteessa typpidioksidipitoisuudet nousevat lähinnä liikennemäärien kasvun myötä
nykyiseen päästötilanteeseen verrattuna.
Taulukko 7.

Leviämismallilaskelmilla saadut Kuopion autoliikenteen typenoksidipäästöjen aiheuttamat ulkoilman typpidioksidipitoisuuksien maksimiarvot nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa. Pitoisuuksissa on huomioitu alueellinen taustapitoisuus.

Typpidioksidipitoisuus
(µg/m³)

(*
(**

Raja- tai
ohjearvo

Nykyinen tilanne

Tuleva tilanne

Vuosikeskiarvo

40 (*

35

40

Korkein vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus

70 (**

64

71

Korkein tuntiohjearvoon verrannollinen pitoisuus

150 (**

118

133

Korkein tuntiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus

200 (*

124

133

raja-arvo
ohjearvo

Hetkelliset typpidioksidipitoisuudet voivat nousta vuosikeskiarvopitoisuuksia huomattavasti korkeammiksi. Typpidioksidipitoisuuden vuorokausiohjearvo voi tyypillisesti
ylittyä kaupunkien liikenneympäristöissä vilkkaimpien teiden ja risteysalueiden lähiympäristössä sekä keskustan alueella. Leviämismallilaskelmissa saadut typpidioksidin ohjearvoon verrannolliset pitoisuudet ovat nykyisessä päästötilanteessa korkeimmillaan noin 80−90 % ohjearvoista. Tulevassa tilanteessa pitoisuus olisi noin
90 % tuntiohjearvosta ja vuorokausiohjearvo voisi korkeimmillaan hieman ylittyä
(kuva H). Typpidioksidipitoisuudet alittavat sekä nykyisessä että tulevassa päästötilanteessa raja-arvot. Korkeimmillaan pitoisuus olisi noin 65 % tuntiraja-arvosta ja noin
85−99 % vuosiraja-arvosta. Suurimmillaan pitoisuudet ovat Kuopion läpi kulkevan
Valtatien 5 varrella ja siltä keskustaan johtavien sisääntuloväylien, kuten Tasavallankadun, Karjalankadun ja Puijonkadun varsilla (liitekuvat 15 ja 16).
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120%
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100%
89%
80%

Ohje- tai raja-arvo = 100 %

99%

92%
86%

78%
62%

66%

60%

40%

20%

0%
Tunti

Vuorokausi
Ohjearvo
Nykyinen tilanne

Kuva H.

5

Tunti

Vuosi

Raja-arvo
Tuleva tilanne

Leviämismallilaskelmilla saatujen autoliikenteen typenoksidipäästöjen aiheuttamien
suurimpien typpidioksidipitoisuuksien suhde voimassa oleviin ilmanlaadun ohje- ja
raja-arvoihin nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa. Pitoisuuksissa on huomioitu alueellinen typpidioksidin taustapitoisuus.

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli leviämismallilaskelmien avulla arvioida Kuopion
vuosien 2017 (nykyinen päästötilanne) ja 2030 (tuleva päästötilanne) autoliikenteen
päästöjen aiheuttamia hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuuksia. Liikenteen mallilaskelmissa päästöjen oletettiin noudattavan Euro 4 -päästötasoa sekä nykyisessä että
tulevassa päästötilanteessa. Leviämismallinnuksen tuloksina saatuja hengitettävien
hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2,5) ja typpidioksidin (NO2) pitoisuuksia verrattiin ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin.
Leviämismallilaskelmat suoritettiin Kuopion kaupungin taajama-alueelle, joka ulottui
pohjoisessa Sorsasaloon ja etelässä Vehmasmäen kaupunginosaan. Autoliikenteen
aiheuttamien hengitettävien hiukkasten päästöt olivat keskimäärin vuositasolla nykyisessä päästötilanteessa noin 120 t/a (maksimi 133 t/a) 3 vuoden tarkastelujaksolla.
Vastaavasti tulevassa tilanteessa hengitettävien hiukkasten päästöt olivat keskimäärin noin 160 t/a (maksimi 180 t/a). Autoliikenteestä aiheutuvien pakokaasujen hiukkaspäästöjen osuus kaikista hiukkaspäästöistä oli nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa keskimäärin noin 15 %. Mallinnetut liikenteen hiukkasten kokonaispäästöt
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koostuivat pakokaasupäästöistä sekä tienpinnasta mekaanisesti irtoavista ja hiekoitushiekasta peräisin olevista hiukkasista (=katupöly). Tutkimusalueen teiden ja katujen autoliikenteen typenoksidipäästöt olivat nykyisessä päästötilanteessa 419 t/a ja
tulevassa päästötilanteessa 508 t/a.
Leviämismallilaskelmien tulosten mukaan autoliikenteen päästöt aiheuttavat pienhiukkaspitoisuuksia (PM2,5), jotka selvästi alittavat pienhiukkasille annetun raja-arvon.
Autoliikenteen aiheuttamiin hengitettävien hiukkasten lyhytaikaispitoisuuksiin vaikuttaa merkittävästi autoliikenteen tienpinnasta mekaanisesti nostattama katupöly. Autoliikenteen päästöt aiheuttavat hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuuksia, jotka
korkeimmillaan ylittävät hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuorokausiohjearvon
vilkkaimmilla liikenneväylillä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuden vuosiraja-arvo
kuitenkin alittuu sekä nykyisessä että tulevassa päästötilanteessa. Hengitettävien
hiukkasten pitoisuus alittaisi nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa vuorokausiraja-arvon lukuun ottamatta joitakin Valtatien 5 risteys- ja liittymäalueita keskustassa,
joissa raja-arvojen ei katsota olevan voimassa. Katupölyn syntyyn ja korkeiden hengittävien hiukkasten pitoisuuksien muodostumiseen voidaan vaikuttaa oikea-aikaisilla
ja tehokkailla katujen kunnossapito- ja puhdistusmenetelmillä sekä pölynsidonnalla.
Mallilaskelmien mukaan Kuopion autoliikenteen päästöt aiheuttavat typpidioksidipitoisuuksia, jotka voivat korkeimmillaan tulevassa tilanteessa ylittää pienillä alueilla lievästi typpidioksidin vuorokausiohjearvon, kun pitoisuudet nykyisessä päästötilanteessa alittavat ohjearvon. Typpidioksidipitoisuuden raja-arvot alittuisivat Kuopion
alueella sekä nykyisessä että tulevassa päästötilanteessa. Autoliikenteen aiheuttamat ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat suurimmillaan Kuopion läpi kulkevan Valtatien 5 sekä vilkkaimmin liikennöityjen kaupungin sisääntuloväylien kuten Tasavallankadun ja Savilahdentien varsilla ja niiden risteysalueilla. Leviämislaskelmien mukaan ilmanlaadun typpidioksidille annetut ohjearvot eivät ylity asuinalueiden lisäksi
esim. keskustan alueella nykyisessä ja tulevassa päästötilanteessa.
Leviämismallinnusten tulosten perusteella on tarkasteltu eri päästölähteiden osuutta
ulkoilman hiukkaspitoisuuksista. Taustapitoisuudella, eli alueelle muualta kulkeutuneilla pienhiukkasilla, on suurin vaikutus hengitettävien hiukkasten kokonaispitoisuuksiin (60−70 % vuosikeskiarvopitoisuuksista). Paikallisista päästölähteistä merkittävin on autoliikenne ja erityisesti sen nostattama katupöly. Aikaisemmassa alueelle
tehdyssä selvityksessä katupölyn osuudeksi on arvioitu noin 20−30 % ja autoliikenteen pakokaasupäästöjen osuudeksi alle 10 % hengitettävien hiukkasten kokonaispitoisuudesta (Komppula, ym. 2013).
Mallilaskelmien tulosten perusteella voidaan arvioida, että Kuopion ilmanlaatua heikentävät merkittävimmin autoliikenteen pakokaasupäästöt, katupöly ja kaukokulkeuma. Ilmanlaatu on suurimmassa osassa Kuopion kaupungin aluetta leviämislaskelmien mukaan hyvää, mutta vilkkaimpien liikenneväylien varsilla pitoisuudet voivat
epäedullisissa meteorologisissa tilanteissa hetkellisesti ylittää ilmanlaadun ohjearvot.
Leviämislaskelmin saadut hiukkaspitoisuudet saattavat ylittää raja-arvot lähinnä vilkkaimmin liikennöidyillä liikenneväylillä, joilla raja-arvojen ei kuitenkaan katsota olevan
voimassa.
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LIITEKUVAT

Seuraavissa karttakuvissa on esitetty laskentapisteittäisistä keskiarvoista samanarvonviivoin muodostetut korkeimpien pitoisuuksien alueet, joilla tietyn pitoisuuden ylittyminen on pitkän havaintojakson aikana todennäköistä. Laskentapiste, johon muodostui koko tutkimusalueen suurin pitoisuus, on esitetty kuvassa valkoisella tähdellä.
Pitoisuuksien aluejakaumat eivät edusta koko tulostusalueella yhtä aikaa vallitsevaa
pitoisuustilannetta vaan ne kuvaavat eri päivinä ja eri tunteina esiintyvien, raja- ja
ohjearvoihin verrannollisten pitoisuuksien maksimitasoa tutkimusalueen eri osissa.
Suurimman osan ajasta pitoisuudet ovat kaikissa laskentapisteissä selvästi pienempiä kuin aluejakaumakuvissa esitetyt korkeimmat arvot. Lisäksi suurimmassa osassa
tutkimusaluetta pitoisuudet ovat jatkuvasti merkittävästi pienempiä kuin niissä kohteissa, joissa maksimiarvot esiintyvät.
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