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TIIVISTELMÄ
Tähän katsaukseen on koottu yhteenveto ilmaan johdettavien päästöjen
määristä vuodesta 1986 vuoteen 2013 Kuopiossa. Rikkidioksidipäästöt
Kuopiossa ovat nykyisin noin 1 000 tonnia vuodessa, pelkistyneiden
rikkiyhdisteiden päästöt noin 5 tonnia vuodessa, typen oksidien päästöt
noin 2 000 tonnia vuodessa, hiilimonoksidipäästöt noin 6 500 tonnia
vuodessa, hiukkaspäästöt noin 1 000 tonnia vuodessa ja hiilivetypäästöt
noin 1 600 tonnia vuodessa. Lisäksi on arvioitu eräiden metallien ja
polyaromaattisten hiilivetyjen päästöjen suuruusluokka.
Kaikki päästöt ovat pienentyneet selvästi 1990-luvun alun tasosta.
Rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöt pienenivät merkittävimmän juuri 1990luvun ensivuosina.
Tärkeimmät päästölähteet ovat Kuopion Energia Oy:n Haapaniemen
voimalaitokset, tieliikenne ja erilaiset hajapäästöt sekä kiinteistökohtainen
lämmitys. Päästöt keskittyvät Kuopion keskeiselle kaupunkialueelle sekä
isoimpiin maaseututaajamiin, kuten Nilsiän-Tahkon alueelle ja Karttulaan,
Maaningalle, Riistavedelle ja Vehmersalmelle.
Kuopiossa hengitettävien hiukkasten pitoisuus on ylittänyt
ilmanlaatuasetuksen raja-arvon 2000-luvulla 4 vuonna, joskin ylitys on
johtunut valtatie 5:n laajoista maanrakennustöistä, eivätkä pitoisuudet ole
kuvanneet alueen tavanomaista ilmanlaatua laajemmin.
Typpidioksidin, hengitettävien hiukkasten ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden
pitoisuudet ovat ylittäneet kansalliset ohjearvot 2000-luvulla.
Otsonin pitoisuudet ovat ylittäneet terveydensuojelua koskevan pitkän ajan
tavoitetason 2000-luvulla.
Ilmanlaadun arviontikynnykset ovat ylittyneet mittauksissa 2000-luvulla
rikkidioksidin, typpidioksidin ja hengitettävien hiukkasten osalta.
Polyaromaattisten hiilivetyjen pitoisuustaso voi ylittää arviointikynnykset ja
olla jopa raja-arvotason lähellä pientaloalueilla, joilla on paljon puun
pienpolttoa.
Mallilaskelmien perusteella typpidioksidin ohjearvot ylittyvät Särkiniemen
moottoritieliittymän alueella. Hengitettävien hiukkasten ohjearvo voi ylittyä
alueella joka kattaa Tasavallankadun ja Savilahdentien vaikutuspiirin.
Myös osassa ruutukaavakeskustaa ohjearvo voi ylittyä. Pitoisuudet voivat
ennustetilanteessa olla jopa lähellä raja-arvotasoa.
Rikkidioksidin mittauksia Sorsasalossa on tarpeen jatkaa, mutta
pelkistyneiden rikkiyhdisteiden mittauksen lopettamista alueella voidaan
harkita.

Typen oksidien mittausta on tarpeen jatkaa Tasavallankadulla. Mittausta
Kasarmipuistossa ja Maaherrankadulla suositellaan jatkettavaksi, joskin
mittauksen siirto Maaherrankadulta Savilahden alueella voi olla
perusteltua lähivuosina.
Hiilimonoksidin mittaus Kuopiossa voidaan lopettaa.
Otsonimittauksia Kasarmipuistossa suositellaan jatkettavaksi.
Hengitettävien hiukkasten mittausta on tarpeen jatkaa Tasavallankadulla,
Sorsasalossa ja Kasarmipuistossa. Mittausta Maaherrankadulla
suositellaan jatkettavaksi, joskin mittauksen siirto Savilahden alueella voi
olla perusteltua lähivuosina. Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia on
suositeltavaa mitata kampanjaluonteisesti joillakin maaseudun taajamaalueilla, joilla on paljon puun pienpolttoa.
Pienhiukkasten mittausta Kasarmipuistossa ja Tasavallankadulla
suositellaan jatkettavaksi. Vaihtoehtoinen paikka Tasavallankadulle
pienhiukkasmittauksissa on Savilahden alue.
Bentseenin pitoisuuksia on suositeltavaa mitata kampanjaluonteisesti
joillakin maaseudun taajama-alueilla, joilla on paljon puun pienpolttoa.
Polyaromaattisten hiilivetyjen mittausta on tarpeen jatkaa pientaloalueilla,
joilla on paljon puun pienpolttoa, varsinkin jos Niiralassa vuonna 2015
toteuttavan mittauskampanjan aikana arviointikynnykset ylittyvät.
Styreenin mittauksia on suositeltavaa jatkaa Väliköntien alueella, jos
alueella todetaan jatkossa toistuvia hajuhaittoja.
Arseenin ja metallien mittaukseen Kuopiossa ei nykyisellään ole tarvetta.
Typen oksidien, hengitettävien hiukkasten, pienhiukkasten ja
alkuainehiilen mallilaskelmat keskeiseltä kaupunkialueelta on pidettävä
ajan tasalla. Lisäksi bentseenin ja PAH-yhdisteiden mallilaskelmia on
syytä harkita lähinnä pientalovaltaisilla alueilla.
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ESIPUHE
Tähän julkaisuun on koottu yhteenveto Kuopion ilmanlaadusta 2000luvulla. Yhteenveto sisältää katsauksen tärkeimpiin ilmaan
johdettaviin päästöihin aina 1980-luvun puolesta välistä saakka,
katsauksen ilmanlaadun mittaustuloksiin ensisijaisesti 2000-luvulta
sekä ajantasaisiin leviämismallilaskelmien tuloksiin. Ilmanlaadun
arviointi kattaa kaikki ne epäpuhtaudet, joiden pitoisuuksille
ympäristönsuojelulainsäädännössä on olemassa ohje-, raja- tai
tavoitearvoja. Yhteenveto sisältää myös päästötiedot Maaningan
kunnan alueelta, koska Maaningan kunta liittyi Kuopioon vuoden
2015 alussa.
Päästö- ja ilmanlaatuarvioinnin pohjalta on laadittu esitys Kuopion
ilmanlaadun seurannaksi vuosille 2016-2020.
Yhteenveto on laadittu Kuopion kaupungin alueellisissa
ympäristönsuojelupalveluissa. Päästötietojen keräämiseen ja
käsittelyyn sekä ilmanlaadun mittaustulosten käsittelyyn ovat
osallistuneet ympäristönsuojelutarkastaja Erkki Pärjälä ja ins.yo
(AMK) Taneli Mäkelä. Leviämismallilaskelmien tulkinnasta ja
esityksestä ilmanlaadun seurantasuunnitelmaksi on vastannut Erkki
Pärjälä.
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1.

ILMANLAADUN ARVIOINTI
Ilmanlaadulle on annettu erilaisia ohje-, raja-, tavoite- ja kynnysarvoja, joihin
ilmanlaadun arviointi perustuu. Ohjearvot on annettu valtioneuvoston
päätöksessä ilmanlaadun ohjearvoista ja rikkilaskeuman tavoitearvosta
(480/1996). Uusimmat raja-arvot on puolestaan annettu valtioneuvoston
asetuksessa ilmanlaadusta (38/2011). Tähän asetukseen sisältyvät myös
tavoitearvot alailmakehän otsonille sekä pienhiukkasia koskevat kansalliset
altistumisen vähentämistavoitteet. Lisäksi arseenille, kadmiumille,
elohopealle, nikkelille ja polysyklisille aromaattisille hiilivedyille on annettu
omat tavoitearvot valtioneuvoston asetuksella (164/2007).
Ohjearvot ovat ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia, joiden alittaminen on
tavoitteena. Valtioneuvoston päätöksessä (480/1996) on annettu kansalliset
ohjearvot terveydellisten haittojen ehkäisemiseksi. Ohjearvojen
ylittyminen on pyrittävä estämään ennakolta ja pitkällä aikavälillä sellaisilla
alueilla, joilla ilmanlaatu voi olla ohjearvoa huonompi. Ohjearvoilla on
tilastollinen määritelmä ja jotkut niistä sallivat tietyn määrän ylityksiä ilman,
että ohjearvon tulkitaan ylittyvän. Maailman terveysjärjestö WHO on
antanut omat esityksensä ilmanlaadun ohjearvoiksi, jotka pohjautuvat
viimeisimpään tietoon ilmansaasteiden terveysvaikutuksista.
Raja-arvot ovat valtioneuvoston asetuksessa (38/2011) annettuja ilman
epäpuhtauden pitoisuuksia, jotka on alitettava määräajassa. Raja-arvot ovat
voimassa koko EU:n alueella. Kun raja-arvo on alitettu, sitä ei enää saa
ylittää. Jos raja-arvo ylittyy, on kunnan välittömästi toimeenpantava
suunnitelmia ja ohjelmia, joilla pitoisuuksia pienennetään ja raja-arvojen
ylittyminen estetään. Suunnitelmista ja ohjelmista on myös tiedotettava
alueen asukkaille. Raja-arvot on annettu terveyshaittojen ehkäisemistä
varten. Osalla raja-arvoista on tilastollinen määritelmä, joka sallii tietyn
määrän ylityksiä vuosittain.
Kasvillisuuden ja ekosysteemin suojelemiseksi ilmanlaatuasetuksessa
(38/2011) on annettu erikseen kriittiset tasot rikkidioksidille ja typen
oksideille. Niitä sovelletaan ensisijaisesti laajoilla maa- ja
metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla,
kuten Natura- ja mulla luonnonsuojelualueilla.
Tavoitearvo on annettu otsonille, arseenille, kadmiumille, nikkelille ja
bentso(a)pyreenille (PAH-yhdiste). Tavoitearvot ovat tasoja, jotka tiettyyn
aikamäärään mennessä on pyrittävä alittamaan. Tavoitearvot on pääosin
annettu terveyshaittojen ehkäisemiseksi, tosin otsonille myös kasvillisuuden
suojelemiseksi. Tavoitearvot ovat voimassa koko EU:n alueella.
Varoituskynnys on pitoisuus, jonka ylittyessä väestöä on varoitettava.
Varoituskynnykset on annettu otsoni-, rikkidioksidi- ja
typpidioksidipitoisuuksille.
Otsonipitoisuudelle on annettu myös tiedotuskynnys, jonka ylittyessä
väestöä on tiedotettava korkeasta otsonipitoisuudesta.
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Pienhiukkasille on lisäksi asetettu ilmanlaatuasetuksessa (38/2011)
altistumisen pitoisuuskatto ja altistumisen vähennystavoite. Näiden
tavoitteena on vähentää väestön keskimääräinen altistuminen pienhiukkasille
hyväksyttävään tasoon vaiheittain.
Ilmanlaadun mittaustarpeen arviointia varten asetuksissa 164/2007 ja
38/2011 epäpuhtauksille on annettu alemmat ja ylemmät arviointikynnykset.
Ylemmällä arviointikynnyksellä tarkoitetaan ilman epäpuhtauden
pitoisuutta, jota korkeammissa pitoisuuksissa ilmanlaadun jatkuvat mittaukset
ovat ensisijainen ilmanlaadun seurantamenetelmä ja jota alemmissa
pitoisuuksissa jatkuvien mittausten tarve on vähäisempi ja ilmanlaadun
arvioinnissa voidaan käyttää jatkuvien mittausten ja mallintamistekniikoiden
tai suuntaa-antavien mittausten yhdistelmää. Alemmalla
arviointikynnyksellä tarkoitetaan ilman epäpuhtauden pitoisuutta, jota
alemmissa pitoisuuksissa ilmanlaadun arvioimiseksi riittää, että seurantaalueella käytetään yksinomaan mallintamista tai muita menetelmiä, kuten
päästökartoituksia.
Ylemmän ja alemman arviointikynnyksen ylittyminen määritellään viiden
edellisen vuoden pitoisuuksien perusteella. Arviointikynnyksen katsotaan
ylittyneen, kun se on ylittynyt vähintään kolmena vuotena viidestä. Jos
pitoisuustietoja ei ole saatavilla viiden vuoden jaksolta, voidaan käyttää
lyhyemmiltä mittausjaksoilta saatuja tietoja yhdistettynä päästökartoituksista
ja mallilaskelmista saatuihin tietoihin. Mittaustietojen tulee edustaa alueita ja
vuodenaikoja, jolloin pitoisuudet ovat tyypillisesti korkeimmillaan.
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2.

ILMAN EPÄPUHTAUKSIEN TERVEYS-, YMPÄRISTÖ- JA
ILMASTOVAIKUTUKSET
Suomessa ilmansaasteiden terveysvaikutukset aiheutuvat valtaosin
hiukkasista, erityisesti pienhiukkasista (PM2,5). Vähäisempää vaikutusta on
ulkoilman otsonilla (O3). Myös PAH-yhdisteille (benzo(a)pyreeni, BaP)
altistumisella voi joillakin olla terveydellistä merkitystä alueilla, joilla
altistutaan puunpolton savukaasuille.

(Kuva EEA, 2013)

Suomessa rikkiyhdisteiden happamoittava vaikutus ja typen oksidien
rehevöittävä vaikutus ekosysteemeihin ei ole enää merkittävä
ympäristövaikutus päästöjen pienentymisen vuoksi.
Osalla ilman epäpuhtauksista on vaikutusta myös ilmastoon. Erityisesti
otsonilla ja hiukkasilla (lähinnä musta hiili) on lyhytaikaisvaikutuksia
ilmastoon (lämmittävä vaikutus). Osalla epäpuhtauksista on myös epäsuoria
vaikutuksia ilmastoon. Esimerkiksi hiukkaset vaikuttavat pilvien
ominaisuuksiin ja sateisuuteen.
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Ilman epäpuhtauksien terveys-, ympäristö- ja ilmastovaikutuksia
Epäpuhtaus
Terveysvaikutukset
Ympäristövaikutukset
Hiukkaset
Voivat aiheuttaa tai
Voivat vaikuttaa eläimiin
(PM)
edistää verenkiertoelin- ja samoin kuin ihmisiin.
keuhkosairauksia,
Vaikuttavat kasvien
sydänkohtauksia,
kasvuun ja
vaikuttaa
ekosysteemeihin. Voivat
keskushermostoon ja
vaurioittaa materiaaleja.
lisääntymiseen. Voivat
aiheuttaa syöpää.
Vaikutukset ilmenevät
ennenaikaisina kuolemina.
Otsoni (O3)
Voi heikentää keuhkojen
Vahingoittaa kasvillisuutta,
toimintaa, edistää astmaa
heikentäen satoisuutta ja
ja muita keuhkosairauksia. kasvien kasvua. Voi
Voi lisätä ennenaikaisia
muuttaa ekosysteemien
kuolemia.
rakenteita, vähentää
biodiversiteettiä ja
vähentää kasvien
yhteytyskykyä.
Typen oksidit
NO2 voi vaikuttaa
Edistää maaperän ja
(NOx)
maksaan, keuhkoihin,
vesistöjen
haimaan ja verenkuvaan.
happamoitumista ja
Voi edistää
eutrofikaatiota muuttaen
keuhkosairauksia
eliölajien esiintymistä.
aiheuttaen
Toimii otsonin ja
hengityselinoireita ja
sekundääristen hiukkasten
altistaa hengitystieesiasteena. Voi vaurioittaa
infektioille.
materiaaleja.
Rikkidioksidi
Edistää astmaa ja voi
Edistää maaperän ja
(SO2)
heikentää keuhkojen
vesistöjen
toimintaa. Voi aiheuttaa
happamoitumista.
päänsärkyä ja yleistä
Vaurioittaa kasvillisuutta ja
epämiellyttävyyden
vesi- ja
tunnetta.
maaekosysteemeissä lajien
häviämistä. Toimii
sekundääristen hiukkasten
esiasteena. Vaurioittaa
materiaaleja.
Hiilimonoksidi Voi aiheuttaa
Voi vaikuttaa eläimiin
(CO)
sydänsairauksia ja
samoin kuin ihmisiin.
vaurioittaa
keskushermostoa.
Aiheuttaa päänsärkyä ja
huimausta.
Aiheuttaa päänsärkyä ja Hapettuu ilmakehässä
Pelkistyneet
pahoinvointia sekä
rikkiyhdisteet
rikkidioksidiksi, jolla omat
silmien, nenän ja kurkun vaikutuksensa.
(TRS)
ärsytystä
Aiheuttaa jo pienissä
pitoisuuksissa
viihtyisyyshaittaa pahan
hajunsa takia

Ilmastovaikutukset
Ilmastovaikutukset
vaihtelevat riippuen
hiukkasten koosta ja
koostumuksesta.
Osa edistää ilmaston
lämpenemistä, osa
hidastaa sitä. Voivat
vaikuttaa
sateisuuteen.
Edistää ilmakehän
lämpenemistä.

Edistää otsonin ja
sekundääristen
hiukkasten
muodostumista ja
sitä kautta vaikuttaa
ilmastoon.

Edistää
sulfaattihiukkasten
muodostumista
viilentäen ilmakehää,

Muodostaa
ilmakehässä
hiilidioksidia, joka
on kasvihuonekaasu.
Hapettuu
ilmakehässä
rikkidioksidiksi, jolla
omat vaikutuksensa.
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Bentseeni
(C6H6)

Syöpää aiheuttava yhdiste,
joka voi aiheuttaa
leukemiaa ja
epämuodostumia sikiölle.
Voi vaikuttaa
keskushermostoon ja
verisolujen
muodostumiseen ja
heikentää vastustuskykyä
sairauksille.

PAH-yhdisteet
(bentzo-apyreeni, BaP)

Syöpää aiheuttava yhdiste.
Ärsyttää silmiä, nenää,
kurkkua ja keuhkoputkia.

Metallit

Monenlaisia
terveysvaikutuksia
yhdisteestä riippuen. Osa
aiheuttaa syöpää. Voivat
vaikuttaa
lisääntymiskykyyn ja
hengityselimiin, maksaan
ja munuaisiin,
ruoansulatuselimiin ja
keskushermostoon. Osa
voi aiheuttaa iho-oireita.
Voivat vaikuttaa
vastuskykyyn muille
sairauksille.

Akuutisti myrkyllinen
vesieliöille. Kertyy
erityisesti
selkärangattomiin eliöihin.
Heikentää lisääntymiskykyä
ja aiheuttaa muutoksia
eliöstöihin ja niiden
käytökseen. Voi vaikuttaa
kasvien lehtiin ja satoihin ja
aiheuttaa kasvien
kuoleman.
Myrkyllinen yhdiste
vesieliöille ja linnuille.
Kertyy erityisesti
selkärangattomiin eliöihin.
Monenlaisia
ympäristövaikutuksia
yhdisteestä riippuen. Osa
myrkyllisiä vesieliöstöille,
linnuille ja maalla eläville
eläimille. Osa hyvin
pysyviä ja kertyvät usein
eliöihin. Vaikuttavat
eliöiden lisääntymiskykyyn.

Bentseeni on
kasvihuonekaasu
lämmittäen siis
ilmakehää. Edistää
hapen ja
sekundääristen
orgaanisten
aerosolien
muodostumista,
joilla edelleen
ilmastovaikutuksia.
Ei erityisiä
ilmastovaikutuksia.
Ei erityisiä
ilmastovaikutuksia.
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3.

PÄÄSTÖT ILMAAN

3.1 Yleistä
Tässä yhteenvedossa esitetyt päästötiedot perustuvat seuraaviin
tietolähteisiin:
- teollisuus- ja energiantuotantolaitosten osalta ympäristöhallinnon
VAHTI-tietokantaan ja ympäristölupavelvollisten laitosten
vuosiraportteihin
- tieliikenteen osalta VTT:n LIISA-tietokantaan
- raide- ja vesiliikenteen, työ- ja maatalouskoneiden sekä hajapäästöjen
osalta ympäristöhallinnon HERTTA-tietokantaan (viimeisin päivitys
vuodelta 2012).
Hajapäästöihin sisältyy tässä tarkastelussa kiinteistökohtaisen lämmityksen
päästöt sekä erilaisia pienteollisuuden päästöjä, päästöjä maataloudesta
sekä ajoneuvojen jarruista, katupäällysteistä, rakennustöistä jne. Selvyyden
vuoksi kappaleissa 3.2-3.6 kiinteistökohtaisen lämmityksen päästöt
esitetään osin erikseen muista hajapäästöistä.
Joitakin lähinnä hajapäästötietoja on tarkennettu Suomen
Ympäristökeskuksen (SYKE) toimittamasta aineistosta. Muun muassa
hajapäästöjen alueellinen jakautuminen perustuu SYKE:n aineistoihin.
Päästöissä ovat mukana myös haja-asutusalueiden päästöt, joiden osuus
on huomattava erityisesti liikenteen päästöissä ja hajapäästöissä.
Esitetyt päästötiedot kattavat vuodet 1986-2013. Kaikkien päästölähteiden
osalta tilastoituja historiatietoja ei kuitenkaan ole ollut saatavilla koko tältä
ajalta, joten joidenkin epäpuhtauksien osalta esitetyt aikasarjat ovat
lyhyempiä. 1980-luvun lopulta ja 1990-luvun alusta erityisesti erilaisten
hajapäästöjen yms. päästötiedot ovat arvioita, koska tarkkoja tilastoja ei ole
ollut saatavilla.
Päästötiedot kattavat seuraavat ilman epäpuhtaudet: rikkidioksidi (SO2),
pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS), typen oksidit (NOx), hiilimonoksidi (CO),
haihtuvat hiilivedyt (VOC), hiukkaset (PM), eräät alkuaineet (mm.
raskasmetallit) ja polyaromaattiset hiilivedyt (PAH). Kartoitukseen eivät
sisälly kasvihuonekaasupäästöt.
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3.2 Rikkidioksidi (SO2)
Kuopion alueen rikkidioksidipäästöt (SO2) ovat pienentyneet 1980-luvun
loppupuolen noin 14 000 t/a tasolta nykyiselle noin 1 000 t/a tasolle.
Merkittävin muutos tapahtui vuonna 1991, kun Savon Sellu Oy:n tehtaalla
otettiin käyttöön savukaasupesuri, jolla tehtaan keittoliemen rikki otetaan
talteen ja kierrätetään takaisin puolisellun keittoprosessiin.

t/a

Rikkidioksidipäästöt Kuopiossa v. 1986-2013
16000

MUUT LAITOKSET

14000

KIINT. KOHT. LÄMMITYS

12000

KUOPION ENERGIA OY

10000

SAVON SELLU OY

8000

SAVON VOIMA OYJ

6000

TIELIIKENNE

4000

TYÖ- JA MAATALOUSKONEET

2000

RAIDELIIKENNE
VESILIIKENNE

1986
1988
1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012

0

HAJAPÄÄSTÖT*

Nykyisin Kuopion rikkidioksidipäästöistä lähes 90 % on peräisin Kuopion
Energia Oy:n Haapaniemen voimalaitoksilta turpeen poltosta.
Kiinteistökohtaisesta öljynpoltosta on peräisin 8 % rikkidioksidipäästöistä.

Rikkidioksidipäästöt Kuopiossa v. 2013
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3.3 Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS)
Pelkistyneitä, hajua aiheuttavia rikkiyhdisteitä (TRS) pääsee Kuopiossa
ilmaan lähinnä kahdesta merkittävästä päästölähteestä. Toinen on Savon
Sellu Oy:n tehtaat ja toinen Jätekukko Oy:n Heinälamminrinteen
jätekeskuksen kaatopaikka. Savon Sellu Oy:n TRS-päästöt ovat
pienentyneet 1990-luvun alun tasosta noin 1/10:aan tasolle noin 5 t/a.
Jätekukko Oy:n jätekeskuksen päästömäärää ei pystytä tarkkaan
arvioimaan, koska kyseessä on laajalta kaatopaikka-alueelta tuleva
hajapäästö.

80

Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöt Savon Sellu Oy:ltä v. 1990-2013
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3.4 Typen oksidit (NOx)
Typen oksidien (NOx) päästöt ovat pienentyneet 1990-luvun tasolta 5 000
t/a nykyiselle tasolle noin 2 000 t/a. Eniten typen oksidien päästöt ovat
pienentyneet tieliikenteessä.

Typpioksidipäästöt Kuopiossa v. 1988-2013
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Nykyisin noin 1/3 typenoksidipäästöistä tulee Kuopion Energia Oy:n
Haapaniemen voimalaitokselta ja noin ¼ tieliikenteestä.
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Hiilimonoksidi (CO)
Hiilimonoksidipäästöt (CO) ovat pienentyneet 1980-luvun lopun tasolta noin
9 000 t/a nykytasolle noin 6 500 t/a. Eniten hiilimonoksidipäästöt ovat
pienentyneet tieliikenteessä. Kiinteistökohtaisen lämmityksen sekä työ- ja
maatalouskoneiden päästöarviot ovat merkittävästi muuttuneet 2000luvulla.

Hiilimonoksidipäästöt Kuopiossa v. 1986-2013
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Hiilimonoksidipäästöistä nykyisin noin 1/3 on peräisin tieliikenteestä ja 1/3
kiinteistökohtaisesta lämmityksestä.
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3.6 Hiukkaset (PM)
Hiukkaspäästöt ovat pienentyneet Kuopiossa 1990-luvun alun tasosta noin
2 500 t/a:sta tasolle 1 000 t/a. 1990-luvun alun suuri hiukkaspäästöjen lasku
johtui Sasmo Levy Oy:n Särkilahden vaneri- ja lastulevytehtaan sekä
voimalaitoksen toiminnan päättymisestä. Sen jälkeen hiukkaspäästöissä ei
ole tapahtunut suurta muutosta. Hajapäästöjen määrän arvioinnissa on
tapahtunut muutoksia, jotka jonkin verran vaikuttavat päästölukuihin.

Hiukkaspäästöt Kuopiossa v. 1986-2013
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Nykyisin selvästi yli puolet Kuopion hiukkaspäästöistä on peräisin erilaisista
hajapäästöistä ja kiinteistökohtaisesta lämmityksestä. Näistä päästöistä
suuri osa tulee haja-asutusalueilta.

Hiukkaspäästöt Kuopiossa vuonna 2013
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Tieliikenteen pienhiukkaspäästöt (PM2,5) keskittyvät selvästi keskeiselle
kaupunkialueelle (Sorsasalo – Hiltulanlahti). Vähäisempiä
päästökeskittymiä ovat haja-asutusalueen suurimmat taajamat Nilsiä,
Karttulan, Maaninka ja Vehmersalmi sekä valtatiet 5 ja 9. Oheisessa
kuvassa on esitetty tieliikenteen pienhiukkaspäästöjen jakauma vuonna
2010 SYKE:n aineiston pohjalta (yksikkö tonnia/vuosi)
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Pienhiukkaspäästöt puun kiinteistökohtaisesta pienpoltosta keskittyvät
pääosin Kuopion keskeiselle kaupunkialueelle (Niirala, Linnanpelto ja
Kettulanlahti) sekä Nilsiän taajamaan ja Tahkon alueelle sekä
vähäisemmässä määrin Riistaveden alueelle sekä eteläiselle
maaseutualueelle (Hltulanlahti – Pellesmäki – Kurkimäki – Sotkanniemi).
Oheisessa kuvassa on esitetty puun pienpolton pienhiukkaspäästöjen
jakauma vuonna 2010 SYKE:n aineiston pohjalta (yksikkö tonnia/vuosi)
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3.7 Hiilivedyt (VOC)
Hiilivetypäästöt (VOC) olivat suurimmillaan Kuopiossa 2000-luvun alussa.
Sen jälkeen VOC-päästöt ovat pienentyneet noin puoleen. Päästöt ovat
pienentyneet erityisesti teollisuudessa, mutta myös erilaiset hajapäästöt
ovat selvästi pienentyneet.

Hiilivetypäästöt Kuopiossa v. 1986-2013
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Nykyisin Kuopion hiilivetypäästöt ovat pääosin peräisin erilaisista
hajapäästöistä ja kiinteistökohtaisesta lämmityksestä.

Hiilivetypäästöt Kuopiossa vuonna 2013
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3.8 Metallit
Erilaisten yksittäisten alkuaineiden, kuten metallien, päästöistä luotettavia
päästötietoja on vasta 2000-luvulta. Useimpien metallien päästöt ovat
tilastojen mukaan kasvaneet 2000-luvulla, mutta tämä kehitys voi johtua
myös päästötietojen tarkentumisesta viime vuosina.

Metallipäästöt Kuopiossa v. 2000 - 2012
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3.9 Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH)
Polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) päästöistä luotettavia päästötietoja on
vasta 2000-luvulta. PAH-yhdisteiden kokonaispäästöt Kuopiossa ovat 2000luvulla olleet tasoa 200-250 kg/a. Päästömäärässä ei ole ollut selkeää
muutosta.
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4.

ILMANLAATU

4.1 Yleistä
Tässä yhteenvedossa esitetyt tiedot Kuopion ilmanlaadusta perustuvat
viimeaikaisimpiin ilmanlaadun mittauksiin sekä leviämismallilaskelmien
tuloksiin.
Ilmanlaadun mittaustuloksista esitetään mittaustulosten aikasarjat sellaisista
mittauksista, joita on tehty 2000-luvulla. Kuopiossa on 1980-luvun lopulla ja
1990-luvulla tehty varsin paljon lyhytaikaisia ilmanlaadun mittauksia useilla
mittausasemilla, jotka eivät ole enää käytössä. Näiden vanhimpien ja osin
varsin lyhytaikaisten mittausten tuloksia ei ole koottu tähän. Yhteenveto
näistä tuloksista sisältyy aiempiin vuosina 199x ja 200x tehtyihin
yhteenvetoihin. Myös kokonaisleijuman (TSP) ja laskeumamittausten
tulokset on jätetty tämän yhteenvedon ulkopuolelle jo vanhentuneina
tuloksina.
Tarkastelu kattaa seuraavat ilman epäpuhtaudet: rikkidioksidi (SO2),
pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS), typpidioksidi (NO2), hiilimonoksidi (CO),
hengitettävät hiukkaset (PM10), hengitettävät hiukkaset (PM2,5), bentseeni,
bentso-a-pyreeni, eräät alkuaineet (mm. raskasmetallit) ja styreeni.
Oheiseen taulukkoon on koottu ne mittausten aikasarjat, jotka sisältyvät
tähän yhteenvetoon.
SO2
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Kullekin epäpuhtaudelle on tulostettu kaikki voimassa olevat ohje-, raja- ja
tavoitearvoihin sekä ilmanlaatuasetuksen mukaisiin arviointikynnyksiin
verrattavat tunnusluvut. Vertailua on tehty myös Maailman terveysjärjestön
(WHO) ohjearvoehdotuksiin.
Leviämismallilaskelmien tuloksista on yhteenvetoon sisältyvät sellaiset
tulokset, joiden on arvioitu olevan ajantasaisia. Mallilaskelmien tuloksista on
käsitelty vain keskeisimpiä tuloksia, eikä tässä ole esitetty
mallilaskelmaraportteihin sisältyviä kaikkia tuloksia.
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Mittausasemien ja –menetelmien tarkempi kuvaus löytyy valtakunnallisesta
ilmanlaatuportaalista www.ilmanlaatu.fi
5.

RIKKIDIOKSIDI (SO2)

5.1 Pitoisuudet suhteessa ohjearvoihin
Rikkidioksidin kansalliset ohjearvot ja WHO:n esitys ohjearvoiksi ovat
seuraavat

SO2, Suomi

Viiteaika
tunti

Ohjearvo
250 µg/m

SO2, Suomi

vuorokausi

80 µg/m3

SO2, WHO
SO2, WHO

10 min
vuorokausi

500 µg/m3
20 µg/m3

3

Huom.
Saa ylittyä 1 % ajan
kuukaudessa
Saa ylittyä kerran
kuukaudessa

Rikkidioksidin tuntiarvot (tuntiarvojen 99 % pysyvyystaso kuukausittain)
Sorsasalossa ovat pienentyneet 1990-luvun alun tasosta.1990-luvu alussa
tuntiarvot olivat enimmillään tasoa 50-100 ug/m3. 2000-luvulla tuntiarvot
ovat valtaosin pysyneet tason 50 ug/m3 alapuolella.
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Myös rikkidioksidin vuorokausiarvot (kuukauden toiseksi korkein
vuorokausikeskiarvo) Sorsasalossa ovat alentuneet 1990-luvun alun
tasosta. 2000-luvulla vuorokausiarvot ovat pääosin olleet enintään tasoa
10-15 ug/m3.

5.2 Pitoisuudet suhteessa raja- ja kynnysarvoihin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset rikkidioksidin raja- ja kynnysarvot ovat
seuraavat
Tavoite
Terveydensuojelu

Viiteaika
tunti

Raja- tai kynnysarvo
350 µg/m3

Terveydensuojelu

vuorokausi

125 µg/m3

tunti
vuosi
talvikausi (1.10.31.3.)

500 µg/m3
20 µg/m3
20 µg/m3

Väestön varoituskynnys (*)
Kasvillisuuden suojelu
Kasvillisuuden suojelu (**)

Huom.
Saa ylittyä 24 kertaa
vuodessa
Saa ylittyä 3 kertaa
vuodessa

(*) kun mitataan kolmena peräkkäisenä tuntina koko väestökeskuksessa
(**) Kriittinen taso, jota sovelletaan laajoilla maa- ja metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun
kannalta merkityksellisillä alueilla
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Rikkidioksidin tuntiarvot ovat ylittäneet tason 350 ug/m 3 vuonna 1991 2
kertaa ja vuonna 2010 3 kertaa. Raja-arvo ei kuitenkaan ole virallisesti
ylittynyt, koska tason 350 ug/m3 ylityksiä sallitaan 24 kpl vuodessa.
Myöskään väestön varoituskynnys 500 ug/m3 ei ole virallisesti ylittynyt,
koska taso pitää mitata kolmena peräkkäisenä tuntina, ennen kuin
varoituskynnys virallisesti ylittyy.

SO2 korkeimmat mitatut
tuntiarvot Sorsasalossa v. 1991-2013
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Rikkidioksidin vuorokausiarvot eivät ole ylittäneet kertaakaan
vuorokausiraja-arvotasoa 125 ug/m3 Sorsasalossa v. 1991-2013.
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Rikkidioksidin vuosikeskiarvot Sorsasalossa ovat selvästi alittaneet
vuosikeskiarvoa koskevan raja-arvon v. 1991-2013. Vuosikeskiarvo on
1990-luvun alun tasosta pudonnut noin puoleen 2000-luvulla.
SO2 vuosikeskiarvot Sorsasalossa v. 1991-2013
25
20

Pitoisuus
(ug/m3)

15
Sorsasalo

10

Raja-arvo

5
0

Rikkidioksidin talvikauden (1.10.-31.3.) keskiarvot ovat niin ikään
selvästi alittaneet talvikauden raja-arvon. Talvikauden keskiarvossa ei
ole tapahtunut muutosta 2000-luvulla.
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5.3 Pitoisuudet suhteessa arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset rikkidioksidin arviointikynnykset ovat
seuraavat
Tavoite

Viiteaika

Terveyshaittojen ehkäisy

tunti

Kasvillisuuden suojelu (*) talvikausi
(1.10.31.3.)

Ylempi
Alempi
arviointikynnys arviointikynnys
75 µg/m3

50 µg/m3

12 µg/m3

8 µg/m3

Huom.
Saa ylittyä 3
kertaa
kalenterivuodessa

(*) sovelletaan laajoilla maa- ja metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä
alueilla

Rikkidioksidin terveyshaittojen ehkäisyä koskeviin arviointikynnyksiin
verrannolliset tuntiarvot (vuoden 4. korkein mitattu tuntiarvo) ovat ylittäneet
ylemmän arviointikynnyksen 2000-luvulla vuosina 2004, 2005, 2007 ja
2010. Alempi arviointikynnys on ylittynyt 2000-luvuilla kaikkina muina
vuosina paitsi 2006 ja 2011.

SO2 vuoden 4. korkein tuntiarvo Sorsasalossa v. 19912013
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Kasvillisuuden suojelua koskevat talvikauden (1.10.-31.3.) keskiarvot eivät
ole Sorsasalossa ylittäneet arviointikynnyksiä.

SO2 talvikauden (1.10.-31.3.) keskiarvot Sorsasalossa
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6.

TYPPIDIOKSIDI (NO2)

6.1 Pitoisuudet suhteessa ohjearvoihin
Typpidioksidin kansalliset ohjearvot ja WHO:n esitys ohjearvoiksi ovat
seuraavat

NO2, Suomi

Viiteaika
tunti

Ohjearvo
150 µg/m

NO2, Suomi

vuorokausi

70 µg/m3

NO2, WHO
NO2, WHO

tunti
vuosi

200 µg/m3
40 µg/m3

3

Huom.
Saa ylittyä 1 % ajan
kuukaudessa
Saa ylittyä kerran
kuukaudessa

Ohjearvoon verrannolliset typpidioksidin tuntiarvot (kuukauden
tuntikeskiarvojen 99 %:n pitoisuustaso) ei ole ylittänyt millään
mittausasemalla ohjearvoa mittaushistorian aikana. Kasarmipuistossa
tuntiarvot ovat pienentyneet 1990-luvun alun tasosta jonkin verran. Samoin
Tasavallankadulla havaitaan, että tuntiarvot ovat olleet laskussa vuodesta
2010. Maaherrankadulla tuntiarvoissa ei ole tapahtunut muutoksia 2000luvulla.
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Ohjearvoon verrannolliset typpidioksidin vuorokausiarvot (kuukauden
toiseksi korkein vuorokausiakeskiarvo) ovat Kasarmipuistossa ylittäneet
ohjearvon 1990-luvun alussa sekä kerran vuonna 2004. Maaherrankadulla
ohjearvo on ylitetty kerran vuonna 2008.Tasavallankadulla ylityksiuä on
mitattu vuosina 2010 ja 2011. Kasarmipuistossa ja Tasavallankadulla
vuorokausiarvot ovat olleet laskussa, mutta Maaherrankadulla
vuorokausiarvojen tasossa ei ole tapahtunut muutoksia mittaushistorian
aikana.
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6.2 Pitoisuudet suhteessa raja- ja kynnysarvoihin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset typen oksidien raja- ja kynnysarvot ovat
seuraavat
Tavoite

Viiteaika

Raja- tai
kynnysarvo

Terveydensuojelu

tunti

200 µg/m

Terveydensuojelu
Väestön varoituskynnys (*)
Kasvillisuuden suojelu (**)

vuosi
tunti
vuosi

40 µg/m3
400 µg/m3
30 µg/m3

3

Huom.
Saa ylittyä 18 kertaa
vuodessa

(*) kun mitataan kolmena peräkkäisenä tuntina koko väestökeskuksessa
(**) NO + NO2 laskettuna NO2:ksi. Kriittinen taso, jota sovelletaan laajoilla maa- ja
metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alueilla
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Tuntiraja-arvoon verrannolliset typpidioksidin tuntiarvot (vuoden 19. korkein
mitattu tuntikeskiarvo) eivät ole virallisesti ylittäneet raja-arvoa 200 ug/m3,
koska vuodessa sallitaan 18 raja-arvotason ylitystä, ennen kuin raja-arvo
virallisesti ylittyy. Myöskään väestön varoituskynnys 400 ug/m 3 ei ole
koskaan ylittynyt mittaushistorian aikana.

Typpidioksidin vuosiraja-arvo on ylittynyt Kasarmipuistossa vielä 1990-luvun
alussa, mutta typpidioksidin vuosikeskiarvot ovat tämän jälkeen laskeneet
merkittävästi.

µg/m3

NO2 vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 1989-2013
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Kasvillisuuden suojelua koskeva typen oksidien (NO + NO2) vuosiraja-arvo
on ylittynyt 2010-luvulla Tasavallankadulla ja Maaherrankadulla.
Kasvillisuuden suojelua koskevaa raja-arvoa ei kuitenkaan sovelleta
taajamissa.
Kasarmipuisto

NO + NO2 vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 1997-2013

Maaherrankatu

60
Tasavallankatu

50
µg/m3

40

Ylempi
arviointikynnys
Alempi
arviointikynnys
Raja-arvo

30
20
10
0

6.3 Pitoisuudet suhteessa arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset typen oksidien arviointikynnykset ovat
seuraavat
Tavoite
Terveyshaittojen ehkäisy,
NO2

Kasvillisuuden ja
ekosysteemin suojelu,
NOx (*)

Viiteaika

Ylempi
arviointikynnys

Alempi
arviointikynnys

Huom.

tunti

140 µg/m3

100 µg/m3

Saa ylittyä 18
kertaa
kalenterivuod
essa

vuosi
vuosi

32 µg/m3
24 µg/m3

26 µg/m3
19,5 µg/m3

(*) sovelletaan laajoilla maa- ja metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä
alueilla
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Arviointikynnyksiin verrannolliset typpidioksidin tuntiarvot (vuoden 19.
korkein mitattu tuntikeskiarvo) ovat ylittäneet alemman arviointikynnyksen
Maaherrankadulla ja Tasavallankadulla kahtena vuonna vuoden 2004
jälkeen. Kasarmipuistossa alempi arviontikynnys on ylittynyt viimeksi
vuonna 2004.

NO2 19. korkein mitattu tuntikeskiarvo Kuopiossa v. 1984-2013
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Typpidioksidin vuosikeskiarvo on ylittänyt ylemmän arviointikynnyksen
Tasavallankadulla vuonna 2010 ja Kasramipuistossa vuonna 2001. Muita
arviointikynnysten ylityksiä 2000-luvulla ei ole mitattu.
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Typen oksidien (NO + NO2) vuosikeskiarvot ovat ylittäneet alemman
arviointikynnyksen 2010-luvulla ainakin kerran kaikilla mittausasemilla.
Ylempikin arvioiontikynnys on ylittynyt joka vuosi 2010-luvulla
Tasavallankadulla ja Maaherrankadulla. Typen oksidien vuosikeskiarvoa ei
kuitenkaan sellaisenaan sovelleta kaupunkitaajamissa.
NO + NO2 vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 1997-2013
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Mallilaskelmien tuloksia
Typpidioksidin pitoisuuksia kaupunkialueella on viimeksi selvitetty
mallilaskelmin vuonna 2013. Tieliikenteen aiheuttamat
vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet ylittävät ennustetilanteessa
vuonna 2020 ohjearvon lievästi Särkiniemen moottoritieliittymän alueella.
Muutoin typpidioksidin pitoisuudet ovat korkeimmat alueella, joka ulottuu
em. Särkiniemen liittymästä Savilahdentien suuntaisesti kohti Niiralankatua
ja Karjalankatua.
Typpidioksidin raja-arvot eivät ylity kaupunkialueella. Typpidioksidin
vuosikeskiarvoa koskeva alempi ja ylempi arviointikynnys ylittyvät em.
Särkiniemen liittymästä Karjalankadulle ulottuvalla vyöhykkeellä.
Typpidioksidin tuntiarvon osalta em. alueella ylittyy alempi arviointikynnys.
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7

HIILIMONOKSIDI (CO)

7.1 Pitoisuudet suhteessa ohje- ja raja_arvoihin
Kansalliset ja Maailman terveysjärjestön ohjearvot hiilimonoksidille ovat
seuraavat

CO, Suomi
CO, Suomi
CO, WHO
CO, WHO

Viiteaika
tunti
8 tunnin liukuva
keskiarvo
tunti
8 tunnin liukuva
keskiarvo

Ohjearvo

Huom.

3

20 mg/m
8 mg/m3

30 mg/m3
10 mg/m3

Ilmanlaatuasetuksen mukainen hiilimonoksidin raja-arvo on seuraava

CO

Viiteaika
8 tunnin liukuva
keskiarvo

Ohjearvo
10 mg/m

3

Huom.
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Hiilimonoksidin tuntiohjearvoon verrannolliset kuukauden korkeimmat
tuntikeskiarvot ovat Maaherrankadulla alittaneet selvästi ohjearvon koko
mittaushistorian aikana. Pitoisuustaso on hieman laskenut 2000-luvun
alusta.
CO tuntiarvot Maaherrankadulla v. 2004-2013

CO mg/m3

20
15
Korkein tuntiarvo

10

Ohjearvo

5
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Hiilimonoksidin 8 tunnin ohjearvoon verrannolliset kuukauden korkeimmat 8
tunnin liukuvat keskiarvot ovat alittaneet sekä ohjearvon että raja-arvon
koko mittaushistorian aikana Maaherrankadulla. Pitoisuustaso on hieman
laskenut 2000-luvun alusta.
CO kuukauden korkeimmat 8 tunnin keskiarvot
Maaherrankadulla v. 2004-2013
12

CO mg/m3

10
8

Korkein 8 tunnin
keskiarvo

6

Raja-arvo

4

Ohjearvo

2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

7.2 Pitoisuudet suhteessa arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset arviointikynnykset hiilimonoksidille ovat
seuraavat
Tavoite
Terveyshaittojen ehkäisy

Viiteaika
8h

Ylempi
Alempi
arviointikynnys arviointikynnys
7 mg/m3

5 mg/m3

Huom.
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Hiilimonoksidin vuoden korkeimmat 8 tunnin keskiarvot ovat selvästi
alittaneet arviointikynnykset Maaherrankadulla vuosina 2004-2013.
CO vuosikeskiarvot ja suurimmat 8 h keskiarvot
Maaherrankadulla v. 2004-2013

Maaherran katu,
vuosikeskiarvo

Pitoisuus (mg/m3)

8
Maaherrankatu, suurin 8h
arvo

6
4

Ylempi
arviontikynnys

2
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Alempi
arviointikynnys

7.3 Mallilaskelmien tuloksia
Hiilimonoksidin pitoisuuksia kaupunkialueella on viimeksi selvitetty
mallilaskelmin vuonna 2007. Tulosten mukaan pitoisuudet eivät ylitä ohjetai raja-arvoja, eivätkä arviointikynnyksiä. Korkeimmat CO-pitoisuudet
esiintyvät Tasavallankadun ja Savilahdentien vaikutuspiirissä sekä
ruutukaavakeskustassa.
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8

OTSONI (O3)

8.1 Pitoisuudet suhteessa ohje-, tavoite- ja kynnysarvoihin
Maailman terveysjärjestön ohjearvo otsonille on

O3, WHO

Viiteaika
8 tunnin
liukuva
keskiarvo

Ohjearvo

Huom.
3

100 µg/m

Ilmanlaatuasetuksen mukaiset otsonin tavoite- ja kynnysarvot ovat
seuraava
Tavoite
Terveydensuojelu

Kasvillisuuden suojelu

Pitkän ajan tavoite terveydensuojelulle

Pitkän ajan tavoite kasvillisuuden suojelulle
Väestön tiedotuskynnys
Väestön varoituskynnys

Viiteaika

Tavoite- tai
kynnysarvo

Huom.

vuorokauden
korkein 8
tunnin
keskiarvo
AOT40 maalisheinäkuussa

120 µg/m3

Saa ylittyä 25
päivänä kolmen
vuoden aikana

vuorokauden
korkein 8
tunnin
keskiarvo
AOT40 maalisheinäkuussa
tunti
tunti

3

18 000 (µg/m )

*h viiden
vuoden
keskiarvona
3
120 µg/m

6 000
(µg/m3)*h
180 µg/m3
3
240 µg/m

Otsonin 8 tunnin keskiarvot ovat ylittäneet terveydensuojelua koskevan
pitkän ajan tavoitearvon 120 ug/m3 vuosina 2004-2006. Sen sijaan nykyinen
terveydensuojelua koskeva tavoitearvo ei ole virallisesti ylittynyt, koska
vuodessa sallitaan ylitys 25 päivänä vuodessa. Maailamn terveysjärjestön
ohjearvo 100 ug/m3 on ylittynyt Kasarmipuistossa vuositain lukuun
ottamatta vuosia 2007 ja 2012.
Väestön tiedotus- ja varoituskynnys eivät ole ylittyneet mittaushistorian
aikana.
Korkeimmat otsonin tuntikeskiarvot ja 8 tunnin keskiarvot on mitattu vuosina
2004-2006.
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O3 kuukauden korkein 8 tunnin keskiarvo Kasarmipuistossa
v. 1997-2013
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Kasvillisuuden suojelua koskevat otsonin AOT40-arvot eivät ole ylittäneet
tavoitearvoja, ei myöskään pitkän ajan tavoitearvoa 6 000 (ug/m3) x h.
Korkeimmat AOT40-arvot on mitattu vuosina 2004 ja 2006.

O3 AOT40-arvot Kasarmipuistossa v. 1999-2013
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Otsonin vuosikeskiarvot ovat jonkin verran kasvaneet 1990-luvun lopulta,
joskin vuosikeskiarvot kasvu on ollut varsin hidasta.

O3 vuosikeskiarvot ja korkeimmat tunti- ja 8 h -arvot
Kasarmipuistossa v. 1998-2013
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9

HENGITETTÄVÄT HIUKKASET (PM10) JA PIENHIUKKASET (PM2,5)

9.1 Pitoisuudet suhteessa ohjearvoihin
Kansalliset ja Maailman terveysjärjestön ohjearvot hengitettäville hiukkasille
(PM10) ja pienhiukkasille (PM2,5) ovat seuraavat
Kokoluokka
PM10, Suomi

Viiteaika
vuorokausi

Ohjearvo
70 µg/m

PM10, WHO
PM10, WHO
PM2,5, WHO
PM2,5, WHO

vuorokausi
vuosi
vuorokausi
vuosi

50 µg/m3
20 µg/m3
25 µg/m3
10 µg/m3

3

Huom.
Saa ylittyä kerran
kuukaudessa

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvot (kuukauden toiseksi korkein
vuorokausikeskiarvo) ovat ylittäneet ohjearvon kaikilla kolmella Kuopion
mittausasemalla vielä 2010-luvullakin. Kasarmipuistossa vuorokausiarvot
ovat laskeneet huomattavasti 1990-luvun alun tasosta, mutta yksittäisiä
ohjearvon ylityksiä on mitattu vielä vuosina 2004, 2007 ja 2012.
Maaherrankadulla ohjearvon ylityksiä on mitattu vielä vuosina 2010-2012.
Maaherrankadulla korkeimmat vuorokausiarvot (pitoisuushuiput) ovat
kuitenkin olleet laskussa.
Sorsasalossa ja Tasavallankadulla ohjearvon hyvin suuriakin ylityksiä on
mitattu kaikkina vuosina 2010-2013. Tasavallankadulla pitoisuushuiput ovat
olleet laskussa. Myös Sorsasalossa pitoisuustaso oli alhaisempi vuonna
2013. Sorsasalossa ohjearvoylitykset vuosina 2010-2013 ovat johtuneet
valtatie 5:n rakentamiseen liittyvistä alueen laajoista maanrakennustöistä ja
siihen liittyvästä raskaasta liikenteestä.
PM10 vuorokausiarvot Kasarmipuistossa v. 1989-2013

PM10 µg/m3

Kasarmipuisto

400
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ohjearvo
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PM10 µg/m3

PM10 vuorokausiarvot Maaherrankadulla v. 2006-2013
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9.2. Pitoisuudet suhteessa raja-arvoihin ja altistumisen pitoisuuskattoon
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten
raja-arvot ja pienhiukkasaltistusta koskevaan pitoisuuskatoon ovat
seuraavat
Kokoluokka
PM10, raja-arvo

Viiteaika
vuorokausi

50 µg/m

PM10, raja-arvo
PM2,5, raja-arvo
PM2,5, raja-arvo

vuosi
vuosi
vuosi

40 µg/m3
25 µg/m3
20 µg/m3

PM2,5, altistumisen pitoisuuskatto
PM2,5, altistumisen vähennystavoite

Raja-arvo
3

Huom.
Saa ylittyä 35 kertaa
vuodessa

Saavutettava 1.1.2020
mennessä
Saavutettava 1.1.2015
20 µg/m3
mennessä
0-20 % vuoteen 2020 mennessä riippuen referenssivuoden
pitoisuudesta (*)

(*) lasketaan keskimääräisen altistumisindikaattorin avulla kaupunkitausta-aseman vuosien 20092011 pitoisuuksista

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvoa koskeva raja-arvo (36. korkein
vuoden vuorokausikeskiarvoista) on ylittynyt Sorsasalossa vuosina 20102014. Nämä ylitykset ovat kuitenkin johtuneet valtatie 5:n
maanrakennustöistä ja raskaasta liikenteestä ja ylitykset on mitattu lähes
työmaa-alueella Sorsasalon Selluntiellä.
Muilla mittausasemilla vuorokausiraja-arvotasoa koskevien ylitysten
määrissä ei ole tapahtunut vuoteen 2012 kovin suuria muutoksia. Vuonna
2013 ylitysten määrä oli kuitenkin aiempaa vähäisempiä johtuen
tehostuneesta katupölyn torjunnasta keväällä.
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Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvot ovat alittaneet raja-arvon koko
mittaushistorian ajan. Kaikilla mittausasemilla vuosikeskiarvo on ollut
laskussa. Selvimmin laskua on tapahtunut vuosina 2012.2013, jolloin
kaupunkialueella on tehostettu katupölyn torjuntaa keväisin.

PM10 vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 1994-2013
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Pienhiukkasten vuosikeskiarvot ovat selvästi alittaneet sekä raja-arvon 20
ug/m3 että altistumisen vähennystavoitteen 8,5 ug/m3 Kasarmipuistossa.
Pienhiukkasten vuosikeskiarvo on hieman laskenut vuodesta 2007 vuoteen
2013.
PM2,5 vuosikeskiarvot Kasarmipuistossa v. 2007-2013
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9.3 Pitoisuudet suhteessa arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset arviointikynnykset hengitettäville hiukkasille
ovat seuraavat
Tavoite
Terveyshaittojen
ehkäisy

Viiteaika

Ylempi
arviointikynnys

Alempi
arviointikynnys

Huom.

vuorokausi

35 µg/m3

25 µg/m3

Saa ylittyä 35
kertaa
kalenterivuodessa

vuosi

28 µg/m3

20 µg/m3

Ilmanlaatuasetuksen mukaiset arviointikynnykset pienhiukkasille ovat
seuraavat
Tavoite

Viiteaika

Terveyshaittojen ehkäisy

vuosi

Ylempi
Alempi
arviointikynnys arviointikynnys
17 µg/m

3

12 µg/m

Huom.

3

Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvoa koskeviin arviointikynnyksiin
verrannolliset arvot (vuoden 36. korkein vuorokausikeskiarvo) ovat ylittäneet
ylemmän arviointikynnyksen Sorsasalossa vuosina 2010-2013 ja
Tasavallankadulla vuosina 2010-2012. Alempi arviointikynnys on ylittynyt
Sorsasalossa vuosina 2010-2013, Tasavallankadulla vuosina 2010-2012 ja
Maaherrankadulla vuosina 2006- 2007 ja 2009-2012.

PM10 µg/m3

PM10 36. korkeimmat vuorokausikeskiarvot Kuopiossa
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Hengitettävien hiukkasten vuosikeskiarvoa koskeviin arviointikynnyksiin
verrannolliset arvot ovat ylittäneet ylemmän arviointikynnyksen
Sorsasalossa vuosina 2010-2011. Alempi arviointikynnys on ylittynyt
Sorsasalossa ja Tasavallankadulla vuosina 2010-2013.
PM10 vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 1994-2013
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Pienhiukkasten vuosikeskiarvot eivät ole ylittäneet arviointikynnyksiä
Kasarmipuistossa mittaushistorian aikana.

PM2,5 vuosikeskiarvot Kasarmipuistossa v. 2007-2013
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Mallilaskelmien tuloksia
Hengitettävien hiukkasten pitoisuuksia kaupunkialueella on viimeksi
selvitetty mallilaskelmin vuonna 2013. Tulosten mukaan hengitettävien
hiukkasten vuorokausiarvot ylittävät ennustetilanteessa vuonna 2020
ohjearvon yli kaksinkertaisesti. Tulosten mukaan myös vuorokausiraja-arvo
voisi ylittyä ennustetilanteessa. Vuorokausiarvoa koskeva alempia ja ylempi
arviointikynnys ylittyvät ennustetilanteessa lähes koko keskeisellä
kaupunkialueella Saaristokaupunkia lukuun ottamatta. Korkeimmat
hengitettävien hiukkasten pitoisuudet sijoittuvat alueella, joka kattaa
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Tasavallankadun ja Savilahdentien vaikutuspiirin. Myös osassa
ruutukaavakeskustaa ohjearvo voi ylittyä. Korkeimmat hengitettävien
hiukkasten pitoisuudet aiheutuvat tieliikenteestä mukaan lukien katupöly.

Pienhiukkasten pitoisuuksia kaupunkialueella on viimeksi selvitetty
mallilaskelmin vuonna 2013. Tulosten mukaan pienhiukkasten pitoisuudet
alittavat sekä raja-arvon että arviointikynnykset. Korkeimmat pienhiukkasten
pitoisuudet sijoittuvat alueella, joka kattaa Tasavallankadun ja
Savilahdentien vaikutuspiirin sekä Niiralan ja ruutukaavakeskustan.
Niiralassa ja Haapaniemellä korkeimmat pitoisuudet aiheuttaa
kiinteistökohtainen lämmitys (puun pienpoltto) ja muualla tieliikenne.
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10

PELKISTYNEET RIKKIYHDISTEET (TRS)

10.1 Pitoisuudet suhteessa ohjearvoihin
Kansalliset ohjearvot pelkistyneille rikkiyhdisteille (TRS) ovat seuraavat

TRS, Suomi

Viiteaika
vuorokausi

Ohjearvo
10 µg/m

3

Huom.
Saa ylittyä kerran
kuukaudessa
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Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden vuorokausiarvot (kuukauden toiseksi korkein
vuorokausikeskiarvo) ovat ylittäneet ohjearvon Haminalahdessa vuonna
2013.
TRS vuorokausiarvo Kuopiossa v. 2004-2013
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Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden vuosikeskiarvot Sorsasalossa eivät ole
merkittävästi muuttuneet vuodesta 2004, jolloin mittaukset on aloitettu.
Vuosikeskiarvot ovat olleet alhaisia.

TRS vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 2004-2013
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11

BENTSEENI JA MUUT HAIHTUVAT ORGAANISET HIILIVEDYT (VOC)

11.1 Pitoisuudet suhteessa ohje- ja raja-arvoihin
Haihtuvat orgaaniset hiilivedyt (VOC) on iso joukko hiilivety-yhdisteitä, joilla
on hyvin erilaisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja myös erilaisia
päästölähteitä. Ilmanlaatuasetuksessa raja-arvo on määritelty bentseenille.
Maailman terveysjärjestö (WHO) on määritellyt ohjearvoja tolueenille ja
styreenille.
Ilmanlaatuasetuksen mukainen raja-arvo bentseenille on

bentseni

Viiteaika
vuosi

Ohjearvo
5 µg/m

Huom.

3

Maailman terveysjärjestön (WHO) ohjearvo styreenille on

styreeni, WHO

Viiteaika
30 min

Ohjearvo
70 µg/m

Huom.

3

Bentseenin vuosikeskiarvot ovat eri mittauspisteissä v. 2006-2013 selvästi
alittaneet raja-arvon. Korkeimpia pitoisuudet ovat olleet
ruutukaavakeskustassa Maaherrankadulla v. 2006. Bentseenin
vuosikeskiarvot ovat olleet hienoisessa laskussa viime vuosina.

Pitoisuus (ug/m3)

Bentseenin vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 20062013
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

bentseenin vuosikeskiarvo

raja-arvo
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Styreenin pitoisuudet ovat olleet selvästi korkeimmat Väliköntiellä BellaVeneet Oy:n venetehtaan vaikutuspiirissä. Mittaustulokset eivät ole suoraan
vertailukelpoisia WHO:n ohjearvoon, joka on annettu
lyhytaikaispitoisuudelle (15 min). Arvion mukaan Väliköntiellä tämä 15
minuutin ohjearvo saattaa joissakin tilanteissa ylittyä.

Pitoisuus (ug/m3)

Styreenin vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 2006-2013
50,00
45,00
40,00
35,00
30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
0,00

11.2 Pitoisuudet suhteessa arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset arviointikynnykset bentseenille ovat
seuraavat
Tavoite

Viiteaika

Terveyshaittojen ehkäisy

Ylempi
Alempi
arviointikynnys arviointikynnys

vuosi

3,5 µg/m3

Huom.

2,0 µg/m3

Bentseenin vuosikeskiarvot ovat alittaneet kaikilla mittauspisteillä v. 20062013 arviointikynnykset.

Pitoisuus (ug/m3)

Bentseenin vuosikeskiarvot Kuopiossa v. 20062013
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

bentseenin vuosikeskiarvo
alempi arviointikynnys

ylempi arviointikynnys
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12

POLYAROMAATTISET HIILIVEDYT (PAH)

12.1 Pitoisuudet suhteessa tavoitearvoon
Polyaromaattiset hiilivedyt (PAH) ovat joukko aromaattisia hiilivetyyhdisteitä, joilla on hyvin erilaisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia ja myös
erilaisia päästölähteitä. Ilmanlaatuasetuksessa tavioitearvo on määritelty
bentso(a)pyreenille.
Ilmanlaatuasetuksen mukainen tavoitearvo bentso(a)pyreenille on
Viiteaika Ohjearvo
bentso(a)pyreeni, tavoitearvo
vuosi
1 ng/m3

Huom.

Bentso(a)pyreenin tavoitearvo on annettu vuosikeskiarvolle. Kuopiossa
bensto(a)pyreenin mittausjaksot eivät missään paikassa kata koko vuotta,
joten tulosten vertaaminen vuosikeskiarvoa koskevaan tavoitearvoon on
vain suuntaa-antavaa. Mitatut pitoisuudet ovat olleet korkeimpia
Kurkimäessä talvella 2006 ja siellä 2 kuukauden mittausjakson keskiarvo on
ylittänyt tavoitearvon.

Pitoisuus (ng/m3)

Bentso(a)pyreenin keskiarvot Kuopiossa v. 20062011
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

bentso(a)pyreenin keskiarvo

tavoitearvo

12.2 Pitoisuudet suhteessa arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksen mukaiset arviointikynnykset bentso(a)pyreenille ovat
seuraavat
Tavoite
Terveyshaittojen ehkäisy

Viiteaika
vuosi

Ylempi
Alempi
arviointikynnys arviointikynnys
0,6 ng/m3

0,4 ng/m3

Huom.
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Bentso(a)pyreenin arviointikynnykset on annettu vuosikeskiarvolle.
Kuopiossa bensto(a)pyreenin mittausjaksot eivät missään paikassa kata
koko vuotta, joten tulosten vertaaminen vuosikeskiarvoa koskeviin
arviointikynnyksiin on vain suuntaa-antavaa. Mittausjaksojen keskiarvot
ovat ylittäneet ylemmän arviointikynnyksen Kurkimäessä talvella 2006 ja
Heinälamminrinteellä (Pelastusopiston harjoitusalueella) vuonna 2007.
Alempi arviointikynnys on ylittynyt Niiralassa talvella 2008-2009. Koska
mittaukset ovat pääosin ajoittuneet talvikuukausiin, voivat mittausjaksojen
keskiarvot olla yliarvioita koko vuoden keskiarvoista.
Vuosina 1993-1994 Kuopion yliopiston mittaamat bentso(a)pyreenin
pitoisuudet hiukkasfaasissa kaupunkialueella olivat kesäaikaan tasoa >0,1
ng/m3 ja talviaikaan tasoa 0,1-0,4 ng/m3.

Pitoisuus (ng/m3)

Bentso(a)pyreenin keskiarvot Kuopiossa v. 20062011
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

bentso(a)pyreenin keskiarvo

ylempi arviointikynnys

alempi arviointikynnys

13

ARSEENI JA METALLIT

13.1 Pitoisuudet suhteessa raja- ja tavoitearvoihin sekä arviointikynnyksiin
Ilmanlaatuasetuksessa on annettu raja-arvo lyijyn vuosikeskiarvolle ja
tavoitearvot arseenin, kadmiumin ja nikkelin vuosikeskiarvoille. Raja- ja
tavoitearvot ovat seuraavat
Viiteaika
lyijy (Pb), raja-arvo
vuosi
arseeni (As), tavoitearvo
vuosi
kadmium (Cd), tavoitearvo
vuosi
nikkeli (Ni), tavoitearvo
vuosi

Ohjearvo
3

0,5 ug/m
6 ng/m3
5 ng/m3
20 ng/m3

Huom.

50

Ilmanlaatuasetuksen mukaiset arviointikynnykset lyijylle, arseenille,
kadmiumille ja nikkelille ovat seuraavat
Tavoite

Viiteaika

lyijy (Pb)
arseeni (As)
kadmium (Cd)
nikkeli (Ni)

vuosi
vuosi
vuosi
vuosi

Ylempi
Alempi
arviointikynnys arviointikynnys
0,35 ug/m3
3,6 ng/m3
3 ng/m3
14 ng/m3

Huom.

0,25 ug/m3
2,4 ng/m3
2 ng/m3
10 ng/m3

Kuopiossa on viimeksi mitattu em. alkuaineiden pitoisuuksia
Kasarmipuistossa tammi-toukokuussa 2008. Kyseisellä mittausjaksolla
näiden yhdisteiden pitoisuuskeskiarvot olivat seuraavat
Yhdiste
Lyijy
Arseeni
Kadmium
Nikkeli

Keskiarvo
0,0036 ug/m3
0,3 ng/m3
0,1 ng/m3
1,4 ng/m3

Kaikkien em. yhdisteiden pitoisuudet alittivat selvästi raja- ja tavoitearvot
sekä arviointikynnykset. Mittausjakso tosin kattaa vain noin 5 kuukautta,
joten mittausjakson keskiarvot eivät ole suoraan verrannollisia raja- ja
tavoitearvoihin ja arviointikynnyksiin. Tästä huolimatta tuloksia voidaan
pitää varsin edustavina.
14

MUSTAHIILI

14.1 Yleistä
Ilmassa olevassa hiukkasmassassa osa koostuu hiilestä (C), joka voidaan
edelleen jaotella alkuainehiileksi (EC) ja orgaaniseksi (OC). Ilmanlaadun
mittauksissa alkuainehiilestä käytetään myös nimitystä mustahiili (BC).
Mustahiilelle ei ole olemassa ohje- tai raja-arvoja, mutta useissa
tutkimuksissa on osoitettu, että pienhiukkasten aiheuttamat
terveysvaikutukset ovat yhteydessä nimenomaan ilman
mustahiili/alkuainehiilipitoisuuteen. Mustahiili on peräisin suoraan
palamisprosesseista liikenteessä ja energiantuotannossa.
14.2 Pitoisuudet
Mustahiilen pitoisuuksia Kuopiossa on mitattu joidenkin tutkimushankkeiden
yhteydessä. Mittausjaksot ovat tällöin olleet melko lyhytaikaisia, mutta nämä
tulokset antavat kuitenkin suuntaa-antavan käsityksen mustahiilen
pitoisuuksista Kuopion kaupunkialueen ilmassa.
Ilmatieteen laitoksen mittaamat mustahiilen vuosikeskiarvot Puijon tornissa
kesäkausina ovat olleet vuosina 2006-2011 tasoa 0,17-0,24 ug/m3.
Vuorokausikeskiarvot ovat olleet korkeimmillaan tasoa 2 ug/m3. Tätä
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voidaan pitää kaupunkialueen taustapitoisuutena, koska mittaus on tehty
230 m:n korkeudella Kallaveden pinnan tasosta.
Kuopion yliopiston mittauksissa Kasarmipuistossa keväällä 1993
mustahiilen pitoisuudet (vuorokausikeskiarvot) vaihtelivat välillä <0,1-3
ug/m3. Nämä mittaukset edustavat taustapitoisuutta keskustassa.
14.3 Mallilaskelmien tuloksia
Kiinteistökohtaisen lämmityksen (puun pienpoltto) aiheuttamia
Alkuainehiilen (EC) pitoisuuksia Kuopion kaupunkialueella on selvitetty
mallilaskelmin vuonna 2013. Korkeimmat alkuainehiilen pitoisuudet
aiheutuvat tieliikenteestä ja ne sijoittuvat Tasavallankadun, Savilahdentien
ja keskustan sisääntuloväylien vaikutuspiiriin. Korkeimmat
kiinteistökohtaisen lämmityksen (puun pienpoltto) aiheuttamat pitoisuudet
sijoittuvat Niiralaan.
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15

ILMANLAATU HAJA-ASUTUSALUEILLA

15.1 Yleistä
Kuopion kaupungin pinta-alasta nykyisellään suurin osa on erilaisia hajaasutusalueita sekä vesialueita. Em. ilmanlaatumittauksia on valtaosin tehty
keskeisellä kaupunkialueella, minne myös valtaosin energiantuotannon,
teollisuuden ja liikenteen päästöt sijoittuvat. Haja-asutusalueilla ilmanlaadun
arvioidaan olevan hyvän, mutta paikallisilla kiinteistökohtaisen lämmityksen
päästöillä ja myös tieliikenteen päästöillä voi olla merkitystä hajaasutusalueiden taajamissa, joista merkittävimmät ovat Nilsiä-Tahkovuori,
Karttula, Kurkimäki, Maaninka, Riistavesi ja Vehmersalmi. Nilsiän taajamaa
lukuun ottamatta näissä taajamissa kaukolämpöverkko on hyvin suppea ja
kiinteistökohtaista lämmitystä on siis paljon.
Haja-asutusalueilla teollisuuden päästöillä on vähän merkitystä
ilmanlaatuun. Hyvin paikallisia ilmanlaatuvaikutuksia on lähinnä suurimmilla
kaivos- ja louhosalueilla sekä maatalouden hajupäästöillä. Nämä
vaikutukset ovat yleensä paikallisia ja lyhytaikaisia.
Mittaustuloksia ilmanlaadusta haja-asutusalueilta on Haminalahdesta ja
Kurkimäestä.
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15.2 Haminalahti
Haminalahdessa on tehty ilmanlaadun mittauksia vuodesta 2006.
Mittaukset ovat kohdistuneet alueen kivenlouhimoiden, Jätekukko Oy:n
jätekeskuksen ja Pelastusopiston harjoitusalueen päästöjen aiheuttamien
ilmanlaatuvaikutusten seurantaan. Mittauksia on tehty paitsi lähimmän
asutuksen piirissä niin myös päästölähteiden alueella jätekeskuksella ja
harjoitusalueella. Päästölähteiden alueella tehdyt mittaukset kuvaavat
enemmän itse päästöjä ja niiden vaihteluja kuin varsinaisesti
yhdyskuntailman laatua.
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvot lähimmän asutuksen piirissä 0,5
– 1,0 km:n päässä lähimmistä päästölähteistä ovat olleet tasoa 8-31 ug/m3.
Jätekukko Oy:n alueella ja Pelastusopiston harjoitusalueella hengitettävien
hiukkasten vuorokausiarvot ovat puolestaan olleet tasoa 10-49 ug/m3.
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Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuudet alueen asutuksen piirissä on
esitetty kappaleessa 10.1. ja bentseenipitoisuudet kappaleessa 11.1 sekä
PAH-pitoisuudet kappaleessa 12.1.
Itse päästöalueella eli Pelastusopiston harjoitusalueella
bentseenipitoisuuden keskiarvo maalis-toukokuussa 2007 oli 0,4 ug/m3 ja
bentso(a)pyreenin keskiarvo 0,63 ug/m3.
Päästöalueella Jätekukko Oy:n kaatopaikan pohjoisreunalla pelkistyneiden
rikkiyhdisteiden vuorokausiarvot olivat kesäkuussa 2008 – kesäkuussa
2009 tasoa 7,2-37,3 ug/m3.
15.3 Kurkimäki
Kurkimäen taajamassa tehtiin talvella 2006 ilmanlaadun mittauksia ja
mallinnusta PUPO-hankkeen (Puun pienpolton päästöt, ilmanlaatu ja
terveys) yhteydessä.
Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausikeskiarvot olivat
korkeimmillaan pakkaspäivinä taajamassa tasolla 30-40 ug/m3. PM10pitoisuuksien keskiarvo tammi-huhtikuussa oli 16 ug/m3. Vastaavasti
pienhiukkasten (PM2,5) vuorokausikeskiarvot olivat tasoa 15-20 ug/m3.
PM2,5-pitoisuuksien keskiarvo tammi-huhtikuussa oli 8 ug/m3.
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Bentso(a)pyreenin pitoisuuskeskiarvo tammi-huhtikuussa taajamassa oli 1,3
ng/m3. Bentseenin pitoisuuskeskiarvo oli puolestaan 1,3 ug/m3.
Päästölähdemallien avulla arvioituna tutkimuksen aikana Kurkimäessä
pienpolton todettiin olevan merkittävin VOC-pitoisuuksiin vaikuttava
päästölähde. Pienpoltto on myös merkittävin hiukkaspäästöjen lähde
alueella.

16

ARVIO ILMANLAADUN SEURANTARPEESTA VUOSILLE 2016-2020
Seuraavassa on arvioitu edellä esitettyjen mittaustulosten ja mallilaskelmien
tulosten perusteella ilmanlaadun seurantatarvetta Kuopiossa vuosille 20162020. Mittaustulosten osalta arvioinnissa on käytetty pääosin viiden
viimeisimmän vuoden eli vuosien 2009-2013 tuloksia. Jos mittaustuloksia
ei ole ollut käytettävissä tältä ajalta, on arvioinnissa käytetty myös
varhaisempaa mittausaineistoa.
Arviointi on tehty seuraavien kriteerien perusteella
 pitoisuus suhteessa kansallisiin ohjearvoihin
 pitoisuus suhteessa raja-arvoihin
 pitoisuus suhteessa tavoitearvoihin
 pitoisuus suhteessa alempiin ja ylempiin arviointikynnyksiin
 valtakunnallinen seurantatarve (mittaukset ilmanlaatuasetusten
seuranta-alueilla)
 paikallinen seurantatarve (ympäristölupa, valitukset jne.).
Rikkidioksidi
Rikkidioksidin ohje- ja raja-arvot eivät ole ylittyneet Sorsasalossa 2000luvulla. Sen sijaan rikkidioksidin tuntiarvoa koskeva alempi ja ylempi
arviointikynnys ovat ylittyneet 2000-luvulla ja myös viiden viimeisimmän
vuoden (2009-2013) aikana.
Arviointikynnysten ylitysten vuoksi jatkuvatoimisia mittauksia Sorsasalossa
on tarpeen jatkaa. Mittausasema on myös ainoa rikkidioksidin
mittausasema koko Itä-Suomessa (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, PohjoisKarjala), mikä myös puoltaa mittausten jatkamista.
Typen oksidit
Typpidioksidin vuorokausiohjearvo on ylittynyt 2000-luvulla kaikilla
mittausasemilla eli Kasarmipuistossa, Maaherrankadulla ja
Tasavallankadulla. Kasarmipuistossa ja Maaherrankadulla ylitykset ovat
kuitenkin olleet yksittäisiä ja lieviä. Typpidioksidin raja-arvot eivät ole
ylittyneet millään mittausasemalla. Typpidioksidin tuntiarvoa koskeva alempi
arviointikynnys on ylittynyt 2000-luvulla kaikilla kolmella mittausasemalla,
joskin Kasarmipuistossa on vain yksittäinen ja lievä ylitys 2000-luvun alusta.
Typpidioksidin vuosikeskiarvoa koskeva ylempi arviointikynnys on ylittynyt
yhtenä vuonna viiden viime vuoden aikana Tasavallankadulla.
Arviointikynnysten ja ohjearvojen ylitysten vuoksi typen oksidien mittausta
on tarpeen jatkaa Tasavallankadulla. Keskusta-alueella typen oksideja
mitataan liikenneympäristössä vain Maaherrankadulla. Mittausta
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Maaherrankadulla suositellaan jatkettavaksi vielä, mutta mikäli
pitoisuustaso mittausasemalla on lähivuosina laskussa, mittauksen
siirtäminen Savilahden alueelle on suositeltavaa. Mallilaskelmien
perusteella Savilahden alueella typpidioksidin vuosikeskiarvoa koskevat
arviointikynnykset Savilahden alueella ylittyvät ennustetilanteessa 2020.
Kasarmipuiston mittausasema edustaa ns. kaupunkitausta-asemaa, jolla
seurataan keskustan keskimääräistä ilmanlaatua. Mittausta
Kasarmipuistossa on suositeltavaa jatkaa, koska mittausasemalta on
lähes 25 vuoden aikasarja pitoisuuksista ja sen avulla voidaan seurata
typen oksidien keskimääräisten pitoisuuksien kehittymistä kaupunkialueella.
Hiilimonoksidi
Hiilimonoksidin pitoisuudet Maaherrankadulla ovat alittaneet 2000-luvulla
ohje- ja raja-arvot sekä arviointikynnykset. Myöskään mallilaskelmien
perusteella ohje- tai raja-arvot tai arviointikynnykset eivät ylity Kuopiossa.
Em. perusteella hiilimonoksidin mittaus voidaan lopettaa. Pitoisuustasojen
seurantaan myöskään mallilaskelmien perusteella ei ole tarvetta.
Ilmanlaadun arviointi voi tältä osin jatkossa perustua vain
päästöseurantaan.
Otsoni
Otsonipitoisuudet Kasarmipuistossa ovat 2000-luvulla alittaneet kaikki
tavoitearvot. Otsonipitoisuuksia Kasarmipuistossa on kuitenkin
suositeltavaa jatkaa, koska otsonin pitoisuudet keskimäärin ovat yhä
kasvussa ja mittaus tukee Kasarmipuiston kaupunkitausta-aseman
mittaustulosten tulkintaa laajemmin. Kasarmipuiston mittaus on myös ainoa
otsonin taajamamittaus koko Itä-Suomessa, mikä sekin puoltaa mittauksen
jatkamista.
Hengitettävät hiukkaset
Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat ylittäneet ohjearvon 2000-luvulla
kaikilla neljällä mittausasemalla eli Kasarmipuistossa, Maaherrankadulla,
Tasavallankadulla ja Sorsasalossa. Lisäksi raja-arvo on ylittynyt
Sorsasalossa, joskin nämä ylitykset ovat johtuneet alueen
maanrakennustöistä, jotka liittyivät valtatie 5:n muuttamiseen moottoritieksi.
Hengitettävien hiukkasten vuorokausiarvoa koskeva ylempi arviointikynnys
on ylittynyt viiden viime vuoden aikana Tasavallankadulla ja Sorsasalossa
ja alempi arviointikynnys näiden lisäksi Maaherrankadulla. Vuosikeskiarvoa
koskeva ylempi arviointikynnys on ylittynyt Sorsasalossa ja alempi
arviointikynnys tämän lisäksi Tasavallankadulla.
Mallilaskelmien mukaan sekä alempi että ylempi arviointikynnys voivat
ylittyä lähes koko keskeisellä kaupunkialueella Saaristokaupunkia lukuun
ottamatta.
Pienhiukkasten pitoisuudet Kasarmipuistossa eivät ole ylittäneet raja-arvoa
tai arviointikynnyksiä. Myöskään mallilaskelmien perusteella pienhiukkasten
raja-arvot tai arviointikynnykset eivät ylity.
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Hengitettävien hiukkasten jatkuvatoimia mittauksia on ohjearvojen ja
arviointikynnysten ylitysten vuoksi tarpeen jatkaa Tasavallankadulla ja
toistaiseksi myös Maaherrankadulla. Mikäli pitoisuustaso
Maaherrankadulla edelleen laskee, kuten on tehnyt viime vuosina, on
Maaherrankadun mittaus suositeltavaa siirtää Savilahden alueelle, mikä
jatkossa mallilaskelmien perusteella tulee olemaan Kuopion kuormitetuin
alue.
Myös Sorsasalossa hengitettävien hiukkasten mittauksia on tarpeen
jatkaa, koska mittaus siellä kuvaa pitoisuustasoa teollisuusympäristössä.
Samoin Kasarmipuistossa mittausta on tarpeen jatkaa, koska pitoisuudet
Kasarmipuistossa kuvaavat keskustan taustapitoisuutta ja Kasarmipuiston
mittauksesta on pitkä aikasarja, jonka avulla voidaan seurata hengitettävien
hiukkasten keskimääräisen pitoisuustason muutosta keskustassa.
Pienhiukkasten mittausta Kasarmipuistossa on suositeltavaa jatkaa,
vaikka arviointikynnykset eivät ole ylittyneetkään. Mittauksen jatkoa puoltaa
se, että pienhiukkasten arvioidaan olevan tärkein terveysvaikutuksia
aiheuttava ilman epäpuhtaus ja mittauksen avulla voidaan seurata
pienhiukkaspitoisuuden pitkäaikaista muutosta kaupunkialueella.
Pienhiukkasmittausta Tasavallankadulla on myös suositeltavaa jatkaa,
koska tämä mittaus kuvaa pitoisuuksia kuormitetuimmassa
liikenneympäristössä. Vaihtoehtoinen paikka liikenneympäristön
pienhiukkasmittauksille on jatkossa Savilahden alue.
Hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuuksia on suositeltavaa
mitata kampanjaluonteisesti joillakin maaseudun taajama-alueilla, joilla on
paljon puun pienpolttoa. Tällaisia taajamia ovat ensisijaisesti Nilsiä-Tahko,
Pihkainmäki, Maaninka, Karttula, Pellesmäki-Kurkimäki, Riistavesi ja
Vehmersalmi.
Pelkistyneet rikkiyhdisteet
Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden ohjearvon ylityksiä on 2000-luvulla mitattu
Haminalahdessa. Ohjearvoylitysten vuoksi mittausta Haminalahdessa on
tarpeen jatkaa. Sorsasalossa mittauksen lopettamista voidaan harkita,
varsinkin jos mittauksen jatko edellyttää uutta laitehankintaa.
Bentseeni ja muut haihtuvat orgaaniset hiilivedyt
Bentseenin pitoisuudet eivät ole ylittäneet raja-arvoa tai arviointikynnyksiä
millään alueella, missä mittauksia on tehty. Styreenipitoisuudet Väliköntien
alueella voivat joissakin olosuhteissa ylittää WHO:n 30 min ohjearvon.
Bentseenimittauksia kaupunkialueella ei nykyisellään ole tarvetta jatkaa.
Bentseenimittauksia on suositeltavaa tehdä joillakin maaseudun taajamaalueilla, missä on paljon puun polttoa, koska pitoisuustasoista tällaisilla
alueilla on vähän tietoa. Tällaisia taajamia ovat ensisijaisesti Nilsiä-Tahko,
Pihkainmäki, Maaninka, Karttula, Pellesmäki-Kurkimäki, Riistavesi ja
Vehmersalmi.
Styreenimittauksia Väliköntien alueella on suositeltavaa jatkaa, jos alueella
todetaan jatkossa toistuvia hajuhaittoja tai hajuista alueella valitetaan.
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Polyaromaattiset hiilivedyt
Bentso(a)pyreenin tavoitearvo on ylittynyt lyhytaikaistamittauksessa
Kurkimäessä vuonna 2006. Lisäksi ylempi arviointikynnys on ylittynyt
lyhytaikaismittauksessa Heinälamminrinteellä vuonna 2007 ja alempi
arviointikynnys Niiralassa vuonna 2009.
Polyaromaattisten hiilivetyjen mittausta on tarpeen jatkaa pientaloalueilla,
joilla poltetaan paljon puuta, varsikin jos vuonna 2015 Niiralassa
toteutettavan vuoden pituisen mittauskampanjan aikana arviointikynnykset
edelleen ylittyvät. PAH-mittaukset voidaan toteuttaa kampanjamittauksina
muutaman vuoden (max 5 vuotta) välein. Niiralan lisäksi mahdollisia
mittausalueita voivat olla suurimmat maaseututaajamat. lähinnä NilsiäTahko, Pihkainmäki, Maaninka, Karttula, Pellesmäki-Kurkimäki, Riistavesi ja
Vehmersalmi.
Arseeni ja metallit
Lyijyn, arseenin, kadmiumin ja nikkelin pitoisuudet eivät ole ylittäneet rajatai tavoitearvoja tai arviointikynnyksiä. Näiden yhdisteiden mittaamiseen ei
ole jatkossa tarvetta, ellei päästöissä tapahdu oleellista kasvua.
Mustahiili
Mustahiilen jatkuvaan mittaukseen ei nykyisellään ole perustetta.
Kaupunkialueella liikenneympäristössä ja pientaloalueilla on suositeltavaa
kuitenkin toteuttaa joku mustahiilen mittauskampanja, varsin talviaikaan,
jolloin saadaan parempi käsitys mustahiilen pitoisuuksista kaupunkialueella
muualtakin kuin taustamittauksista.
Leviämismallilaskelmat
Laajempia keskeisen kaupunkialueen kattavia leviämismallilaskelmia on
tarpeen jatkossa tehdä typen oksideille, hengitettäville hiukkasille,
pienhiukkasille ja mahdollisesti myös alkuainehiilelle. Bentseenin ja PAHyhdisteiden mallilaskelmia on syytä harkita lähinnä pientalovaltaisille
alueille, varsinkin jos laskentamallien luotettavuus todetaan jatkossa
hyväksi näille yhdisteille.
Kaikille uusille pistemäisille päästölähteille, joilla voi olla merkittävää
vaikutusta ilmanlaatuun, vaaditaan mallilaskelmat ympäristölupaprosessin
yhteydessä.
Mittauskalusto
Ilmanlaadun seurannassa käytettävien jatkuvatoimisten mittalaitteiden tulee
täyttää voimassa olevien standardien vaatimukset ja mittausepävarmuudet
niin, että kalusto soveltuu ilmanlaatuasetuksen mukaisiin jatkuviin
mittauksiin. Mittauskalustoa tulee uusia niin, että jatkuvatoimisten
mittalaitteiden käyttöikä on enintään noin 10 vuotta.
Hiukkasmittauksissa tulee suosia mittalaitteita, joilla voidaan
samanaikaisesti mitata useita hiukkaskokoluokkia (vähintään PM10 ja
PM2,5), mikäli laitteet soveltuvat tarkkuutensa puolesta jatkuvatoimisiin
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mittauksiin ja niiden hankintahinta on kohtuullinen suhteessa mittalaitteisiin,
joilla mitataan vain yhtä hiukkaskokoluokkaa.
Lyhytaikaisissa mittauskampanjoissa, joissa halutaan seurata jonkin
yksittäisen päästölähteen vaikutuksia tai alueen ilmanlaatua suuntaaantavalla tasolla, voidaan käyttää suuntaa-antaviin mittauksiin soveltuvaa
mittauskalustoa (esim. siirrettäviä optisia hiukkasmittalaitteita). Suuntaaantavissa mittauksissa voidaan käyttää myös erilaisia mittaussensoreita, jos
niiden tarkkuus on selvitetty riittävin vertailumittauksin.
Mittausasemia uudistetaan tarpeen mukaan. Pikaisin uudistustarve on
Kasarmipuiston mittausasemalla. Mittausverkossa pyritään siihen, että
mittauksia varten on erilliset mittausasemat tai ainakin laitesuojat, eikä
mittalaitteita lähtökohtaisesti sijoiteta muiden rakennusten tiloihin, joissa
mm. ympäristöolosuhteiden säätö ja hallinta voi olla vaikeaa.
Mittausten laatutaso
Kaikille mittauksille ylläpidetään ja kehitetään nykyistä ilmanlaadun
seurannan laatujärjestelmää niin, että se täyttää kaikki lainsäädännöstä
tulevat vaatimukset. Mittausten laatutasoksi asetetaan
ilmanlaatuasetuksessa määritelty jatkuvatoimisia mittauksia koskeva
laatutaso (mittausepävarmuus). Erillisissä kampanjamittauksissa
hyväksytään suuntaa-antavien mittausten laatutaso (mittausepävarmuus) ja
nämä mittaukset määritellään laatujärjestelmässä ja vuosittaisessa
mittaussuunnitelmassa erikseen.

