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Esipuhe

Pääkaupunkiseudulla on ilmanlaadun mittauksissa todettu hengitettävien hiukkasten ja typpidioksidin 
pitoisuuksille annettujen raja-arvojen ja otsonipitoisuudelle annettujen pitkän ajan tavoitteiden ylityksiä. 
Ilmanlaatuasetuksen mukaan kunta on raja-arvon ylittyessä velvollinen tekemään suunnitelmia ja oh-
jelmia raja-arvojen ylittymisen estämiseksi. Asukkaille on tiedotettava ohjelmien valmistelusta ja varat-
tava mahdollisuus antaa näistä mielipiteensä. 

YTV on valmistellut yhdessä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kanssa ilmansuojelun toimin-
taohjelmia vuosille 2008–2016. Ohjelmien tavoitteena on, että epäpuhtauksien pitoisuudet alenevat 
pysyvästi raja-arvojen alapuolelle. Lisäksi tavoitteena on yleisesti ilmanlaadun parantaminen ja ilman 
epäpuhtauksien haitallisten vaikutusten vähentäminen. Tämä raportti toimii näiden ohjelmien yhteise-
nä tausta-aineistona.

Ohjelmien sisältövaatimukset on määritelty EU:n direktiiveissä ja ne on Suomessa sisällytetty myös il-
manlaatuasetukseen. Tässä raportissa on esitetty toimintaohjelmiin vaadittavat taustatiedot mm. il-
manlaadusta, seurantamenetelmistä, päästöistä ja päästölähteistä. Raporttiin on koottu tietoja myös 
ilmanlaatuun vaikuttavista tekijöistä, kuten topografiasta, meteorologiasta, väestöstä, kaupunkiraken-
teesta, liikkumisesta, energiantuotannosta jne. Lisäksi on lyhyesti esitelty ilmansuojeluun liittyviä kan-
sainvälisiä sopimuksia ja strategioita, lainsäädäntöä sekä kansallisia ohjelmia. 

Raportin on laatinut YTV:n Seutu- ja ympäristötieto ja siitä on vastannut ilmansuojeluasiantuntija Päi-
vi Aarnio. Työtä on ohjannut ohjausryhmä, johon kuuluvat ympäristöjohtaja Pekka Kansanen, ympä-
ristötutkimuspäällikkö Päivi Kippo-Edlund ja ympäristövalvontapäällikkö Pertti Forss Helsingistä, ym-
päristönsuojelupäällikkö Tuula Hämäläinen-Tyynilä Espoosta, ympäristöjohtaja Stefan Skog Vantaalta, 
ympäristösihteeri Marika Brax Kauniaisista ja osastopäällikkö Eija Lehtonen Uudenmaan ympäristö-
keskuksesta sekä tietopalvelujohtaja Irma Karjalainen YTV:stä. 

Kiitämme kaikkia raportin laatimiseen osallistuneita sekä sitä kommentoineita tahoja.

Irma Karjalainen   Tarja Koskentalo 
Tietopalvelujohtaja   Ilmansuojeluryhmän päällikkö
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Sammandrag:
Huvudstadsregionen hör luftkvalitetsmässigt till de renaste metropolområdena i Europa. Vid mätningar av luftkvaliteten har man 
dock konstaterat överskridningar av dygnsgränsvärdena för inandningsbara partiklar (PM10) och årsgränsvärdet för kvävedioxid 
(NO2) inom de livligt trafikerade områdena i Helsingfors centrum, speciellt i gatukanjoner. I Esbo, Vanda eller Grankulla har 
inga överskridningar uppmätts. De nationella riktvärdena för dygnskoncentrationer av inandningsbara part klar och kvävedioxid 
överskrids, förutom i Helsingfors centrum, ställvis även i Esbo och Vanda. Gränsvärdesöverskridningarna för inandningsbara 
partiklar orsakas huvudsakligen av gatudamm och gränsvärdesöverskridningarna för kvävedioxid av trafikens utsläpp.

Koncentrationerna av finpartiklar är inom huvudstadsregionen i europeiskt hänseende låga och koncentrationerna ligger under 
det gräns- och målvärde som godkänts i EU. Finpartiklarna är dock hälsoeffektmässigt den mest skadliga orenheten i stadsluf-
ten och skador har även observerats med huvudstadsregionens koncentrationsnivåer. Långtidsmålen för ozonkoncentrationer, 
för att skydda hälsa och växtlighet, överskrids i huvudstadsregionen. Fjärrtransporten har en stor inverkan på koncentrationer-
na av såväl finpart klar som ozon. Med bedömning utgående från mätningar av luftkvaliteten är det sannolikt, att målvärdena 
för benzo(a)pyren bundet till partiklar ställvis överskrids på områden där man gynnar småskalig förbränning av ved. 

Koncentrationerna av svaveldioxid, kolmonoxid och bly har under de par senaste årtiondena sjunkit betydligt och ligger nume-
ra klart under både gräns- och riktvärden. Även koncentrationerna av bensen ligger klart under gränsvärdet och koncentratio-
nerna av arsen, kadmium och nickel under målvärdena.

Trafiken, den småskaliga förbränningen och energiproduktionen är de utsläppskällor som mest inverkar på luftkvaliteten i 
huvudstadsregionen. Effekterna av trafiken och den småskaliga förbränningen accentueras av den låga utsläppshöjden. Därtill 
river biltrafiken upp partiklar som härstammar från asfaltslitage, halkbekämpning m.fl. källor, från vägytorna upp i luften och 
påverkar sålunda även indirekt luftkvaliteten.
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skärps i framtiden, men å andra sidan förutspås trafikmängderna kraftigt öka. Reduceringstekn kerna för partikelutsläpp från 
dieselfordon har ökat andelen kvävedioxid i utsläppen. Risken finns att utsläppen av kvävedioxid ökar, på grund av att antalet 
dieseldrivna personbilar i en nära framtid ytterligare torde växa. Gällande energiproduktionens utsläpp torde det inte ske större 
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Fjärrvärme är den allmännaste uppvärmningskällan för byggnader i storstadsregionen. Småhusens allmännaste uppvärm-
ningssätt å sin sida är eluppvärmning. Av småhusen använder endast cirka 2 % ved som primärt uppvärmningssätt, men 
över hälften av småhusen använder ved sekundärt. Vedeldningens olägenheter accentueras i huvudstadsregionens tätnande 
bostadsområden, då antalet människor som exponeras för utsläppen är stort. Utsläppen från småskalig förbränning och deras 
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Abstract:
Air quality in the Helsinki metropolitan area is one of the cleanest among metropolitan areas in Europe. However, exceedan-
ces of the air quality limit values for nitrogen dioxide (NO2) and thoracic particles (PM10) have been observed along the busiest 
streets in downtown Helsinki, especially in street canyons. In the cities of Espoo, Vantaa, and Kauniainen no exceedances 
have been measured. The national 24 h guidelines for nitrogen dioxide and thoracic particles have been exceeded both in 
Helsinki and the other cities. The exceedances of the PM10 limit value and guideline are mostly due to street dust and those for 
NO2 due to car traffic emissions. 

The concentrations of fine particles are low in the area compared to European levels, and are below the target and limit value 
adopted by the EU Commission. However, fine particles are considered the most hazardous of air pollutants and adverse 
health effects have been observed on these low concentration levels. The long-term objectives for ozone to protect health and 
vegetation are exceeded in some areas. Long-range transport has a large effect on the concentrations of both fine particles 
and ozone. Based on the air quality measurements it is also l kely that the target value for benzo(a)pyrene is exceeded in 
some areas with small-scale wood burning.

The concentrations of sulfur dioxide, carbon monoxide, and lead have considerably decreased during the past decades and 
are at present well below the EU limit values and the national guidelines. Also the concentrations of benzene are below the 
limit value and those of arsenic, cadmium, and nickel below the target values.

Traffic, energy production, and small-scale wood burning are the dominant emission sources in the Helsinki metropolitan area. 
Due to low emission height the effects of traffic and wood burning are emphasized. Moreover, traffic raises from the streets 
surfaces particles that originate from asphalt wear, street sanding and other sources, and thus affects air quality indirectly.

The emissions from traffic and energy production have decreased during the past decades. In the future, the emission stan-
dards for traffic will become more stringent, but on the other hand the traffic volumes will increase considerably. The technolo-
gies aiming at decreasing the particle emissions from diesel vehicles tend to increase the proportion of NO2 in the emissions. 
There is a poss bility that the emissions of NO2 will increase. The emissions of energy production are expected to remain at 
present level during the next ten years. The volumes of ship and air traffic as well as their emissions despite sulfur dioxide are 
expected to increase in the near future. The emission regulations will be tightened, but they affect slowly. 

Majority of the buildings in the metropolitan area are attached in the district-heating network. Most single family and semi- 
detached houses use electricity for heating. Wood is used as a primary fuel in 2 percent of them. As a secondary fuel it is used 
in more than half of them. The harmful effects of small scale wood burning are emphasized because the number of exposed 
people is large. However, the emissions and effects of small-scale wood burning are known rather inadequately. Especially the 
emissions of particles are large compared to other sources. 

Studies conducted in the Helsinki metropolitan area show a similar range of health effects to those discovered in other, more 
polluted European cities. Characteristic for the air quality in the Helsinki metropolitan area is the relatively low annual con-
centration of fine particles and thoracic particles, but there are shorter periods of significantly higher concentrations during so 
called air pollution episodes. As far as health is concerned, the most important pollutants are fine particles from traffic and from 
small scale combustion as well as other combustion sources.

The cities of Helsinki, Espoo, Vantaa, and Kauniainen and the Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) have in cooperation 
prepared air pollution control programmes for the years 2008–2016. The aim of the programmes is that in 2016 the concentra-
tions of pollutants are constantly below the limit values. Air quality has improved and the adverse health effects caused by air 
pollutants have diminished and the quality of the environment improved.

In this report the necessary background information on the Helsinki metropolitan area, on air quality and the factors affecting 
it is given. The report also includes information on the international agreements, air quality legislation, and national strategies 
and programmes.

Keywords: air quality, air pollution control, plans and programmes, nitrogen dioxide, particles
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1. Johdanto

Ilman epäpuhtaudet ovat ihmisen toiminnas-
ta tai luonnosta peräisin olevia haittaa aiheutta-
via kaasumaisia tai hiukkasmaisia aineita. Hai-
tat voivat olla maailmanlaajuisia, alueellisia tai 
paikallisia. Maailmanlaajuisia vaikutuksia ovat il-
mastonmuutos ja yläilmakehän otsonikato. Alu-
eellisia vaikutuksia ovat esimerkiksi maaperän ja 
vesistöjen happamoituminen sekä alailmakehän 
kohonneet otsonipitoisuudet. Paikallisia vaiku-
tuksia ovat haitat ihmisten terveydelle ja lähiym-
päristölle sekä erilaiset viihtyisyys- ja materiaali-
haitat. Pääkaupunkiseudun ilmansuojeluohjelmat 
painottuvat epäpuhtauksien paikallisiin vaikutuk-
siin. Alueellisista ongelmista käsitellään alailma-
kehän otsonia. 

Pääkaupunkiseutu on ilmanlaadultaan puhtaim-
pia metropolialueita Euroopassa. Ilman epäpuh-
tauksien pitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla 
pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti laskeneet tai 
pysytelleet ennallaan voimakkaasta väestön, lii-
kennemäärien ja energiantuotannon kasvusta 
huolimatta. Keskimäärin ilmanlaatu on hyvä, mut-
ta hiukkasten, typpidioksidin ja otsonin pitoisuu-
det ovat ajoittain haitallisen korkeita. Ilmanlaadun 
mittauksissa on todettu hengitettävien hiukkas-
ten ja typpidioksidin pitoisuuksille annettujen 
raja-arvojen ja otsonipitoisuudelle annettujen pit-
kän ajan tavoitteiden ylityksiä. Lisäksi tutkimuk-
sissa on osoitettu ilman epäpuhtauksien aiheut-
tavan terveydellisiä haittoja pääkaupunkiseudun 
väestölle. Tiukentuneet ilmanlaadun raja-arvot, il-
manlaatumittaukset katukuiluissa ja ilmanlaadun 
episoditilanteet ovat tuoneet pääkaupunkiseu-
dun ilmanlaadun aika-ajoin voimakkaasti julki-
suuteen. Pääkaupunkiseudulla on toteutettu run-
saasti toimenpiteitä ilmanlaadun parantamiseksi, 
mutta nämä toimenpiteet ovat eräiden epäpuh-
tauksien osalta olleet riittämättömiä. 

Ilmanlaadun raja-arvot on annettu ilmanlaatu-
asetuksessa (711/2001) vuonna 2001. Raja-ar-
vot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät pitoi-
suudet, joita ei saa ylittää. Ympäristönsuojelulain 
mukaan kunnan on käytettävissään olevin kei-
noin estettävä raja-arvojen ylittyminen kunnan 
alueella. Typpidioksidin raja-arvot on saavutetta-

va vuoteen 2010 mennessä. Hiukkaspitoisuuksi-
en tuli alittaa raja-arvot jo vuoden 2005 alussa. 

Ilmanlaatuasetuksen mukaan kunta on raja- 
arvon ylittyessä velvollinen tekemään suunnitel-
mia ja ohjelmia raja-arvojen ylittymisen estämi-
seksi. Ne on laadittava 1,5 vuoden kuluessa sen 
vuoden päättymisestä, jolloin raja-arvo on ylitty-
nyt. Mikäli hiukkasten raja-arvon ylittyminen joh-
tuu talvihiekoituksesta, on laadittava selvitys yli-
tyksen syistä ja toimenpiteistä, joihin on ryhdytty 
pitoisuuksien alentamiseksi. Selvitys on laaditta-
va puolen vuoden kuluessa sen vuoden päätty-
misestä, jona raja-arvo on ylittynyt. 

Asukkaille on tiedotettava ohjelmien valmistelus-
ta ja varattava mahdollisuus antaa näistä mielipi-
teensä.

Suunnitelmien ja ohjelmien sisältövaatimukset on 
määritelty EU:n direktiiveissä ja ne on sisällytet-
ty myös ilmanlaatuasetukseen. Suunnitelmissa ja 
ohjelmissa on mm. esitettävä tiedot alueen topo-
grafiasta, meteorologiasta, ilmanlaadusta, seu-
rantamenetelmistä, päästöistä ja päästölähteis-
tä. Lisäksi on mm. arvioitava sen alueen laajuus, 
jossa raja-arvot ylittyvät, sekä raja-arvot ylittäville 
pitoisuuksille altistuvien ihmisten määrä.

Typpidioksidille ja hengitettäville hiukkasille an-
nettujen raja-arvojen ylityksiä on mittauksis-
sa todettu Helsingissä, lähinnä vilkkaasti liiken-
nöidyissä katukuiluissa sekä ydinkeskustan 
vilkasliikenteisimmillä alueilla. 

Pääkaupunkiseudun kaupungit ja YTV alkoi-
vat valmistella toimintaohjelmia typpidioksidin ja 
hiukkasten pitoisuuksien alentamiseksi vuonna 
2006. YTV:n Seutu- ja ympäristötieto kokosi ra-
portiksi kaikille ohjelmille yhteiset taustatiedot. 
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen sekä YTV 
laativat omat itsenäiset toimintaohjelmansa.

Toimintaohjelmiin liittyvät läheisesti myös vuon-
na 2007 hyväksytty Helsingin kaupungin varau-
tumissuunnitelma ilman epäpuhtauspitoisuuksien 
äkilliseen kohoamiseen (Viinanen 2007) vuonna 
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2004 laadittu YTV:n Seudullisen joukkoliikenteen 
poikkeusliikennesuunnitelma typpidioksidin varal-
le (YTV 2004) sekä Espoon kaupungin valmius-
suunnitelma koskien varautumista liikenteen ai-
heuttaman typpidioksidipitoisuuden kohoamiseen 
(Espoon ympäristökeskus 2006). 

YTV:n hallitus on 14.12.2007 hyväksynyt pää-
kaupunkiseudun ilmastostrategian (YTV 2007b). 
Strategiassa esitettyjen toimenpiteiden pääpaino 
on kasvihuonekaasujen vähentämisessä, mutta 
osa toimista vähentää myös hiukkasten, typenok-
sidien ja muiden epäpuhtauksien päästöjä. Siten 
pääkaupunkiseudun ilmastostrategia ja ilman-
suojelun toimintaohjelmat muodostavat yhtenäi-
sen kokonaisuuden ja toimenpiteiden toteutuk-
sessa on otettava huomioon sekä ilmasto- että 
ilmanlaatuvaikutukset. 

Pääkaupunkiseudun ilmansuojelun toimintaohjel-
mien visio vuodelle 2016 on:

Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat alen-
tuneet pysyvästi raja-arvojen alapuolelle. Il-
manlaatu on parantunut ja sen seurauksena 
kaupunkilaisten terveyteen kohdistuvat ilman 
epäpuhtauksien aiheuttamat kielteiset vaikutuk-
set ovat vähentyneet ja elinympäristön viihtyisyys 
parantunut. 

Painopiste on toimissa, joilla typpidioksidin ja 
hengitettävien hiukkasten pitoisuudet saadaan 
raja-arvojen alapuolelle. Lisäksi pyritään otsonin 
ja pienhiukkasten pitoisuuksien alentamiseen. Il-
manlaadun parantamisen ohella toisena keskei-
senä tavoitteena on kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentäminen. Ohjelmat on laadittu vuosille 
2008–2016. 



13

Taulukko 1. Pääkaupunkiseudun kuntien pinta-ala, väestö ja väestöntiheys vuodenvaihteessa 2005/2006 (Hel-
singin kaupungin tietokeskus 2006). Merialueet eivät ole mukana pinta-alatiedoissa. 

Maapinta-ala Vesipinta-ala Yhteispinta-ala Väkiluku Väestötiheys

km2 km2 km2 henk. henk./maa-km2

Helsinki 186 1 187 560905 3010

Espoo 312 18 330 231704 743

Vantaa 241 2 243 187281 779

Kauniainen 6 0 6 8457 1436

Pääkaupunkiseutu 745 21 766 988347 1327

2. Taustatietoja pääkaupunkiseudusta

2.1 Sijainti, topografia ja meteorologiset 
olosuhteet

Pääkaupunkiseutu on Helsingin, Espoon, Van-
taan ja Kauniaisten kuntien muodostamaa alue, 
joka sijaitsee Etelä-Suomessa Suomenlahden 
rannalla. Pitkän aikavälin (1971–2000) keskiläm-
pötila oli Helsingin Kaisaniemessä talvella joulu-
helmikuussa -3,8 ºC ja kesällä kesä-elokuussa 
15,9 ºC. Pitkän aikavälin keskimääräinen sade-
määrä on noin 640 mm vuodessa; sademäärä 
on alhaisin keväällä. Pysyvä lumipeite tulee kes-
kimäärin joulukuun lopussa ja lähtee maaliskuun 
lopussa pääkaupunkiseudulla. Vallitseva tuulen 
suunta on lounaasta.

Pääkaupunkiseutu ja sen ympäristö ovat topo-
grafialtaan tasaista, alavaa aluetta. Sen kor-
keimmatkin kohdat ovat vain noin 90 metriä me-
ren pinnan yläpuolella. Tasaiset pinnanmuodot 
ja avoin sijainti meren rannassa edistävät ilman 
epäpuhtauksien tehokasta sekoittumista ja lai-
menemista. Toisaalta kylmän ilmaston vuoksi tal-
vella esiintyy ajoittain voimakkaita maanpintain-
versioita (Mäkelä ym.1996, Karppinen ym. 2001), 
jolloin ilman epäpuhtauksien sekoittuminen ja lai-
meneminen on hyvin heikkoa. Epäpuhtauksien 
pitoisuudet saattavat tällaisissa tilanteissa kohota 
huomattavasti tavanomaista korkeammiksi. Suo-
malaisten ja muiden ilmastoltaan samankaltaisen 
maiden kaupunkien ilmanlaadun erityispiirre on 
keväiset katupölyepisodit. Talven aikana katujen 
ja teiden pinnoille kertyy autojen renkaiden alla 
jauhautunutta asfalttipölyä ja hiekoitushiekkaa. 
Katupöly pääsee nousemaan ilmaan keväällä, 
kun teiden pinnat sulavat ja kuivuvat. Tällöin hen-
gitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuudet nouse-

vat ajoittain erittäin korkeiksi vilkasliikenteisillä 
alueilla. Keväälle tyypilliset aamuiset inversioti-
lanteet ja kuivat heikkotuuliset säät myötävaikut-
tavat lisäksi pitoisuuksien kohoamiseen. Pohjoi-
nen sijainti kaukana Euroopan saasteisimmista 
alueista ja kylmä ilmasto ovat toistaiseksi pitä-
neet otsonipitoisuudet melko alhaisina Suomes-
sa verrattuna eteläisempään Eurooppaan.

2.2 Väestö ja kaupunkirakenne

Pääkaupunkiseudun kokonaispinta-ala on yh-
teensä 766 km2 (taulukko 1). Vuodenvaihteessa 
2005/2006 pääkaupunkiseudulla asui yhteensä 
988 000 henkilöä. Keväällä 2007 alueen väkiluku 
ylitti miljoonan asukkaan rajan. Helsingissä asuu 
yli puolet seudun väestöstä. Myös väestötiheys 
on selvästi suurin Helsingissä, 3010 henkilöä/
maa-km2 vuoden vaihteessa 2005/2006. 

Pääkaupunkiseudun väkiluku on noin puolitoista-
kertaistunut viimeisen 40 vuoden kuluessa. Voi-
makkaimmin väestö on kasvanut Espoossa ja 
Vantaalla, joissa väkiluku on likimain kolminker-
taistunut. Pääkaupunkiseudun väkiluvun kasvun 
ennustetaan jatkuvan nopeana myös tulevaisuu-
dessa. Seudun vuotuinen kasvuennuste on kes-
kimäärin 0,8 prosenttia jaksolla 2006–2015 ja 0,7 
prosenttia jaksolla 2006–2025 (taulukko 2). Väki-
luvun kasvun ennustetaan olevan vuoteen 2025 
mennessä voimakkainta Espoossa, melko voi-
makasta Vantaalla ja selvästi hitaampaa Helsin-
gissä sekä Kauniaisissa. Pääkaupunkiseudun 
väkiluvun arvioidaan siten olevan noin 1,1 miljoo-
naa vuonna 2025. Väestön kasvu on viime vuosi-
kymmeninä ollut voimakasta myös pääkaupunki-
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Kuva 1. Aluetehokkuus pääkaupunkiseudun rakennetuilla alueilla. 

Taulukko 2. Pääkaupunkiseudun kuntien väkiluku vuoden vaihteessa 2005/2006, ennusteet 1.1.2015 ja 2025 sekä väkiluvun 
muutos (Pääkaupunkiseudun neuvottelukunta 2007). 

Väkiluku 2006 2015 2025

Helsinki 560 905 578 600 593 000

Espoo 231 704 262 600 292 000

Vantaa 187 281 205 000 224 000

Kauniainen 8 457 9 000 8 900

Pääkaupunkiseutu 988 347 1 055 000 1 118 000

Väkiluvun muutos 2006-2015 %/vuosi 2006-2025 %/vuosi

Helsinki 17 738 0,4 32 000 0,3

Espoo 30 896 1,5 50 000 1,4

Vantaa 17 910 1,1 37 000 1

Kauniainen 546 0,7 400 0,2

Pääkaupunkiseutu 67 090 0,8 129 000 0,7

© Maanmittauslaitos 14/MYY/07
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seutua ympäröivissä kunnissa. Väkiluvun nousun 
ennustetaan olevan useissa kehyskunnissa vie-
lä nopeampaa kuin pääkaupunkiseudulla seuraa-
van 20 vuoden kuluessa (Helsingin kaupungin 
tietokeskus 2006).

Pääkaupunkiseutu on väljästi rakennettu. Ra-
kennettujen alueiden aluetehokkuusluku eli ra-
kennetun kerrosalan suhde maapinta-alaan on 
koko seudulla keskimäärin 0,25 (kuva 1). Suu-
rin osa rakennetusta alueesta jää kuitenkin sel-
västi alle tämän keskimääräisen arvon. Helsin-
gin kantakaupungissa rakenne on tiiveintä. (YTV 
2006a) Tulevaisuuden yleiskaavasuunnitelmissa 
pääkaupunkiseudun maankäyttörakennetta pyri-
tään eheyttämään ja tiivistämään. Toisaalta seu-
dun kaupunkirakenne laajenee entistä suurem-
malle alueelle asumisväljyyden ja väestönkasvun 
seurauksena. Pääkaupunkiseudun yhdyskunta-
rakenteen toimivuuden kannalta on tärkeää, että 
seudun rakenne ei hajaudu liiaksi. (YTV 2007a) 

2.3 Liikennemäärät ja liikkuminen

Ajoneuvosuorite (ajoneuvojen kulkema matka) 
pääkaupunkiseudun yleisillä teillä ja kaduilla oli 
vuonna 2006 noin 5 000 miljoonaa ajoneuvokilo-
metriä. Ajoneuvosuoritteen kasvu on ollut viime 
vuosina noin 1–2 % vuodessa. Henkilöautojen 
osuus ajoneuvosuoritteesta on noin 83 % (kuva 
2). Henkilöautojen määrä ja autotiheys ovat kas-
vaneet pääkaupunkiseudulla (kuva 3). Kaikkein 
vilkkaimmin liikennöityjä alueita pääkaupunki-
seudulla ovat pääväylät sekä Helsingin kanta-
kaupunki (liite 1). Liikennemäärät ovat kasvaneet 
nopeasti Espoon ja Vantaan alueilla sekä poikit-
taisväylillä. Helsingissä liikennemäärät ovat kas-
vaneet viime vuosina voimakkaasti esikaupunki-
alueiden pääväylillä ja pysytelleet melko vakioina 
keskusta-alueella (Lilleberg ja Hellman 2007). 
Liikenneruuhkat ovat levinneet yhä laajemmal-
le alueelle ja kestävät aikaisempaa kauemmin 
(YTV 2007a).

Pääkaupunkiseudun viime vuosikymmenien 
kasvu ja yhdyskuntarakenteen leviäminen on 
merkinnyt erityisesti henkilöautoliikenteen voi-
makasta lisääntymistä ja joukkoliikenteen kulku-
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Kuva 3. Henkilöautojen määrän ja henkilöautotihey-
den kehitys pääkaupunkiseudulla vuosina 1988–2006 
(Työsuhdeautot on pääosin yrityksen kunnassa) (Ajo-
neuvohallintokeskus).

Kuva 2. Eri ajoneuvotyyppien osuudet ajoneuvosuo-
ritteesta pääkaupunkiseudulla vuonna 2006 (Mäkelä, 
2007).

2000

2500

3000

3500

1500

1000

1966
0

500

1976 1988 1995 2000

66% 53% 42% 39%39%

2030

37%

2005

38%

Kevytliikenne

Henkilöauto

Joukkoliikenne

Joukkoliikenteen osuus moottoriajoneuvoliikenteen matkoista

1
00

0
m

at
ka

a
/v

rk

4000

Kuva 4. Henkilöliikenteen kehitys pääkaupunkiseudul-
la jaksolla 1966–2030 (YTV, 2007a). 



16

Kuva 5. Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen laajentuminen 1980–2004 (Lähde: YTV).
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tapaosuuden supistumista (kuva 4). Työmatkat 
seudun sisällä ovat pidentyneet ja vapaa-ajan lii-
kenne on kasvanut huomattavasti. Pääkaupun-
kiseudulle tullaan myös entistä kauempaa töi-
hin (kuva 5). Pääkaupunkiseudulla käy nykyään 
töissä noin 110 000 alueen ulkopuolella asu-
vaa ihmistä. Määrän on arvioitu kasvavan vuo-
teen 2030 mennessä jopa 170 000–180 000:een. 
Pääkaupunkiseudulta puolestaan matkustaa päi-
vittäin noin 24 000 ihmistä töihin alueen ulkopuo-
lelle. (YTV 2006b ja 2007a).

Tulevaisuudessa matkat pitenevät ja ajoneu-
voliikenteen kilometrisuorite kasvaa edelleen 
maankäytön levitessä entistä laajemmalle pää-
kaupunkiseudulla ja sitä ympäröivillä alueilla. 
Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunni-
telma 2007:ssä on henkilöautoliikenteen kilomet-
risuoritteen arvioitu nousevan noin 40 prosent-
tia jaksolla 2005–2030 (YTV 2007a). Liikenteen 
kasvu kohdistuu suurelta osin pääliikenneväylil-
le Espooseen ja Vantaalle sekä Helsingin esikau-
punkialueille. Joukkoliikenteen kulkutapaosuus 
moottoriajoneuvomatkoista säilyy ennusteen 
mukaan lähes nykyisellään ja on noin 37 pro-
senttia (kuva 4). Kevyen liikenteen matkoja teh-
dään ennusteen mukaan pääkaupunkiseudulla ja 
koko Uudellamaalla noin 12 prosenttia enemmän 
vuonna 2030 kuin vuonna 2005. Raskaan liiken-
teen kilometrisuoritteen kasvuvauhdin on ennus-

tettu olevan suunnilleen yhtä nopeaa kuin henki-
löautoliikenteessä (Tiehallinto 2002).

Nykyinen maankäyttö mahdollistaisi hyvin jouk-
koliikenteen ja kevyen liikenteen käytön lisäänty-
misen pääkaupunkiseudulla. Arviolta 75 % pää-
kaupunkiseudun asukkaista asuu ja yli 80 % 
työskentelee ns. joukkoliikennekaupungin alueel-
la. Vajaa puolet (44 %) seudun väestöstä asuu 
alle kilometrin etäisyydellä lähimmältä juna- tai 
metroasemalta. Työpaikkojen vastaava osuus on 
54 %. Raideliikenteen vaikutuspiirissä asuvien 
suhteellinen osuus ei ole viime vuosikymmeninä 
kasvanut. (YTV 2006a) 

Väljän kaupunkirakenteen vuoksi polttoaineen ku-
lutus henkilöä kohden liikenteessä on pääkau-
punkiseudulla melko korkea verrattuna moniin 
muihin Euroopan kaupunkeihin ja vastaa lähin-
nä amerikkalaisia autokaupunkeja (kuva 6) (YTV 
2006a). Vuodesta 1992 on kaikissa uutena myy-
tävissä bensiinikäyttöisissä autoissa ollut kolmi-
toimikatalysaattori. Ilman katalysaattoria olevien 
henkilöautojen ajosuoriteosuus koko henkilöauto-
suoritteesta oli noin 10 % vuonna 2006 (kuva 2). 
Ensirekisteröityjen henkilöautojen energiankulu-
tus ajettua kilometriä kohden laski selvästi Suo-
messa 1990-luvulla, koska sekä ajoneuvot että 
polttoaineet kehittyivät. Viime vuosina tämä edul-
linen suuntaus on kuitenkin bensiinikäyttöisillä 

© Maanmittauslaitos 14/MYY/07
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ajoneuvoilla pysähtynyt. Dieselkäyttöisillä ajoneu-
voilla ominaisenergiankulutus on jopa kääntynyt 
selvään nousuun, koska painavien ja suuritehois-
ten autojen osuus on lisääntynyt (YTV 2006a).

2.4 Energiantuotanto ja -kulutus

Pääkaupunkiseudun energialaitoksissa tuotetun 
kaukolämpö- ja sähköenergian määrä on lähes 
kaksinkertaistunut viimeisen 20 vuoden kulues-
sa. Samaan aikaan voimalaitosten päästöt ovat 
laskeneet voimakkaasti, koska ominaispäästöt 
tuotettua energiayksikköä kohden ovat vähenty-
neet (Myllynen ym. 2006). Pääkaupunkiseudun 
energialaitoksissa käytetään pääosin maakaasua 
(~50–60 % kulutetusta polttoaineesta) ja kivihiiltä 
(~40–50 %). Öljyn (~2%) sekä biopolttoaineiden 
(~1%) osuudet ovat pienet. (Häyrinen 2007, Vuo-
rinen 2007, Vantaan Energia 2007b).

Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus pääkau-
punkiseudulla on kasvanut vuosittain noin pro-
sentin, kuten Suomessa keskimäärinkin. Noin 
puolet sähköenergiasta kuluu palvelusektorilla, 
reilu kolmannes kotitalouksissa ja noin kymme-
nesosa teollisuudessa. Sähkönkulutusta kasvat-
tavat mm. erilaisten sähköisten järjestelmien ja 
laitteiden lisääntyminen sekä sähkölämmityksen 
yleistyminen uusissa pientaloissa. (YTV 2006a)

Kaukolämpö on selvästi yleisin rakennusten läm-
mönlähde pääkaupunkiseudulla (taulukko 3). 
Helsingissä sen osuus on peräti 86 % rakennus-
neliöiden mukaan laskettuna, muissa seudun 
kaupungeissa jonkin verran vähemmän. Kauko-
lämpö tuotetaan pääosin tehokkaasti yhdistetty-
nä sähkön- ja lämmöntuotantona. 

Yleisin pientalojen (eli erillis- ja rivitalojen) läm-
mitystapa pääkaupunkiseudulla on sähkölämmi-

Kuva 6. Liikenteessä vuosittain kulutettu polttoaine henkeä kohden ja väestöntiheys eräissä maailman kaupun-
geissa. 
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Taulukko 3. Rakennusten lämmitystapaosuudet (%) pääkaupunkiseudulla vuonna 2006 rakennusneliöiden 
mukaan laskettuna (Lähde: Tilastokeskus).

Pääkaupunkiseutu Helsinki Espoo ja Kauniainen Vantaa

Kaukolämpö 78 86 67 68

Sähkö 10 6 17 17

Erillislämmitys 9 6 15 13

Tuntematon 2 3 2 2

tys (~48 %). Noin neljäsosa pientaloista on liitetty 
kaukolämpöön ja noin neljäsosa käyttää kevyt-
tä polttoöljyä (Tilastokeskus 2007). Puuta käyttää 
pääasiallisena lämmönlähteenä 2 % ja maaläm-
pöä 1 % pientaloista. Puu on melko harvinainen 
pientalojen ensisijainen lämmitysmuoto pääkau-
punkiseudulla, mutta toissijaisena lämmitysmuo-
tona sitä käyttää yli puolet pientaloista. Pää-
kaupunkiseudun pientaloissa käytetystä puusta 
pääosa poltetaan varaavissa takoissa ja puukiu-
kaissa (Haaparanta ym. 2003). Vanhojen tulisi-
jojen ominaispäästöt ovat usein suuret ja ener-
giatehokkuus huono. Puun polton suosio on 
kasvanut ja lähes kaikkiin uusiin pientaloihin ra-
kennetaan tulisija.

Pääkaupunkiseudun rakennuskanta oli yhteen-
sä 72 miljoonaa kerrosneliömetriä vuoden 2004 
lopussa (Helsingin kaupungin tietokeskus 2006). 
Asukasmäärien ja asumisväljyyden kasvun ar-
vioidaan synnyttävän vuoteen 2030 mennes-
sä yhteensä noin 20 miljoonan kerrosneliömetrin 
asuntorakentamistarpeen, josta puolet aiheu-
tuu asukasmäärän kasvusta ja puolet asumisväl-
jyyden kasvusta (YTV 2007a). Rakennuskannan 
kasvu lisää lämmitystarvetta ja siten tulevilla ra-
kennus- ja lämmitystapavalinnoilla on vaikutusta 
myös ilmanlaatuun. 
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Taulukko 4. Pääkaupunkiseudun tärkeimpien päästölähteiden päästöt ilmaan vuonna 2006.
Rikkidioksidi   Typenoksidit Hiukkaset Hiilimonoksidi Hiilivedyt

tonnia   % tonnia   % tonnia   % tonnia   % tonnia %
Energialaitokset 6211 92 8623 52 349 33 
Pienet pistelähteet # 156 2 133 1 29 3 33 0 296 6
Pintalähteet 107 2 372 2 33 3 
Tulis jojen käyttö* 105 1 300 29 4080 16 1800 38
Autoliikenne 7 0 5574 34 289 28 20732 80 2433 52
Laivali kenne 246 4 1076 7 46 4 57 1
Lentoli kenne 52 1 596 4 1 0 1133 4 93 2
Yhteensä 6779 100 16479 100 1047 100 25978 100 4679 100
# päästötiedot vuodelta 2005
* päästöarvio vuodelle 2000

Taulukko 5. Eri ajoneuvoluokkien osuudet (%) autoliikenteen päästöistä ja liikennesuoritteesta pääkaupunkiseu-
dulla vuonna 2006.

Hiukkaset Typenoksidit VOC Hiilimonoksidi Suorite

Henkilöautot, bensiini, ei kat. 1 16 44 43 10

Henkilöautot, bensiini, kat. 1 18 28 45 56

Henkilöautot, diesel 38 11 5 4 17

Pakettiautot, bensiini 0,05 0,5 2 2 0,5

Pakettiautot, diesel 24 8 4 2 9

Linja-autot 11 17 5 1 2

Kuorma-autot 24 30 13 2 5

VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet

3. Ilman epäpuhtauksien päästöt ja niiden kehittyminen

Merkittävimmät ilman epäpuhtauksien päästöläh-
teet pääkaupunkiseudulla ovat liikenne, energi-
antuotanto ja tulisijojen käyttö (taulukko 4). Kiin-
teistöjen erillislämmityksen päästöt tunnetaan 
kuitenkin vielä huonosti. Pääkaupunkiseudulla on 
melko vähän teollisuutta, joten sen osuus alueen 
kokonaispäästöistä on pieni. Teollisuuden pääs-
töistä aiheutuu kuitenkin toisinaan paikallisia on-
gelmia, kuten haju- ja pölyhaittoja. 

3.1 Liikenne 

Autoliikenne 

Liikenteen päästöistä merkittävimpiä ovat hiukka-
set, typenoksidit, hiilimonoksidi ja hiilivedyt. Näi-
den suorien päästöjen lisäksi liikenne nostattaa 
tien pinnalta ilmaan hiukkasia, jotka ovat peräisin 
asfaltin kulumisesta ja liukkaudentorjunnasta ym. 
lähteistä. Nämä hiukkaset ovat epäsuoria pääs-

töjä ja niiden määrää on hyvin vaikea arvioida. 
Pääkaupunkiseudun autoliikenteen suorat pääs-
töt on arvioitu VTT:n LIISA 2006 -laskentajärjes-
telmällä käyttäen kuntien ilmoittamia liikennesuo-
ritteita (Mäkelä 2007).

Niiden osuudet kokonaispäästöistä käyvät ilmi 
taulukosta 4 ja eri ajoneuvoluokkien osuudet tau-
lukosta 5. Autoliikenne on suurin yksittäinen hii-
limonoksidin ja hiilivetyjen (haihtuvien orgaa-
nisten yhdisteiden) päästölähde. Sen osuus on 
suuri myös typenoksidien ja hiukkasten päästöis-
tä. Autoliikenteellä on päästöosuuttaan suurem-
pi vaikutus ilmanlaatuun, koska päästöt vapautu-
vat matalalta. 

Liikenteen kasvu on pääkaupunkiseudulla ollut 
voimakasta: vuodesta 1993 liikennemäärät ovat 
Helsingissä kasvaneet muutamaa poikkeusvuot-
ta lukuun ottamatta reilun prosentin vuodessa. 
2000-luvulla kaupungin rajan ja poikittaislinjan lii-
kenteen kasvu on hidastunut. Ainoastaan  
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Kehä I:n liikennemäärät ovat kasvaneet merkit-
tävästi. Kymmenessä vuodessa Helsingin liiken-
nemäärät ovat kasvaneet noin 11 %. (Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto 2007). Espoossa lii-
kennemäärät ovat kasvaneet viimeisen kymme-
nen vuoden aikana noin 30 % (Espoon kaupun-
kisuunnittelukeskus 2007) ja Vantaalla noin 20 % 
(Virtanen 2007). Liikennemäärät ovat kasvaneet 
erityisesti pääväylillä.

Huolimatta liikennemäärien kasvusta autoliiken-
teen päästöt ovat laskeneet 1990-luvun alku-
puolelta lähtien ajoneuvotekniikan sekä polttoai-
neiden kehittämisen myötä. Vuodesta 1992 on 
kaikissa uutena myytävissä bensiinikäyttöisissä 
autoissa ollut kolmitoimikatalysaattori. Se on vä-
hentänyt typenoksidi-, hiilimonoksidi- ja hiilivety-
päästöjä. Myös uudet polttoaineet ovat vähentä-
neet bensiiniautojen hiilivety-, hiilimonoksidi- ja 
rikkipäästöjä ja dieselautojen rikkidioksidi- ja 
hiukkaspäästöjä. Liikenteen pakokaasujen lyijy-
päästöt loppuivat, kun lyijyn lisääminen bensiiniin 
lopetettiin. Dieselajoneuvojen hapettavat kataly-
saattorit ovat yleistyneet ja vähentäneet hiukkas-
päästöjä, mutta toisaalta haitallisen typpidioksi-
din osuus pakokaasussa on kasvanut. Vuodesta 
1996 vuoteen 2006 liikenteen rikkidioksidipääs-
töt ovat laskeneet yli 90 %, typenoksidipäästöt yli 
40 % ja hiukkas-, hiilimonoksidi- sekä haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöt noin 50 %. (Myl-
lynen ym. 2007)

Liikenteen suorien päästöjen oletetaan vähe-
nevän jatkossakin pääkaupunkiseudulla, kos-
ka päästönormit kiristyvät jatkuvasti. Tarkem-
man arvion antaminen päästöjen kehittymisestä 
edellyttää sellaisen päästöarvion tekemistä, jos-
sa otetaan huomioon uusin tutkimustieto liiken-
nemäärien kehittymisestä sekä päästöistä to-
dellisissa kaupunkiolosuhteissa. Typenoksidien 
päästönormit eivät kiristy kovin merkittävästi ja 
toisaalta edellä mainitut dieselajoneuvojen ha-
pettavat katalysaattorit saattavat jopa lisätä typ-
pidioksidin määrää suorissa päästöissä. Diesel-
käyttöisten henkilöautojen osuus on Suomessa 
ollut melko alhainen moniin muihin Euroopan 
maihin verrattuna. Niiden osuus on kuitenkin ollut 
kasvussa ja vuoden 2008 alusta toteutettava au-
toveron uudistus todennäköisesti nopeuttaa nii-

den osuuden kasvua. Päästönormeilla ei myös-
kään ole vaikutusta epäsuoriin päästöihin, joten 
liikennemäärien kasvaessa katupölyn aiheuttami-
en haittojen vähentämiseen on kiinnitettävä en-
tistä enemmän huomiota. 

Laivaliikenne 

Satamatoiminnan päästöt arvioidaan Helsingissä 
vuosittain ja arvioon sisällytetään laivaliikenteen 
päästöt Helsingin satama-alueella ja merellä noin 
2–3 km asti laitureista. Mukana ovat myös muut 
satamatoiminnan päästöt, kuten työkoneet, sa-
tamassa asioivat rekat ja kuorma-autot. Näistä 
päästöistä suurin osa, esimerkiksi rikkidioksidi-
päästöistä likimain 80 %, vapautuu ilmaan laivo-
jen ollessa laiturissa. Satamatoiminnan NOx- ja 
SO2-päästöt kasvoivat 2000-luvun alussa, mutta 
vuonna 2006 päästöt laskivat selvästi (Helsingin 
Satama 2007a). Hiukkaspäästöt ovat pysyneet li-
kimain ennallaan. NOx- ja SO2-päästöjen vähen-
tyminen johtuu mm. laivojen moottori- ja puhdis-
tustekniikan kehittymisestä sekä polttoaineiden 
laatuvaatimusten tiukentumisesta. Itämerellä tuli 
19.5.2006 voimaan kansainvälinen sopimus, jol-
la rajoitettiin polttoaineiden enimmäisrikkipitoi-
suus 1,5 prosenttiin. Samana vuonna satamatoi-
minnan päästöjen laskentamalli päivitettiin lisäksi 
laivojen olemassa olevien katalysaattoreiden tie-
doilla. Helsingin Satama on myös selvittänyt 
mahdollisuuksia liittää laivat maasähköön (ylei-
seen sähköverkkoon) niiden ollessa satamassa. 

Vuosaaren satama otetaan käyttöön vuoden 
2008 lopussa. Matkustaja-alukset jäävät Etelä- 
ja Länsisatamaan, Vuosaareen siirtyvät Länsi-
sataman tavarasatamatoiminta ja Sörnäisten sa-
taman kaikki toiminnot, mikä tulee vaikuttamaan 
myös ilmanlaatuun satamien läheisyydessä.

Tulevaisuudessa laivaliikenteen ja siten myös sa-
tamien työkoneiden ja ajoneuvojen määrän ole-
tetaan kasvavan. Rikkidioksidipäästöt vähenevät, 
muut päästöt todennäköisesti kasvavat lähitule-
vaisuudessa. (Helsingin Satama 2007b).

Merenkulun ympäristönsuojelua säätelee maa-
ilmanlaajuisesti YK:n alaisen IMO:n (Interna-
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tionala Maritime Organization) Marpol 73/78 
yleissopimus. Sitä päivitetään parhaillaan ja 
päästömääräykset tulevat kiristymään. Suo-
messa on säädetty Valtioneuvoston asetuksella 
(689/2006), että vuoden 2010 alusta alkaen sa-
tamassa olevien laivojen polttoaineen rikkipitoi-
suus ei saa ylittää 0,1 % määrättyjä poikkeuksia 
lukuunottamatta.

Lentoliikenne

Lentoliikenteen ja lentoasematoimintojen pääs-
töarvioissa ovat mukana sekä Helsinki-Vantaan 
että Helsinki-Malmin lentoasemien päästöt. Len-
toasema-alueiden päästöihin on laskettu mukaan 
lentokoneiden LTO-syklin (landing and take off) 
aikaiset sekä Ilmailulaitos Finavian maakaluston 
päästöt. LTO-sykli kattaa lentokoneen laskeutu-
misen ja lentoonlähdön ulottuen oletettuun sekoi-
tuskorkeuteen, 915 metriin saakka. Alueellisesti 
tämä korkeus vastaa 18 kilometrin matkaa ko-
neen laskeutuessa ja 6 km koneen noustessa. 

Taulukossa 4 on esitetty Helsinki-Vantaan sekä 
Malmin lentoasemien ja niiltä liikennöivien lento-
koneiden päästöt ja Ilmailulaitoksen maakalus-
ton päästöt vuonna 2006 (Finavia 2007a). So-
tilasilmailun ja helikoptereiden päästöt eivät ole 
mukana näissä luvuissa. Lentoaseman lämpö-
voimalaitoksen päästöt sisältyvät pistelähteiden 
päästöihin. Päästöt vaihtelevat vuosittain johtuen 
lentoyhtiöiden eri lentokonetyyppien käyttöosuuk-
sien vaihtelusta. Eri konetyypeillä on erilaiset 
ominaispäästöt ja polttoaineenkulutus. Ilmailu-
laitos Finavian maakaluston päästöjen osuus oli 
noin 2–5 % Helsinki-Vantaan lentoaseman toi-
mintojen päästöistä. (Finavia 2007b).

Tilastojen mukaan laskeutumismäärät Helsinki- 
Vantaan lentoasemalla lisääntyivät vuosina 
1996–2006 noin 30 %. Samalla aikavälillä lento-
liikenteen laskennallisen polttoaineen kulutuksen 
ja päästömäärien on arvioitu kasvaneen  
10–25 %. (Finavia 2007b). 

Lentoliikenteen on todettu kasvavan Suomen 
kansantalouden kasvuun nähden noin kaksin-
kertaisella nopeudella. Myös maailmanlaajuisesti 

lentoliikenne on vahvasti kasvussa. Tällä hetkellä 
arvioidaan lentoliikenteen operaatiomäärien kas-
vavan Euroopassa sekä pitkällä (20 vuotta) että 
keskipitkällä (10 vuotta) aikavälillä noin  
2,2–3,5 % vuodessa. Myös lentoasematoimin-
tojen, kuten kenttäalueen ajoneuvoliikenteen 
ja maahuolintapalveluiden voidaan olettaa kas-
vavan vastaavasti. Pitkällä aikavälillä osa len-
tokone- ja ajoneuvokalustosta muuttuu ener-
giatehokkaammaksi ja vähäpäästöisemmäksi. 
Yksikköpäästöjen ja ominaiskulutuksen on ar-
vioitu olevan tällöin 10–15 % pienempi kuin ny-
kytilanteessa. Kaluston uudistuminen ja liiken-
nemäärien kasvu huomioiden Helsinki-Vantaan 
lentoasema-alueen typenoksidipäästöjen olete-
taan kasvavan nykyisestä noin 20 %. (Finavia 
2007c). 

Työkoneet 

Työkoneiden päästöjä on arvioitu valtakunnalli-
sesti VTT Yhdyskuntatekniikassa vuodelle 2004. 
Pääkaupunkiseudun päästöosuutta ei kuiten-
kaan voida erotella koko maan päästöistä. Työ-
koneiden päästöt suhteessa koko Suomen tielii-
kenteen päästöihin olivat vuonna 2004 karkeasti 
arvioiden seuraavat: hiilimonoksidi 31 %, typen-
oksidit 44 %, hiilivedyt 74 % ja hiukkaset 93 %. 
On arvioitu, että työkoneiden päästöt saavuttivat 
huippunsa epäpuhtaudesta riippuen 1990-luvul-
la tai vuosituhannen vaihteessa, jonka jälkeen ne 
alkoivat laskea hiilivetypäästöjä lukuun ottamat-
ta. Työkoneiden typenoksidi- ja hiukkaspäästöt 
tulevat pääasiallisesti dieselkäyttöisistä koneista. 
Bensiinikäyttöisten koneilla on merkitystä erityi-
sesti hiilivety- ja hiilimonoksidipäästöjen suhteen. 
(TYKO 2005 laskentajärjestelmä). Koko maan ti-
laston perusteella pääkaupunkiseudun työkonei-
den päästöjä ei voi arvoida, vaan pääkaupunki-
seudulla käytettävät työkoneet ja niiden käyttö 
tulisi kartoittaa. 

3.2 Energiantuotanto

Suurin osa pääkaupunkiseudun energiantuotan-
non päästöistä tulee voimalaitoksista. Lämpökes-
kusten käyttö rajoittuu yleensä kylmiin kausiin. 
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Energiantuotannon päästöt purkautuvat korkeis-
ta piipuista, joten ne leviävät laajalle alueelle ei-
vätkä yleensä aiheuta korkeita pitoisuuksia (ks. 
luku 7). Pääkaupunkiseudulla energiantuotanto-
yhtiöitä on kolme: Helsingin Energia, Fortum Po-
wer and Heat Oy ja Vantaan Energia Oy. Yhteen-
sä yhtiöillä on alueella kuusi voimalaitosta ja 29 
lämpökeskusta. Pääkaupunkiseudulla sähkö-
energia ja kaukolämpö on pääosin tuotettu säh-
kön ja lämmön yhteistuotannolla, jolloin polttoai-
netta säästyy noin 40 % verrattuna siihen, että 
ne tuotettaisiin erikseen. Päästöt vähenevät sa-
massa suhteessa.

Kymmenessä vuodessa pääkaupunkiseudun 
energialaitosten tuotanto on kasvanut noin vii-
denneksen. Vuosittaiset muutokset tuotannos-
sa ovat kuitenkin suuria. Sähköntuotannon kasvu 
on ollut lämmöntuotannon kasvua nopeampaa. 
Kymmenessä vuodessa erityisesti rikkidioksidin 
ja hiukkasten päästöt ovat kuitenkin laskeneet 
merkittävästi. Pitkällä aikavälillä energialaitosten 
päästöt ovat laskeneet vielä selvemmin rikinpois-
tolaitosten käytön sekä polttoaine- ja polttoteknis-
ten muutosten ansiosta: Vuodesta 1986 vuoteen 
2006 energialaitosten yhteenlasketut rikkidioksi-
dipäästöt vähenivät noin 85, typenoksidipäästöt 
noin 45 ja hiukkaspäästöt noin 85 %. Liitteessä 2 
on tarkemmin esitetty energialaitosten päästötie-
dot vuosilta 1986–2006. (Ahonen 2007, Fortum 
Power and Heat 2007a, Helen 2007 a ja b, Van-
taan Energia 2007 a ja b). 

Vuoteen 2016 mennessä energialaitosten pääs-
tömäärissä ei tapahtune suuria muutoksia. Polt-
toainevalikoimassa tapahtuvat muutokset, ener-
giamarkkinat, päästökauppa ym. vaikuttavat 
päästöihin. EU:ssa IPPC-direktiivin uudistus ja 
kaupunki-ilman teemakohtaisen strategian to-
teuttaminen luovat paineita vähentää päästöjä. 
(Fortum Power and Heat 2007b, Helen 2007c, 
Vantaan Energia 2007c). Näiden tekijöiden vai-
kutuksia on kuitenkin vaikea arvioida tässä vai-
heessa. 

3.3 Pienet pistelähteet

Pienten pistelähteiden päästöillä tarkoitetaan 
tässä muiden kuin em. suurten energialaitosten 
päästöjä. Näitä muita ympäristölupavelvollisia 
päästölähteitä pääkaupunkiseudulla ovat mm. 
yksittäiset lämpölaitokset, jätevedenpuhdistamot, 
lääketehtaat, painolaitokset, pakkausteollisuus, 
polttoainevarastot ja asfalttiasemat. Pääkaupun-
kiseudulla on melko vähän pieniä lupavelvolli-
sia laitoksia. Matalan päästökorkeuden takia niil-
lä voi kuitenkin olla selviä paikallisia vaikutuksia 
ilmanlaatuun. Taulukossa 4 esitetyt pienten pis-
telähteiden päästötiedot (vuodelta 2005) on saa-
tu ympäristöhallinnon VAHTI- tietojärjestelmästä. 
Pienten pistelähteiden osuus kaikista päästöis-
tä on muutaman prosentin luokkaa ja vuosittai-
set vaihtelut ovat suuria. Näiden lupavelvollisten 
päästölähteiden päästöt ovat pääkaupunki-
seudulla vähentyneet kymmenessä vuodessa 
(1995–2005) hiukkasten, typenoksidien ja rikkidi-
oksidin osalta 50–60 % ja hiilivetyjen osalta jopa 
80 %.

3.4 Pintalähteet

Ilmaan vapautuu epäpuhtauksia myös pienistä 
päästölähteistä, joita ei säädellä ympäristölupa-
menettelyllä. Tällaisia pieniä päästölähteitä ovat 
esimerkiksi talokohtainen lämmitys, pienet teolli-
suuslaitokset sekä kotitalouksien kulutustuottei-
den käyttö. Niiden päästöt tunnetaan vain puut-
teellisesti ja taulukkoon 4 niiden päästöistä on 
arvioitu vain kevyen polttoöljyn käytöstä syntyvät 
päästöt. Energiatilaston mukaan Suomessa noin 
puolet kevyestä polttoöljystä käytetään raken-
nusten ja 13 % teollisuuskiinteistöjen lämmityk-
seen. Työkoneissa käytetään noin 26 % ja raken-
nustoiminnassa noin 13 % (Tilastokeskus 2003). 
Pintalähteille esitetty päästöarvio perustuu pää-
kaupunkiseudun vuoden 2006 kevyen polttoöl-
jyn myyntitietoihin, joista on vähennetty VAHTI -
järjestelmästä saadut ympäristölupavelvollisten 
laitosten vuonna 2005 käyttämä öljymäärä. (Öl-
jyalan Palvelukeskus 2007). Päästöjen laske-
miseen on käytetty Kasvener 2000 -ohjelman 
päästökertoimia. Kevyen polttoöljyn kulutuksen 
perusteella arvioidut pintalähteiden päästöt ovat 
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pysyneet melko samoina viime vuosina, mutta 
laskentaperusteet ovat melko epävarmoja. 

Muiden pintalähteiden päästöistä ei ole saatavis-
sa luotettavia vuosittaisia päästötietoja. On kui-
tenkin arvioitu, että hiukkaspäästöistä merkittävä 
osa aiheutuu tulisijojen käytöstä. YTV:llä tehdyn 
selvityksen mukaan pääkaupunkiseudun tulisi-
jojen käytön, eli pienpolton aiheuttamat hiukkas-
päästöt ovat yhtä suuret kuin energiantuotannon 

tai liikenteen suorat hiukkaspäästöt. Pienpolton 
hiukkaspäästöt ovat noin 300 tonnia ja hiilivety-
päästöt 1800 tonnia vuodessa, mutta arvioon si-
sältyy suuria epävarmuuksia. (Haaparanta ym. 
2003). Paikallisesti pientaloalueella tulisijojen 
käyttö muodostaa hyvin suuren osan päästöistä 
ja nostaa hiukkas- ja hiilivetypitoisuuksia. Pien-
polton päästöjen haitallisuutta lisää matala pääs-
tökorkeus. 
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4. Ilmanlaadun seuranta pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun seuran-
ta perustuu nykyisin ympäristönsuojelulakiin 
(86/2000), jonka mukaan kunnan on alueellaan 
huolehdittava paikallisten olojen edellyttämästä 
ympäristön tilan seurannasta. Lain mukaan myös 
toiminnanharjoittajien tulee olla selvillä toimintan-
sa ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä ja 
haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuk-
sista. YTV-lain (1269/96) nojalla pääkaupun-
kiseudun ilmansuojelun seuranta-, tutkimus-, 
suunnittelu-, koulutus- ja valistustehtävät kuulu-
vat Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnal-
le YTV:lle. Sopimusperusteisesti YTV:n Seutu- ja 
ympäristötieto huolehtii myös pääkaupunkiseu-
dun energialaitosten päästöjen vaikutusten tark-
kailusta sekä ilmanlaadun seurannasta Ämmäs-
suon jätteenkäsittelykeskuksen alueella. 

Ilmanlaadun arviointimenetelmiä pääkaupunki-
seudulla ovat ilmanlaadun mittaukset, päästökar-
toitukset, bioindikaattoriseuranta ja epäpuhtaus-
pitoisuuksien arviointi leviämismallien avulla.

Ilmanlaadun seurannan tavoitteita ovat mm.  
• tuottaa asukkaille riittävät tiedot ilmanlaadusta 
  ja tiedottaa siitä 
• arvioida alueen ilmanlaatua suhteessa raja-, 
  kynnys- ja tavoitearvoihin sekä kansallisiin 
  ohjearvoihin. 
• arvioida ilmanlaadun kehitystä pitkällä aikavä- 
  lillä 
• arvioida päästövähennystoimenpiteiden vaiku- 
  tuksia pitoisuuksiin 
• arvioida asukkaiden altistumista ilmansaasteille 
• tuottaa ilmanlaatutietoja terveys- ja luontovaiku- 
  tusarvioiden pohjaksi 
• tuottaa riittävät ja tarpeelliset tiedot ilmanlaa- 
  dusta maankäytön ja liikenteen suunnittelua  
  varten. 
• tuottaa tietoja ilmanlaatua koskevien tutkimus- 
  ten tarpeisiin

Kuva 7. Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittausverkko vuonna 2007. 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
mittausasema vuonna 2007: Porvoo

Maaseutumainen
ympäristö, Luukki

Vilkasliikenteinen 
keskus Espoossa,
Leppävaara

Siirrettävät mittausasemat
vuonna 2007:
- kapea katukuilu, Unioninkatu
- Espoon keskus
- Lentoasema

Vilkasliikenteinen 
keskus Vantaalla, 
Tikkurila

Sääasema,
Pasila

Liikenneympäristö
kantakaupungissa,
Vallila

Asuinalue
kantakaupungissa,
Kallio

Helsingin keskusta, 
Mannerheimintie

Vantaa

Espoo

Kauniainen
Helsinki
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Ilmanlaadun mittaukset

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadun mittausverk-
koon kuuluu tällä hetkellä (vuonna 2007) kuu-
si pysyvää ja kolme siirrettävää mittausasemaa, 
joilla seurataan jatkuvatoimisesti hengitettävien 
hiukkasten, pienhiukkasten, typenoksidien, otso-
nin, hiilimonoksidin ja rikkidioksidin pitoisuuksia 
(kuva 7). Siirrettävät mittausasemat sijoitetaan 
vuodeksi kerrallaan kaupunkien ympäristökes-
kusten kanssa sovittaviin kohteisiin. Bentseenipi-
toisuuksia seurataan passiivikeräinmenetelmäl-
lä. Kokonaisleijuman ja hiukkasiin sitoutuneiden 
lyijyn, arseenin, kadmiumin, nikkelin sekä 
bentso(a)pyreenin pitoisuuksia seurataan keräin-
menetelmillä. Mittausasemat edustavat erilai-
sia ympäristöjä, kuten liikenneympäristöjä, yleis-
tä kaupunkiympäristöä (kaupunkitausta) sekä 
alueellista taustaa. Jatkuvatoimisten mittausten 
ohella typpidioksidipitoisuuksia kartoitetaan erilai-
sissa ympäristöissä suuntaa-antavalla passiivike-
räinmenetelmällä. Verkkoon kuuluu myös meteo-
rologinen asema, jolla seurataan tuulen suuntaa 
ja nopeutta, lämpötilaa, ilmanpainetta, sademää-
rää, suhteellista kosteutta, sadeaikaa sekä sätei-
lyn määrää. 

Päästökartoitukset

YTV kerää vuosittain tärkeimpien epäpuhtauksi-
en päästötiedot eri lähteistä: Helsingin Energia, 
Vantaan Energia Oy ja Fortum Power and Heat 
sekä Helsingin Satama ja Finavia toimittavat 
päästötiedot vuosittain suoraan YTV:lle. Pienten 
pistelähteiden päästötiedot saadaan ympäristö-
hallinnon VAHTI-tietojärjestelmästä, jonne ympä-
ristölupavelvolliset laitokset toimittavat päästötie-
tonsa vuosittain. Liikenteen päästöt arvioidaan 
VTT:n LIISA-laskentajärjestelmällä kaupunki-
en toimittamien liikennemäärätietojen perusteel-
la. Pintalähteiden päästöarviot perustuvat kevyen 
polttoöljyn myyntitietoihin. 

Pitoisuuksien laskennallinen arviointi  
leviämismallien avulla

Ilmanlaadun mittausten tuottamia tietoja voidaan 
täydentää nk. leviämislaskelmien avulla. Leviä-
mismallien lähtötietoja ovat päästöjä ja meteo-
rologiaa koskevat tiedot. Mallintamalla saatu-
jen tulosten luotettavuus on suuresti riippuvainen 
lähtötietojen, esim. päästöjä ajallista ja paikallis-
ta vaihtelua koskevien tietojen tasosta. Leviämis-
mallien avulla voidaan arvioida ilmanlaatua myös 
erilaisissa tulevaisuuden skenaarioissa. 

YTV on pitkään tehnyt Ilmatieteen laitoksen 
kanssa yhteistyötä leviämismallien kehittämisek-
si ja soveltamiseksi pääkaupunkiseudulla. Yh-
teistyössä on kehitetty myös ilmansaasteille al-
tistumisen mallinnusta. Pääkaupunkiseudulla on 
leviämislaskelmat siten teetetty pääasiassa Il-
matieteen laitoksella ja käytössä ovat olleet kau-
punkialueen nk. UDM-FMI-malli, avoimen väylän 
malli CAR-FMI sekä katukuilumalli OSPM. Malle-
ja on validoitu vertaamalla niitä YTV:n mittaustu-
loksiin. Mallien tarvitsemat päästötiedot on saa-
tu toiminnanharjoittajilta ja liikenteen päästötiedot 
on laskettu YTV:n Liikenteessä EMME/2 liikenne-
suunnitteluohjelmistolla. 

Bioindikaattoriseuranta

Viiden vuoden välein toteutetaan pääkaupunki-
seudun ja Uudenmaan ympäristökeskuksen seu-
ranta-alueilla nk. bioindikaattoriseuranta, jonka 
avulla voidaan arvioida ilmansaasteiden leviä-
mistä ja jossain määrin myös niiden luontovaiku-
tuksia. Seurantaohjelmaan ovat kuuluneet män-
nyn epifyyttijäkälien lajimäärien ja niiden kunnon 
kartoitukset sekä männyn neulasten alkuai-
neanalyysit. Aiemmin seurattiin myös mäntyjen 
ja kuusten harsuuntumista, mutta tämä paramet-
ri on jäänyt pois ohjelmasta. Viimeksi seuranta 
on toteutettu vuosina 2004 - 2005. Ohjelma uusi-
taan vuonna 2008 ja seuraava kartoitus toteute-
taan vuonna 2009. 
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5. Ilmanlaadusta tiedottaminen

Ilmanlaatuun liittyvissä asetuksissa (711/2001, 
783/2003 ja 164/2007) säädetään ilmanlaatutie-
tojen saatavuudesta ja väestölle tiedottamisesta 
sekä väestön varoittamisesta. Ilmanlaatutietojen 
on oltava yleisesti saatavilla tietoverkkopalve-
lujen, ilmanlaatupuhelimien, lehtien, radion, te-
levision tai näyttö- ja ilmoitustaulujen välityksel-
lä. Tietoihin tulee liittää lyhyt selostus mitatuista 
pitoisuuksista suhteessa raja-arvoihin, varoi-
tuskynnyksiin, tavoitearvoihin tai pitkän ajan ta-
voitteisiin. Lisäksi on annettava tietoja ilman epä-
puhtauksien vaikutuksista. Jos epäpuhtauksien 
tunti- tai vuorokausiraja-arvon numeroarvo ylittyy, 
siitä on viipymättä tiedotettava väestölle. Jos tie-
dotuskynnys tai varoituskynnys ylitetään, väestöl-
le on tiedotettava ilman epäpuhtauksien aiheutta-
masta vaarasta tai väestöä on varoitettava siitä. 

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatutiedot ovat ajan-
tasaisesti saatavilla YTV:n verkkosivuilla  
(www.ytv.fi) sekä mobiililaitteissa (mobi.ytv.fi). 
Jatkuvatoimisten mittausten tulokset päivitty-
vät tunnin välein. Verkkosivuilla esitetään ilman-
laadun luokittelu indeksin avulla sekä pitoisuuk-
sien tuntikeskiarvot, joita voi selata myös ajassa 
taaksepäin. Verkkosivuilla esitetään myös tietoja 
epäpuhtauksien terveys- ja muista vaikutuksista 
sekä yleistä tietoa ilmansuojelusta. Ilmanlaadus-

ta tiedotetaan arkisin radiossa, tv:ssä sekä leh-
distössä. Erityistilanteissa tiedotusta lisätään ja 
syvennetään ilmanlaatuasetusten ja kaupunkien 
varautumis- ja valmiussuunnitelmien mukaisesti 
sekä asiantuntija-arvioiden perusteella.

Yleisölle tarkoitetut ilmanlaatunäytöt ovat esillä 
Helsingin ympäristökeskuksessa ja Mannerhei-
mintiellä Yliopiston apteekin ikkunassa. Ilmanlaa-
tua koskevat valistusaineistot ovat käytettävissä 
Tiedekeskus Heurekassa ja Villa Elfvikin Luonto-
talossa. 

Vuosittain laaditaan laaja katsaus ilmanlaadusta, 
päästöistä, niiden kehittymisestä ja niihin vaikut-
tavista tekijöistä. Neljännesvuosittain julkaistaan 
suppea selostus ilmanlaadun mittaustuloksis-
ta. YTV laatii ilmanlaatuun liittyviä esitteitä ja va-
listusaineistoja sekä osallistuu alan tapahtumiin. 
Valistusaineistoja tehdään yhteistyössä erilais-
ten järjestöjen, esim. Hengitysliitto Helin kanssa. 
Koulutustilaisuuksia järjestetään vuosittain 1–2 
lähinnä alan asiantuntijoille. 

Ilmanlaadusta tiedottaminen on pääkaupunkiseu-
dulla tällä hetkellä ajantasaista ja kattavaa. Asuk-
kaiden tietoisuus ilmanlaatuun liittyvissä kysy-
myksissä on suhteellisen hyvä. 
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6. Ilmanlaatu ja sen kehittyminen

6.1 Yleistä pääkaupunkiseudun  
ilmanlaadusta

YTV:n ilmanlaatuindeksillä kuvattuna ilmanlaatu 
on pääkaupunkiseudulla valtaosan ajasta tyydyt-
tävä tai hyvä (kuva 8). Ilmanlaatu saattaa heiken-
tyä vilkasliikenteisillä alueilla ajoittain välttäväksi. 
Epäedullisissa sääolosuhteissa ja kevätpölykau-
della ilmanlaatu voi olla jopa huono tai erittäin 
huono. Välttävä ilmanlaatu aiheutuu useimmiten 
kohonneista typpidioksidin pitoisuuksista, kevääl-
lä myös hengitettävien hiukkasten pitoisuuksista 
sekä kaukokulkeumien aikana myös pienhiukka-
sista ja otsonista. Huonoon ja erittäin huonoon il-
manlaatuun ovat useimmiten syynä korkeat hen-
gitettävien hiukkasten pitoisuudet, silloin tällöin 
myös typpidioksidi, otsoni ja pienhiukkaset. 

Useimpien ilmansaasteiden pitoisuudet ovat pää-
kaupunkiseudulla pitkällä aikavälillä pääsääntöi-
sesti laskeneet tai pysyneet ennallaan. 

Kuva 8. Pääkaupunkiseudun ilmanlaatu indeksillä kuvattuna vuonna 2006. (Leppävaarassa ei mitata otsonia, 
minkä vuoksi siellä on enemmän hyvän ilmanlaadun tunteja kuin Tikkurilassa.) 

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%
ku

uk
au

de
n

tu
nn

ei
st

a

Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Erittäin huono

Mannerheimintie

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%
ku

uk
au

de
n

tu
nn

ei
st

a

Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Erittäin huono

Kallio

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%
ku

uk
au

de
n

tu
nn

ei
st

a

Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Erittäin huono

Leppävaara

0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %

100 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

%
ku

uk
au

de
n

tu
nn

ei
st

a

Hyvä Tyydyttävä Välttävä Huono Erittäin huono

Tikkurila

Rikkidioksidin, hiilimonoksidin ja lyijyn pitoisuu-
det ovat nykyisin alhaisia, selvästi alle raja- ja 
ohjearvojen, eikä niistä nykytietämyksen perus-
teella aiheudu juurikaan haittaa terveydelle. Kau-
kolämpöön siirtyminen 1950-luvulta alkaen, ri-
kinpoistolaitosten rakentaminen voimalaitoksiin, 
niukkarikkisiin polttoaineisiin siirtyminen sekä 
maakaasun käytön lisääntyminen ovat laske-
neet rikkidioksidipitoisuuksia (kuva 9 a). Laivalii-
kenteen ja erityisesti risteilyalusten rikkidioksidi-
päästöt kuitenkin ovat edelleen melko suuria ja 
ne saattavat aiheuttaa korkeita lyhytaikaispitoi-
suuksia lähiympäristössä. Autotekniikan ja polt-
toaineiden laadun parantuminen ovat tärkeimmät 
tekijät, joiden ansiosta hiilimonoksidin pitoisuu-
det ovat laskeneet (kuva 9 b). Lyijyttömään ben-
siiniin siirtyminen on pudottanut lyijypitoisuudet 
murto-osaan aiemmasta (kuva 10 a). (Myllynen 
ym. 2007)
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Helsingin toimenpiteet hiekoitushiekan aiheutta-
mien haittojen vähentämiseksi ovat tuottaneet tu-
losta ja kokonaisleijuman pitoisuudet ovat las-
keneet 1980-luvun loppupuolelta lähtien, joskin 
lasku näyttää nyt pysähtyneen. Vantaan Tikkuri-
lan mittausasemalla pitoisuudet ovat jonkin ver-
ran laskeneet ja Espoon Leppävaarassa py-
syneet likimain vakiona viimeisten kymmenen 
vuoden ajan (kuva 10 b). Kokonaisleijumalle ei 
ole voimassa raja-arvoa. Kansalliset ohjearvot 
ylittyvät vilkkaimmin liikennöidyissä ympäristöis-
sä.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuusmitta-
ukset aloitettiin 1993 Helsingissä. Töölössä pitoi-
suudet ovat jonkin verran laskeneet ja muualla 
pysyneet likimain ennallaan (kuva 11 a). Hengi-
tettävien hiukkasten pitoisuudet ylittävät vuoro-
kausipitoisuudelle annetun raja-arvon Helsingin 
keskustan vilkkaasti liikennöidyissä katukuiluissa. 

Pienhiukkasten (PM2 5) pitoisuusmittaukset aloi-
tettiin vuonna 1998 eikä myöskään niiden keski-

Kuvat 9 a ja b. Rikkidioksidi- (SO2) ja hiilimonoksidipitoisuuksien (CO) kehittyminen pääkaupunkiseudulla. 
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määräisissä pitoisuuksissa ole tapahtunut mer-
kittäviä muutoksia kuluneiden noin kymmenen 
vuoden aikana (kuva 11 b). 

Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna typpimonoksidipi-
toisuudet ovat laskeneet selvästi YTV:n mittaus-
asemilla (kuva 12 a). Typpimonoksidipitoisuuden 
laskuun on vaikuttanut erityisesti autojen kataly-
saattoreiden yleistyminen. Typpidioksidin pitoi-
suudet sen sijaan ovat laskeneet huomattavasti 
vähemmän ja viimeisten kymmenen vuoden ajan 
pysyneet likimain ennallaan esimerkiksi Kallios-
sa, Leppävaarassa ja Tikkurilassa (kuva 12 b). 
Monet tekijät, mm. typpidioksidin osuuden lisään-
tyminen päästöissä ja typenoksidien ja otsonin il-
makemia vaikuttavat typpidioksidin pitoisuuteen, 
ja siksi se ei seuraa suoraan typpimonoksidin pi-
toisuuden muutosta. Typpidioksidipitoisuudet ylit-
tävät vuosipitoisuudelle annetun raja-arvon Hel-
singin keskustassa vilkkaimmin liikennöityjen 
katujen varsilla. Kansallisen vuorokausiohjearvon 
ylityksiä esiintyy vuosittain laajemminkin liikenne-
ympäristöissä.
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Otsonipitoisuudet ovat pitkällä aikavälillä tarkas-
teltuna kohonneet pääkaupunkiseudulla (kuva 12 
c). Otsonia kaukokulkeutuu meille muualta Eu-
roopasta ja tämä nostaa Suomen otsonipitoi-
suuksia etenkin keväisin. Otsonia muodostavi-
en yhdisteiden päästöjä on vähennetty Länsi- ja 
Keski-Euroopassa, mutta otsonin pitoisuudet ei-
vät ole meillä toistaiseksi laskeneet. Otsonipi-
toisuudet ovat nousseet liikenneympäristöissä, 
koska otsonia kuluttavien epäpuhtauksien – eri-
tyisesti typpimonoksidin – määrä ilmassa on vä-
hentynyt. Pääkaupunkiseudun tausta-asemalla 
Luukissa otsonin vuosipitoisuus nousi 1990-lu-
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Kuvat 11 a ja b. Hengitettävien hiukkasten (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuuksien kehittyminen. 

vun alussa ja on ollut siitä lähtien suunnilleen sa-
malla tasolla. Sekä terveyden että kasvillisuuden 
suojelemiseksi otsonipitoisuudelle annetut pitkän 
ajan tavoitteet ylittyvät paikoin pääkaupunkiseu-
dulla.

EU:n uusien ilmanlaatudirektiivien myötä mit-
tausohjelmaan on tullut uusia epäpuhtauksia. 
Bentseenin, arseenin kadmiumin ja nikkelin pitoi-
suudet ovat raja- ja tavoitearvoihin verrattuina al-
haisia. Mittaussarjat ovat lyhyitä eikä trendien ar-
viointi siksi ole mahdollista. 

Kuvat 12 a, b ja c. Typpimonoksidin (NO), typpidiok-
sidin (NO2) ja otsonin (O3) pitoisuuksien kehittyminen 
pääkaupunkiseudulla.



30

Polyaromaattisista hiilivedyistä (PAH) bentso(a)-
pyreenille on annettu tavoitearvo. Polyaromaat-
tisten hiilivetyjen pitoisuuksista on toistaiseksi hy-
vin vähän mittaustuloksia. Pääkaupunkiseudulla 
pientaloalueella tehdyissä mittauksissa saatiin 
viitteitä siitä, että tavoitearvo saattaa ylittyä. Pitoi-
suuksien seuranta käynnistyi vuoden 2007 alusta 
Kallion ja Unioninkadun mittausasemilta. 

Ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta aloitettiin 
pääkaupunkiseudulla pysyvillä, mahdollisimman 
luonnontilaisilla näytealoilla vuonna 1988. Vuosi-
tuhannen vaihteessa laadittiin koko Uudenmaan 
ympäristökeskuksen alueen kattava seurantaoh-
jelma, johon kuuluvat kaksi ensimmäistä seuran-
takierrosta toteutettiin vuosina 2000–2001 sekä 
2004–2005. Indikaattoreina käytettiin männyn 
neulasia ja männyn rungoilla kasvavia jäkäliä. 
Pääkaupunkiseudun suuri kuormitus näkyy mm. 
jäkälissä, joiden kunto on heikentynyt ja lajimää-
rä supistunut (kuva 13). 

Pääkaupunkiseudun bioindikaattorikartoituksissa 
on pitkällä aikavälillä havaittu, että vakavien vau-
rioiden alue on pienentynyt, mutta toisaalta lie-
vien vaurioiden alueet ovat laajentuneet liiken-
nemäärien kasvun ja asutuksen levittäytymisen 
seurauksena (Polojärvi ym. 2005). 

Seuraavassa tarkastellaan lähemmin pääkau-
punkiseudun ilmanlaadun kannalta tärkeimpiä 
epäpuhtauksia.

6.2 Hengitettävät hiukkaset (PM10)

Hengitettävät hiukkaset ovat halkaisijaltaan alle 
10 mikrometriä ja ne kulkeutuvat hengitysilman 
mukana keuhkoihin. Useissa tutkimuksissa on 
osoitettu, että suurin osa liikenneympäristön hen-
gitettävistä hiukkasista on katupölyä. Seassa on 
myös liikenteen pakokaasuista ja pienpoltosta 
peräisin olevia sekä Suomeen kaukokulkeutunei-
ta pienhiukkasia (halkaisijaltaan alle 2,5 mikro-
metrin hiukkasia, PM2,5). 

Kuva 13. Sormipaisukarpeen (ilman epäpuhtauksien indikaattorina käytetty jäkälälaji) vaurioiden perusteella arvi-
oidut vyöhykkeet Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla vuonna 2004.

Terve Lievä vaurio Selvä vaurio Paha vaurio Kuollut tai puuttuu
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Pääkaupunkiseudulla hengitettävien hiukkasten 
pitoisuudet ovat korkeita erityisesti kevään pöly-
kaudella vilkkaasti liikennöidyissä ympäristöissä. 
Kun vuorokausipitoisuus ylittää 50 µg/m3, se ylit-
tää ns. raja-arvotason. Raja-arvo katsotaan ylit-
tyneeksi, kun tällaisia päiviä on vuodessa yli 35. 
Vuoden 2001 jälkeen raja-arvo on ylittynyt Hel-
singissä Runeberginkadulla vuonna 2003, Hel-
singin keskustan mittausasemalla Mannerheimin-
tiellä vuosina 2005 ja 2006, Hämeentiellä vuonna 
2005 ja Töölöntullissa vuonna 2006. Muualla 
pääkaupunkiseudulla ei toistaiseksi ole mittauk-
sissa havaittu raja-arvon ylityksiä (taulukko 6). 

Valtaosa raja-arvotason ylityksistä aiheutuu pää-
kaupunkiseudulla katupölystä, jota liikenne ja 
tuuli nostattavat ilmaan kuivilta kaduilta (nk. re-
suspensio). Rakennustyömaiden pölyämisen 
on myös todettu vaikuttavan paikallisesti sel-
västi ilmanlaatuun esim. Leppävaarassa vuon-
na 2002, Runeberginkadulla ja Kampissa vuonna 
2003 ja Helsingin pitäjän kirkonkylässä vuon-
na 2004. Pienhiukkasten kaukokulkeumat myö-
tävaikuttavat myös ajoittain raja-arvotason ylityk-
siin. Lisäksi pienpoltto saattaa aiheuttaa korkeita 
hiukkaspitoisuuksia, mikä havaittiin mittauksis-
sa Lintuvaarassa vuonna 2005. Liikenteen suoril-
la hiukkaspäästöillä voi olla huomattava vaikutus 

Taulukko 6. Hengitettävien hiukkasten raja-ar-
votason ylitysten määrät pääkaupunkiseudun 
ilmanlaadun mittausasemilla vuosina 2002–2006*. 
(Raja-arvon ylitykset on lihavoitu ja siirrettävät mitta-
usasemat merkitty kursiivilla.)

2002 2003 2004 2005 2006

Helsinki

Mannerheimintie 49 37
Töölö 32 21 9

Vallila 19 9 4 11 13

Kallio 10 2 4 2 10

Malmi 20

Runeberginkatu 41 32

Hämeentie 41
Töölöntulli 59
Espoo

Leppävaara2 27 14 16

Leppävaara3 22 14

Luukki 2 1

Matinkylä 13

Kauklahti 5

Kivenlahti 12

Lintuvaara 12

Pohjois-Tapiola 17

Vantaa

T kkurila 22 16 12 23 18

Ruskeasanta 9

Hgin pitäjän kk** 26

Tammisto 28

Kivistö 8

Taulukko 7. Hengitettävien hiukkasten ohjearvon 
ylitykset pääkaupunkiseudulla vuosina 2002–2006* 
(niiden kuukausien lukumäärä, jolloin ohjearvo on 
ylittynyt). (Siirrettävät mittausasemat on merkitty 
kursiivilla.)

2002 2003 2004 2005 2006

Helsinki

Mannerheimintie 3 2

Töölö 4 1 0

Vallila 1 0 0 0 1

Kallio 0 0 0 0

Malmi 2

Runeberginkatu 2 2

Kamppi 4

Hämeentie 2

Töölöntulli 6

Espoo

Leppävaara2 1 1

Leppävaara3 3 2

Luukki

Matinkylä 1

Kauklahti 0

Kivenlahti 1

Lintuvaara 1

Pohjois-Tapiola 2

Vantaa

Tikkurila 1 1 3 2

Ruskeasanta 1

Hgin pitäjän kk** 1

Tammisto 3

Kivistö 1

* Kauniaisissa ilmanlaadun mittauksia tehtiin viimeksi vuonna 2000. Raja-arvojen ylityksiä ei mitattauksissa 
havaittu. Sen sijaan hengitettävien hiukkasten vuorokausiohjearvo ylittyi katupölyn ja rakennustöiden vuoksi 
maaliskuussa. 
**Hgin pitäjän kk = Helsingin pitäjän kirkonkylä
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raja-arvotason ylittymiseen liikenneympäristöissä 
erityisesti heikkotuulisissa inversiotilanteissa. 

Hengitettävien hiukkasten vuosipitoisuudelle an-
nettua raja-arvoa (40 µg/m3) ei ole ylitetty pää-
kaupunkiseudulla, joskin Töölöntullissa vuonna 
2006 mitattu vuosikeskiarvo (38 µg/m3) oli jo var-
sin lähellä sitä. Vuosikeskiarvot vaihtelevat ym-
päristöstä riippuen yleisesti välillä 15–30 µg/m3.

Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudel-
le on voimassa myös kansallinen ohjearvo, jonka 
mukaan vuorokausipitoisuus saa ylittää 70 µg/m3 
korkeintaan yhtenä päivänä kuukaudessa. Ku-
ten taulukosta 7 havaitaan, ohjearvo ylittyy vilk-
kaimmissa liikenneympäristöissä 2–4 kuukaute-
na vuodessa, muualla harvemmin. Töölöntullissa 
ylityksiä kuitenkin oli ennätysmäärä eli kuutena 
kuukautena vuonna 2006. 

Hengitettäville hiukkasille sovelletaan nk. talvi-
hiekoituspoikkeamaa, jonka mukaan raja-arvo 
saa ylittyä, mikäli ylitykset aiheutuvat talvihiekoi-
tuksesta. Helsingin vuoden 2003 ylityksestä laa-
dittiin EU-komissiolle selvitys, jossa osoitettiin yli-
tysten aiheutuvan pääosin liukkaudentorjuntaan 
käytetystä hiekoitushiekasta, arvioitiin raja-arvon 
ylitysalueet ja selostettiin kaupungin tekemät toi-
met pitoisuuksien alentamiseksi. Selvityksen yh-
teydessä arvioitiin, että Helsingin kantakaupun-
gissa on noin 8 km sellaisia vilkasliikenteisiä 
katuja, joissa hengitettävien hiukkasten raja-arvo 
mahdollisesti ylittyy. EU:n komissio hyväksyi sel-
vityksen vuoden 2006 alussa. Vuosien 2005 ja 
2006 ylityksistä on laadittu selvitykset, joissa on 
esitetty uudet tiedot pitoisuuksista ja toimet pitoi-
suuksien alentamiseksi (Viinanen 2005 ja 2006, 
Viinanen ja Weckström 2007). Helsingin tilannet-
ta ja toimenpiteitä on tarkemmin kuvattu Helsin-
gin ilmansuojelun toimintaohjelmassa ja edellä 
mainituissa selvityksissä. 

Pääkaupunkiseudulla on tutkittu paljon eri tekijöi-
den vaikutuksia katujen pölyämiseen ja samalla 
pyritty löytämään uusia menetelmiä haittojen vä-
hentämiseksi. 

Monet tekijät, kuten hiekoitusmateriaalin laatu ja 
määrä, asfaltin koostumus, käytössä olevat ren-

gastyypit, talven ja kevään säätilat sekä katu-
jen puhdistuksen tehokkuus, vaikuttavat pöly-
kausien kestoon ja voimakkuuteen. Tervahatun 
ym. (2005) tutkimuksissa on havaittu hiekkapa-
periefektiksi nimetty ilmiö, jonka mukaan hiekoi-
tushiekka lisää katupölyn määrää ilmassa, mutta 
suuri osa hiukkasista on kuitenkin peräisin as-
faltista. Autonrenkaat yhdessä hiekoitushiekan 
kanssa irrottavat asfaltista huomattavasti enem-
män hiukkasia kuin renkaat yksinään. Käytetyn 
hiekoitushiekan raekoolla on merkittävä vaikutus 
syntyvän pölyn määrään: hienojakoinen hiekka 
jauhautuu ja kuluttaa asfalttia selvästi karkeata 
hiekkaa enemmän. Kaikki rengastyypit jauhavat 
hiekan kanssa asfalttia ja nostavat pölyä kadul-
ta ilmaan. 

Vuosina 2006–2007 monien eri tahojen yhteis-
työnä toteutetut kaksi tutkimus- ja kehittämispro-
jektia  KAPU ja VIEME tuottivat runsaasti uutta 
tietoa katujen talvikunnossapidon ja kevätpuh-
distuksen sekä eri rengastyyppien ja hiljaisten 
päällysteiden vaikutuksista katupölyn määrään. 
KAPU-projektin keskeisiä havaintoja oli, että nk. 
”jälkilikaisuus” ei välttämättä johdu huonosta 
puhdistustuloksesta, vaan katujen likaantumises-
ta uudelleen puhdistuksen jälkeen. Hienojakois-
ta ainesta kulkeutuu ajoradoille jalkakäytäviltä 
ja päällystämättömiltä pinnoilta, pysäköintialu-
eilta, pihoilta sekä rakennustyömailta. KAPU-
hankkeen tulosten pohjalta laadittiin suosituksia 
parhaista katupölyä vähentävistä toimista ja lait-
teistoista. Lisäksi suositeltiin, että kaupungit teet-
täisivät selvityksen katupölyongelmaan liittyvien 
tekijöiden koko ketjusta. Projekti lisäsi merkittä-
västi viranomaisten, tutkijoiden ja kuntien yhteis-
työtä ja verkostoitumista kevätpölyongelman vä-
hentämiseksi. 

VIEME-projektissa oli tavoitteena vähentää vie-
rintämelua ja melulle altistumista niin, ettei lisätä 
pölyongelmia tai heikennetä liikenneturvallisuut-
ta. Projektissa saatiin uutta tietoa eri rengastyyp-
pien vaikutuksista pölyemissioon: Kevätpölykau-
della renkaiden välillä on suuria eroja siten, että 
kitkarengas nostaa ilmaan paljon enemmän pö-
lyä kuin nastarengas. Kesärenkaan aiheuttama 
emissio on selvästi pienin. Kitkarenkaan nostat-
taman pölyn suuren määrän arvioitiin johtuvan 
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nk. imukuppiefektistä, joka liittyy kitkarenkaan ra-
kenteeseen ja pito-ominaisuuksiin. Kitkarenkaan 
pölyttävä vaikutus verrattuna nastarenkaisiin to-
dettiin sitä suuremmaksi mitä enemmän kadul-
la on pölyä. Suhteellisen puhtaalla pinnalla ero 
on pieni ja hyvin puhtaalta pinnalta nastarengas 
tuottaa ilmaan enemmän pölyä. Kun tien pinta on 
suhteellisen puhdas, kitkarenkaan tien pinnasta 
nostattaman pölyn määrä on vähäinen verrattuna 
nastojen aiheuttamaan tien pinnan kulumiseen ja 
siitä seuraavaan pölyemissioon. Projektissa ha-
vaittiin myös, että hiljaiset päällysteet pölysivät 
vähemmän kuin muut. Tämän arvioitiin johtuvan 
siitä, että ne eivät kulu enempää kuin muutkaan 
päällysteet, ja toisaalta niiden muita päällystei-
tä tasaisempi pinta saa aikaan sen, että pölyä ei 
kerry pinnan epätasaisuuksiin yhtä paljon kuin 
tavallisilla päällysteillä (Tervahattu ym., 2007a ja 
b, Tervahattu 2007c). Tutkimuksia jatketaan saa-
tujen tulosten varmistamiseksi.  

6.3 Pienhiukkaset (PM2,5)

Pienhiukkaset ovat halkaisijaltaan alle 2,5 mikro-
metriä ja ne kulkeutuvat hengitysilman muka-
na syvälle keuhkojen ääreisosiin. Pienhiukkaset 
ovat terveysvaikutuksiltaan kaupunki-ilman hai-
tallisin epäpuhtaus. 

Maailman terveysjärjestö WHO arvioi pien-
hiukkasten lyhentävän keskimääräistä elinikää 
noin 9 kuukautta Euroopan Unionissa (25 maa-
ta), Suomessa noin kolme kuukautta. On arvioi-
tu, että pienhiukkaset aiheuttavat koko EU:ssa 
noin 350 000 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. 
Suomessa tämä luku on noin 1 300.

Pienhiukkasten keskimääräinen pitoisuustaso 
pääkaupunkiseudulla on liikenneympäristöissä 
10–12 µg/m3, Kallion kaupunkitausta-asemalla 
8–10 µg/m3 ja Luukin alueellisella tausta-asemal-
la 7–8 µg/m3.

Pääkaupunkiseudulla pitoisuudet vaihtelevat pai-
kallisesti hyvin vähän ja ovat eurooppalaisittain 
alhaisia. EU:ssa valmistellaan uutta ilmanlaatu-
direktiiviä ja 25.10.2006 päivätyssä ehdotukses-
sa pienhiukkasten vuosipitoisuudelle ehdotetaan 

sekä tavoite- että raja-arvoksi 25 µg/m3. Lisäk-
si pienhiukkasille ehdotetaan altistumisen vähen-
tämistavoitetta, jonka suuruus riippuu pitoisuus-
tasosta. Väestön altistumisen vähennystavoite 
laskettaisiin kaikkien Suomen kaupunkitausta-
asemien pitoisuuskeskiarvoista. Koska Suomes-
ta on käytettävissä hyvin vähän pitoisuustietoja 
kaupunkitausta-asemilta ja koska direktiivin val-
mistelu on kesken, vähennystavoitteen suuruut-
ta on vaikea arvioida, mutta se jäänee meillä hy-
vin alhaiseksi. 

WHO on antanut pienhiukkaspitoisuudelle vuo-
siohjearvon 10 µg/m3 ja vuorokausipitoisuudelle 
ohjearvon 25 µg/m3 (WHO 2006). Pääkaupunki-
seudun pitoisuudet ylittävät paikoin vuosiohjear-
von. Kaukokulkeumien tai paikallisen inversion 
takia myös WHO:n määrittelemä vuorokausioh-
jearvo 25 µg/m3 ylittyy useina päivinä vuodessa. 
Ylitysten määrät vaihtelevat kuitenkin huomatta-
vasti vuosittain lähinnä kaukokulkeumasta riip-
puen. Esim. vuonna 2006 näitä ylityspäiviä oli 
Luukissa 12 ja Helsingin keskustassa lähes kak-
sikymmentä, mutta vuonna 2007 loppuun men-
nessä Mannerheimintien mittausasemalla ylityk-
siä oli vain kahtena päivänä ja Kalliossa sekä 
Luukissa yhtenä päivänä.

Pienhiukkasmassan sisältämiä tyypillisiä kemi-
allisia komponentteja ovat orgaaniset hiiliyhdis-
teet (~25–40 %), sulfaatti (~20–25 %), maape-
rähiukkaset (~12–13 %), nitraatti (~11–12 %), 
ammonium (~9–10 %), musta hiili eli noki (~8 %), 
merisuola (~2–3 %) ja raskasmetallit (~0,5 %) 
(Pakkanen ym. 2001; Viidanoja ym. 2002; Sillan-
pää ym. 2006). Liikenteen pakokaasujen ja pien-
polton hiukkaspäästöistä suuri osa on orgaani-
sia hiiliyhdisteitä ja nokea. Karkeasti ottaen noin 
puolet ilmassa leijuvasta pienhiukkasmassas-
ta on peräisin kaukokulkeumasta, toinen puoli ai-
heutuu pääkaupunkiseudulla erityisesti liikenteen 
pakokaasuista ja pienpoltosta, ja vähäisessä 
määrin myös katujen ym. pinnoilta irronneesta 
mineraaliaineksesta. Terveysvaikutusten kannal-
ta lähellä syntyneet, tuoreet polttoperäiset pien-
hiukkaset ovat todennäköisesti haitallisempia 
kuin kaukokulkeutuneet tai esim. teiden pinnoilta, 
hiekoituksesta ym. peräisin olevat mekaanisesti 
syntyneet maaperähiukkaset.
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Vuosien 1999–2006 kaukokulkeumien esiinty-
vyydestä, voimakkuudesta ja lähteistä on teh-
ty tutkimus (Niemi ym. 2006a ja 2006b). Kau-
kokulkeumaepisoditilanteen määrittely on 
tulkinnanvaraista, koska ”huomattavasti tavan-
omaista korkeampaa pitoisuutta” ei ole täsmäl-
lisesti määritelty. Parin viime vuoden aikana on 
pääkaunkiseudun ilmanlaadun arvioinissa vakiin-
tunut käytäntö, että kaukokulkeumaepisodina pi-
detään tilannetta, jossa pienhiukkasten 24 tun-
nin liukuva keskiarvo on Kalliossa yli 25 µg/m3 ja 
pitoisuus nousee samanaikaisesti myös Luukis-
sa. Kaukokulkeumaepisodien määrän ja voimak-
kuuden on todettu vaihtelevan suuresti vuosittain 
(kuva 14). 

Euroopan saasteisten kaupunkien tavanomai-
set hiukkaspitoisuudet. Kaukokulkeumaepisode-
ja esiintyy lähes vuosittain maalis-huhtikuussa ja 
satunnaisesti tammi-helmikuussa sekä elo-loka-
kuussa. 

Valtaosa kaukokulkeutuneesta hiukkasmassas-
ta saapuu muulloin kuin kaukokulkeumaepiso-
dien aikaan. Koska lounaanpuoleiset tuulet ovat 
yleisimpiä pääkaupunkiseudulla, on suuri osa 
kaukokulkeutuneesta hiukkasmassasta peräisin 
Keski-Euroopasta, vaikka nämä kaukokulkeumat 
eivät aiheutakaan yhtä korkeita pitoisuuksia kuin 
itäisestä Euroopasta peräisin olevat kaukokul-
keumat. (Niemi ym., 2006).

6.4 Typpidioksidi (NO2)

 Tärkeimmät typenoksidien päästölähteet pää-
kaupunkiseudulla ovat liikenne ja energiantuo-
tanto. Liikenteen päästöillä on kuitenkin alhaisen 
päästökorkeuden vuoksi ratkaiseva vaikutus hen-
gitysilman typenoksidipitoisuuksiin (ks. luku 7). 
Päästöissä valtaosa typenoksideista on typpimo-
noksidia, joka ilmakehässä hapettuu otsonin vai-
kutuksesta terveydelle haitalliseksi typpidioksidik-
si. Liikenneympäristöissä otsonin määrä on usein 
typpidioksidin muodostumista rajoittava tekijä. 

Typpimonoksidin pitoisuudet ovat pitkällä aika-
välillä laskeneet selvästi kaikilla YTV:n mittaus-
asemilla liikennemäärien kasvusta huolimatta. 
Pitoisuuksien laskuun on vaikuttanut erityises-
ti autojen katalysaattoreiden yleistyminen. Typ-
pidioksidin pitoisuudet sen sijaan ovat laskeneet 
huomattavasti vähemmän ja viimeisten kymme-
nen vuoden ajan pysyneet likimain ennallaan 
(kuva 15). 

Aiemmin arvioitiin, että autojen päästöjenvähen-
nystekniikoiden ansiosta typpidioksidin aiheutta-
mat ilmanlaatuongelmat väistyisivät ajan myötä, 
mutta näin ei ole toistaiseksi tapahtunut. Kos-
ka otsonipitoisuus rajoittaa liikenneympäristöissä 
typpidioksidin pitoisuuksia, tarvitaan huomattavia 
vähennyksiä typenoksidipäästöissä ennen kuin 
typpidioksidipitoisuudet kääntyvät laskuun. Lii-
kenteen päästöt lienevät kuitenkin tärkein tekijä: 
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Kuva 14. Pienhiukkasten kaukokulkeumaepisodien 
voimakkuus ja kesto pääkaupunkiseudulla vuosina 
1999–2007. 

Kaukokulkeumaepisodien aikaan ilmavirtauk-
set tulevat yleensä Itä-Euroopan alueilta: Bal-
tian maista (Viro, Latvia, Liettua), Venäjältä, 
Valko-Venäjältä, Ukrainasta ja Puolasta. Kauko-
kulkeumaepisodien (tutkimusjakso 1999–2006) 
aikana Kallion liukuva vuorokausipitoisuus on 
enimmillään ollut 49 µg/m3. Noin puolet pien-
hiukkasten kaukokulkeumaepisodeista johtui 
Itä-Euroopan tavanomaisten saasteiden (ener-
giantuotannosta, liikenteestä, teollisuudesta, 
pienpoltosta jne.) kulkeutumisesta Suomeen ja 
noin puolet episodeista oli sellaisia, että Itä-Eu-
roopan avopalojen päästöt (maastopalot, kas-
vintähteiden kevätkulotukset pelloilla) nostivat 
hiukkaspitoisuuksia voimakkaasti tavanomaisten 
saasteiden lisäksi. Kaukokulkeumaepisodien ai-
kaan pienhiukkaspitoisuudet nousivat pääkau-
punkiseudulla suunnilleen samalle tasolle kuin 
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Ensinnäkin liikennemäärien kasvu on osittain ku-
monnut ominaispäästöjen [= päästömäärä /ajettu 
matka (g/km)] laskun vaikutukset, toiseksi pääs-
tönormien kiristymisestä huolimatta päästöt eivät 
käytännön olosuhteissa ole laskeneet vastaaval-
la tavalla. Kolmanneksi diesel-ajoneuvojen hiuk-
kaspäästöjen vähentämiseen tähtäävät tekniikat 
(hapetuskatalysaattorit ja katalysoidut hiukkas-
suodattimet) ovat lisänneet typpidioksidin osuutta 
suorissa päästöissä. Ajoneuvojen päästönormit 
rajoittavat typenoksidien kokonaismäärää, eikä 
toistaiseksi ole annettu erikseen rajoituksia typpi-
dioksidipäästölle. 

Ulkoilman typpidioksidipitoisuudet ovat korkeim-
millaan keväällä, kun otsonipitoisuudet alkavat 
kohota ja sääolosuhteet estävät epäpuhtauksi-
en laimenemista. Keväällä esiintyy usein heikko-
tuulisia inversiotilanteita, jolloin sekä typpidiok-
sidin että hengitettävien hiukkasten pitoisuudet 
kohoavat huomattavasti tavanomaista korkeam-
miksi. Päivällä auringonpaiste kuitenkin purkaa 
inversiotilanteet nopeasti eikä pitkäkestoisia kor-
keiden NO2-pitoisuuksien episodeja pääse muo-
dostumaan. Talvella heikkotuuliset ja/tai inversio-
tilanteet voivat jatkua jopa parin kolmen päivän 
ajan ja silloin typpidioksidin pitoisuudet voivat py-
syä korkeina pitkään.

Typpidioksidin pitoisuudelle on annettu sekä vuo-
si- että tuntiraja-arvo. Vuosiraja-arvon (40 µg/m3) 
on todettu ylittyvän huonosti tuulettuvissa liiken-
neympäristöissä eli vilkasliikenteisissä katukui-
luissa (taulukko 8). Vuonna 2005 mitattiin vuosi-
raja-arvon ylitys Helsingissä Mannerheimintiellä 

Kuva 15. Typpimonoksidin ja typpidioksidin pitoisuuksien vuosikeskiarvot Vallilan (vasemmalla) ja Leppävaaran 
(oikealla) ilmanlaadun mittausasemilla.

(43 µg/m3) ja Hämeentiellä (46 µg/m3). Vuon-
na 2006 typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyi Man-
nerheimintien (42 µg/m3) ja Töölöntullin mittaus-
asemilla (54 µg/m3). Töölöntullissa pitoisuus ylitti 
myös nk. ylitysmarginaalilla lisätyn raja-arvon, 
minkä vuoksi Helsingin kaupungin on laadittava 
EU:n komissiolle toimenpideohjelma pitoisuuksi-
en alentamiseksi. 

Tuntiraja-arvon ylityksiä ei ole mittauksissa todet-
tu 2000-luvulla. Tuntiraja-arvotaso (200 µg/m3) 
on kuitenkin ylittynyt Helsingin keskustan alueel-
la muutamia kertoja.

Typpidioksidipitoisuuksia on mitattu myös suun-
taa-antavalla passiivikeräinmenetelmällä eri puo-
lilla pääkaupunkiseutua. Vuodesta 2004 alka-
en mittaukset ovat kestäneet koko vuoden, mikä 
mahdollistaa vertailun vuosiraja-arvoon. (Malkki 
& Kousa 2005, Myllynen ym. 2006 ja 2007). 

Passiivikeräimillä tehdyt mittaukset vahvistivat ja 
täydensivät ilmanlaadun mittausasemilla tehty-
jä havaintoja: Typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyy 
Helsingin keskustassa korkeiden kerrostalojen 
reunustamissa katukuiluissa, joissa liikennemää-
rä ylittää 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Le-
veissä ja hyvin tuulettuvissa katukuiluissa pitoi-
suudet jäävät raja-arvon alapuolelle, eli tasolle 
30–35 µg/m3 myös 20 000–30 000 ajoneuvon lii-
kennemäärillä, samoin kapeissa katukuiluissa, 
joissa liikennemäärät ovat alle 20 000 ajoneu-
voa vuorokaudessa. Raja-arvo saattaa ylittyä 
suurten väylien välittömässä läheisyydessä, ku-
ten todettiin Pakilassa Kehä I:n varrella tehdyissä 
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Taulukko 8. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot 
(µg/m3) pääkaupunkiseudun pysyvillä ja siirrettävillä 
mittausasemilla vuosina 2002–2006*. (Raja-arvon 
ylitykset on lihavoitu ja siirrettävät mittausasematt 
merkitty kursiivilla.)

2002 2003 2004 2005 2006

Helsinki

Mannerheimintie 43 42
Töölö 37 34 36

Vallila 28 28 28 26 28

Kallio 25 25 25 23 24

Malmi 23

Runeberginkatu 39

Kamppi 37

Hämeentie 46
Töölöntulli 54
Espoo

Leppävaara2 26 24 26

Leppävaara3 24 25

Luukki 7 8 7 6 8

Matinkylä 22

Kauklahti 13

Kivenlahti 23

Lintuvaara 15

Pohjois-Tapiola 27

Vantaa

Tikkurila 31 30 33 30 29

Ruskeasanta 19

Askisto 11

Hgin pitäjän kk** 32

Tammisto 23

Kivistö 22

Taulukko 9. Niiden kuukausien lukumäärät, jol-
loin typpidioksidin vuorokausiohjearvo on ylittynyt 
pääkaupunkiseudun mittausasemilla vuosina 
2002–2006* (siirrettävät mittausasemat on merkitty 
kursiivilla) .

2002 2003 2004 2005 2006

Helsinki

Mannerheimintie 5 4

Töölö 3 1 1

Vallila 1 0 1 0 0

Kallio 0 0 1 0 0

Malmi 0

Runeberginkatu 3

Kamppi 1

Hämeentie 7

Töölöntulli 11

Espoo

Leppävaara2 1 1 1

Leppävaara3 0 0

Luukki 0 0 0 0 0

Matinkylä 1

Kauklahti 0

Kivenlahti 0

Lintuvaara 0

Pohjois-Tapiola 1

Vantaa

T kkurila 1 1 1 1 0

Ruskeasanta 0

Askisto 0

Hgin pitäjän kk** 1

Tammisto 1

Kivistö 0

mittauksissa 5 metrin etäisyydellä tiestä. Tiestä 
etäännyttäessä pitoisuudet laimenevat nopeas-
ti. Espoossa ja Vantaalla raja-arvon ylityksiä ei 
ole mittauksissa havaittu, mutta kartoituksia tuli-
si jatkaa. 

Typpidioksidin pitoisuudet ylittävät vuosittain vilk-
kaasti liikennöidyissä ympäristöissä vuorokau-
sipitoisuudelle annetun kansallisen ohjearvon. 
Helsingin kantakaupungissa ylityksiä esiintyy 
useana kuukautena, muualla vain 1–2 kuukau-
tena vuodessa (taulukko 9). Tuntiohjearvo ei ole 
vuoden 2000 jälkeen ylittynyt lukuun ottamatta 

vuotta 2006, jolloin se ylittyi Töölöntullin siirrettä-
vällä mittausasemalla toukokuussa. 

6.5 Otsoni (O3)

Otsoni suojelee tai vahingoittaa maan eliöitä riip-
puen siitä, millä korkeudella sitä ilmakehässä on. 
Korkealla yläilmakehässä otsoni toimii suojakil-
penä auringon vaarallisia ultravioletti- eli UV-sä-
teitä vastaan. Sen sijaan lähellä maanpintaa ole-
vassa alailmakehässä ja hengitysilmassa otsoni 
on ihmisille, eläimille ja kasveille haitallinen il-
mansaaste. On siis olemassa kaksi erillistä ot-

*Kauniaisissa ilmanlaadun mittauksia tehtiin viimeksi vuonna 2000. Typpidioksidin vuosikeskiarvo oli 21 µg/m3. 
Ohjearvon ylityksiä ei mittauksissa havaittu. 
** Hgin pitäjän kk = Helsingin pitäjän kirkonkylä
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soniongelmaa: elämää suojaava otsoni on viime 
vuosikymmeninä vähentynyt yläilmakehässä (ot-
sonikato), mutta haitallisen otsonin määrä sen si-
jaan on lisääntynyt alailmakehässä.

Otsonia ei ole päästöissä vaan sitä muodostuu 
auringonvalon vaikutuksesta ilmassa hapen, ty-
pen oksidien ja hiilivetyjen välisissä kemiallisissa 
reaktioissa. Kaupunkien keskustoissa otsonia on 
vähemmän kuin esikaupunkialueilla ja maaseu-
dulla, koska sitä myös kuluu reaktioissa muiden 
ilmansaasteiden kanssa (kuva 12 c). Samalla 
kuitenkin syntyy muita haitallisia epäpuhtauksia 
kuten typpidioksidia. Suomessa otsonipitoisuudet 
ovat suurimmillaan aurinkoisella säällä keväällä 
ja kesällä taajamien ulkopuolella. Kaukokulkeutu-
minen muualta Euroopasta kohottaa Suomen ot-
sonipitoisuuksia selvästi. 

Otsonipitoisuudet vaihtelevat voimakkaasti eri 
vuosina, koska meteorologisilla tekijöillä on suu-
ri vaikutus otsonipitoisuuksiin. Tämän vuoksi sel-
keiden alueellisten trendien havaitsemiseen tar-
vitaan pitkiä aikasarjoja monilta mittausasemilta. 
Viimeisen 10–20 vuoden jaksolla pitoisuuksia on 
mitattu kattavimmin Länsi- ja Pohjois-Euroopas-
sa. 

Pitkällä aikavälillä otsonin korkeat pitoisuushui-
put ovat vähentyneet erityisesti Euroopan länti-
simmissä osissa mukaan lukien Norja ja Ruot-
si. (CCN, 2005; Johnson ym. 2006; Solberg ym. 
2005), joskin muutaman viimeisen vuoden kulu-
essa korkeita pitoisuushuippuja on esiintynyt jäl-
leen melko runsaasti (EEA, 2007). Euroopan 
saasteisimmilla alueilla otsonipitoisuudet ovat 
nousseet erityisesti talvella (CCN, 2005; Johnson 
ym. 2006). Tärkeä syy tähän kasvavaan trendiin 
on ilmeisesti typen oksidien päästövähennyksis-
tä seurannut otsonin nielureaktioiden heikkene-
minen (mm. NO + O3 → NO2 + O2). Yleiseen ot-
sonin taustapitoisuuden kasvuun koko Euroopan 
alueella vaikuttaa myös maanosien välinen kau-
kokulkeuma eli pohjoisen pallonpuoliskon mui-
den alueiden saastepäästöt (CCN, 2005; John-
son ym. 2006). 

Etelä-Suomen tausta-asemien pitkissä aikasar-
joissa (1989–2001) ei ole havaittu tilastollisesti 

merkitseviä trendejä kesäkuukausien keskimää-
räisissä otsonipitoisuuksissa, mutta mahdollisesti 
pitoisuudet ovat hieman nousseet. Pitoisuushui-
put näyttäisivät hieman laskeneen, mutta toisaal-
ta matalimmat (tausta)pitoisuudet ovat nousseet 
jonkin verran. (Laurila ym. 2004). 

Pitkällä aikavälillä keskimääräiset otsonin vuosi-
pitoisuudet ovat nousseet pääkaupunkiseudulla 
(ks. kuva 12 c). Otsonipitoisuudet ovat nousseet 
liikenneympäristöissä, koska otsonia kuluttavien 
epäpuhtauksien – erityisesti typpimonoksidin – 
määrä ilmassa on vähentynyt. Pääkaupunkiseu-
dun tausta-asemalla Luukissa otsonin vuosipitoi-
suus nousi 1990-luvun alussa ja on pysynyt siitä 
lähtien suunnilleen samalla tasolla. 

Pääkaupunkiseudulla ei esiinny Keski- ja Etelä-
Euroopan suurille kaupungeille tyypillisiä hyvin 
korkeiden otsonipitoisuuksien episodeja. Väes-
tölle tiedottamista edellyttävä kynnysarvo  
180 µg/m3 on ylittynyt vain kerran, toukokuus-
sa 2004 YTV:n Tikkurilan ja Luukin mittausase-
milla. Väestön varoittamista edellyttävä kynnys-
arvo 240 µg/m3 ei ole ylittynyt kertaakaan. Meillä 
korkeimmat tuntipitoisuudet ovat vuosina 2002–
2006 vaihdelleet mittausasemasta riippuen välil-
lä 121–188 µg/m3 ja korkeimmat vuorokausipitoi-
suudet välillä 82–126 µg/m3.

Pääkaupunkiseudulla ei ole ylitetty vuodelle 2010 
annettuja otsonipitoisuuden tavoitearvoja (ks. lii-
te 5/2.) Otsonipitoisuudet ylittävät kuitenkin pai-
koin EU:ssa asetetut sekä terveysperusteiset 
että kasvillisuusperusteiset pitkän ajan tavoitteet. 
Terveyden suojelemiseksi pitkän ajan tavoitteena 
on, että otsonin kahdeksan tunnin keskiarvopitoi-
suus ei yli 120 µg/m3. Pääkaupunkiseudulla tämä 
tavoitearvo on viimeisten viiden vuoden aika-
na ylittynyt 0–18 vuorokautena vuodessa eri mit-
tausasemilla (taulukko 10). Pitkän aikavälin ta-
voite kasvillisuuden suojelemiseksi on seuraava: 
touko-heinäkuussa kello 10–22 mitattujen yli  
80 µg/m3 olevien tuntipitoisuuksien summa (eli 
AOT40-indeksi) on alle 6000 µg/m3h. Pääkau-
punkiseudulla tämä tavoitearvo ylittyy jonkin ver-
ran (taulukko 11).
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Otsoni on alueellinen ilmansuojeluongelma, jo-
hon on vaikea vaikuttaa paikallisin toimenpitein. 
Otsonipitoisuuksien alentaminen vaatii Euroo-
pan laajuisia typenoksidien ja orgaanisten yhdis-
teiden päästöjen vähennyksiä ja kansainvälistä 
yhteistyötä. Vuonna 2003 voimaan tulleen otso-
niasetuksen perustelumuistion mukaan otsonin 
tavoitearvoon ja pitkän ajan tavoitteeseen pyri-
tään erityisesti kansainvälisin ja valtakunnallisin 

Taulukko 10. Otsonin pitkän ajan terveysperusteisen tavoitteen (8 tunnin keskiarvopitoisuus < 120 µg/m3) ylittä-
vien vuorokausien lukumäärä eri mittausasemilla pääkaupunkiseudulla vuosina 2002–2006.

2002 2003 2004 2005 2006

Mannerheimintie 0 0

Kallio 2 0 4 2 12

Tikkurila 3 0 6 1 10

Luukki 5 2 9 2 18

Taulukko 11. Otsonin AOT-40 arvot pääkaupunkiseudun mittausasemilla vuosina 2002–2006 (pitkän ajan tavoi-
tearvojen ylitykset on lihavoitu). 

2002 2003 2004 2005 2006

Mannerheimintie 461 1635

Kallio 4665 2305 4259 2009 6979

Tikkurila 4173 3198 5664 3076 7783

Luukki 9534 8917 8272 5088 13842

toimin. Valtakunnallisista toimista merkittävim-
män kokonaisuuden muodostaa valtioneuvoston 
hyväksymä ilmansuojeluohjelma 2010 (ks. luku 
13.2). Otsonipitoisuuksien alentamisessa merkit-
tävää on myös päästökattodirektiivin (2001/81/
EY) toimeenpano Euroopan laajuisesti, koska 
Suomessa korkeisiin otsonipitoisuuksiin vaikut-
taa erityisesti muualta Euroopasta kaukokulkeu-
tuva otsoni (Ympäristöministeriö 2003). 
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7. Pitoisuuksien arviointi leviämismallien avulla

YTV Liikenne ja Seutu- ja ympäristötieto, Helsin-
gin Energia, Fortum Power and Heat Oy, Van-
taan Energia Oy, Finavia ja Helsingin Satama 
teettivät Ilmatieteen laitoksella typenoksidien, 
pienhiukkasten ja rikkidioksidin päästöjen leviä-
misselvityksen vuonna 2007. Selvityksessä ar-
vioitiin vuoden 2005 päästöarvioihin perustuen 
laskennallisesti leviämismallien avulla eri pääs-
tölähteiden aiheuttamia ilmanlaatuvaikutuksia. 
Päästötiedot saatiin toiminnanharjoittajilta. Au-
toliikenteen päästöt laskettiin YTV Liikenteessä 
EMME/2 liikennesuunnitteluohjelmistolla: YTV:n  
ennustejärjestelmän tuottaman kysynnän perus-
teella arvioitiin tieosakohtaiset liikennemäärät ja 
nopeudet ja niiden sekä VTT:n Energiatekniikan  
laatimien päästöfunktioiden pohjalta eri epäpuh-
tauksien päästöt. 

Leviämislaskelmissa on otettu huomioon myös 
taustapitoisuudet, joiden laskennassa käytet-
tiin hyväksi Luukin mittaustuloksia. Erityises-
ti pienhiukkasten pitoisuuksissa tällä taustapitoi-
suudella on suuri merkitys, sillä se sisältää mm. 
kaukokulkeuman, jonka osuus pienhiukkasten 
vuosikeskiarvopitoisuuksissa on jopa yli puolet.  
Laskelmissa mukana olevat päästöt kattoivat val-
taosan pääkaupunkiseudun päästöistä. Pienpol-
ton ja pintalähteiden päästöt eivät sisältyneet las-
kelmiin ja työkoneiden päästöt sisältyivät niihin 
vain satamien ja Helsinki-Vantaan lentoaseman 
osalta. 

Päästöjen leviämislaskelmiin käytettiin kahta Il-
matieteen laitoksella kehitettyä matemaattis-fysi-
kaalista tietokonemallia, ns. kaupunkimallia ja vii-
valähdemallia. Näistä kaupunkimallilla arvioitiin 
energiantuotantolaitoksista ja satamatoiminnasta 
peräisin olevien epäpuhtauspäästöjen leviämis-
tä ja viivalähdemallilla auto-, laiva- ja lentoliiken-
teen sekä lentoasematoimintojen aiheuttamien 
päästöjen leviämistä. Pitoisuuksia laskettiin Hel-
singin, Espoon, Kauniaisen ja Vantaan kattavalle 
noin 35 x 35 km:n kokoiselle tulostusalueelle lä-
hes 20 000 tulostuspisteeseen. Pitoisuudet las-
kettiin maanpintatasoon. Mallilaskelmien meteo-
rologisina tietoina käytettiin pääkaupunkiseudun 
ilmastollisia olosuhteita edustavaa vuoden 2005 

havainnoista muodostettua kahden sääaseman 
etäisyyspainotettua yhdistelmäaineistoa. Pääs-
töjen leviämistä ja pitoisuuksien muodostumista 
tarkasteltiin kaikissa vuoden aikana esiintyneissä 
tunneittaisissa meteorologisissa tilanteissa. Myös 
typen oksidien ilmakemiallinen muutunta päästö-
jen kulkeutumisen aikana otettiin huomioon las-
kelmissa. 

Saaduista tuntipitoisuuksien aikasarjoista muo-
dostettiin kuhunkin tulostuspisteeseen vuosipitoi-
suudet sekä tilastollisten määrittelyjen mukaiset 
raja- ja ohjearvoihin verrannolliset korkeimmat 
vuorokausi- ja tuntikeskiarvot. Mallien suoritus-
kykyä arvioitiin vertaamalla tuloksia YTV:n ilman-
laadun mittauspisteissä mitattuihin pitoisuuksiin. 
Menetelmät ja tulokset on kuvattu tarkemmin 
projektin raportissa. (Lappi ym. 2008). 

Mallit käsittelevät rakennukset ja maastonmuo-
dot yleisenä nk. rosoisuutena, eivätkä ota huomi-
oon yksittäisten rakennusten vaikutusta epäpuh-
tauksien leviämiseen. Helsingin keskustassa ja 
erityisesti katukuiluissa rakennukset estävät kui-
tenkin tehokkaasti epäpuhtauksien laimenemista 
ja pitoisuudet ovat malleilla saatuja korkeampia. 
Laajan alueen kattava malli ei myöskään anna 
yksityiskohtaista tietoa mm. pitoisuuksista yksit-
täisten väylien läheisyydessä. Siksi erillisessä 
projektissa mallinnettiin typpidioksidin pitoisuuk-
sia Helsingin keskustan katukuiluissa ja muuta-
man vilkasliikenteisen pääväylän läheisyydessä. 
Tulokset julkaistaan omana raporttinaan ja osa 
niistä on esitetty Helsingin ilmansuojelun toimin-
taohjelmassa (Helsingin kaupungin ympäristö-
keskus 2008).

Kaikkien laskennassa mukana olevien päästöläh-
teiden aiheuttamat typpidioksidin, pienhiukkasten 
ja rikkidioksidin vuosipitoisuudet lisättynä tausta-
pitoisuudella on esitetty kuvissa 16 a–c. 

Typpidioksidin vuosiraja-arvon ylittäviä pitoisuuk-
sia esiintyi vilkasliikenteisillä pääväylillä ja ris-
teysalueilla. Tuntiraja-arvon ylityksiä esiintyi sekä 
yksittäisissä pisteissä vilkasliikenteisimmillä pää-
väylillä sekä lentoasema-alueella tai sen välit-
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tömässä läheisyydessä alueella, jossa ei ole 
asuinrakennuksia. Kansallinen typpidioksidipitoi-
suudelle annettu vuorokausiohjearvo ylittyi sekä 
lentokenttäalueen läheisyydessä että yleises-
ti vilkkaimmilla väylillä ja niiden läheisyydessä.
YTV seurasi vuoden 2007 ajan siirrettävällä mit-
tausasemalla ilmanlaatua Helsinki-Vantaan len-
toasemalla kotimaan terminaalin läheisyydessä. 
Mitatut typpidioksidin pitoisuudet eivät ylittäneet 
raja- tai ohjearvoja. Vuosipitoisuus oli hieman 
alle 30 µg/m3, eli samaa tasoa kuin pääkaupunki-
seudun liikenneympäristöissä, esim. Tikkurilassa. 

Helsingin keskustassa on todettu mittauksin typ-
pidioksidipitoisuuden raja-arvon ylityksiä, mut-
ta ne eivät tule esiin tässä esitetyissä mallilaskel-
missa. Tämä johtuu mm. siitä, että käytetty laaja 
malli ei kykene ottamaan huomioon esim. katu-
kuilujen vaikutusta epäpuhtauksien leviämiseen. 
Näitä erityiskohteita on mallinnettu erikseen ja ne 
julkaistaan erillisenä raporttina.

Mallinnetut pienhiukkasten pitoisuudet ovat typpi-
dioksidin tapaan korkeimmat Helsingin keskusta-
alueella ja suurten väylien varsilla. Näillä alueilla 
ylittyvät myös WHO:n vuosi- ja vuorokausiohjear-
vot. Pitoisuudet olivat kuitenkin koko pääkaupun-
kiseudulla EU:n ehdottaman vuosiraja-arvon ala-
puolella.  

Rikkidioksidin pitoisuudet ovat pääkaupunki-
seudulla hyvin alhaisia. Autoliikenteen rikkidi-
oksidipäästöt ovat hyvin pienet, joten huolimat-
ta alhaisesta päästökorkeudesta niiden vaikutus 
ilmanlaatuun on vähäinen. Energiantuotannon 
päästöt ovat määrällisesti suuret, mutta koska  
päästökorkeus on suuri, niiden vaikutus pitoi-
suuksiin maanpintatasolla on pieni. Laivaliiken-
teen päästökorkeus on suhteellisen matala, ja 
laivaliikenteen rikkidioksidipäästöt aiheuttavat sa-
tamien läheisyydessä ajoittain korkeita pitoisuuk-
sia. 

Kuva 16 a. Typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot pääkaupunkiseudulla vuonna 2005. Laskelmassa ovat muka-
na energiantuotannon, satamatoiminnan, laivaliikenteen, lentoliikenteen, lentoasematoimintojen ja autoliikenteen 
päästöt sekä nk. taustapitoisuus, joka on arvioitu Luukin mittaustulosten perusteella
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Kuva 16 c. Rikkidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvot pääkaupunkiseudulla vuonna 2005. Laskelmassa ovat muka-
na energiantuotannon, satamatoiminnan, laivaliikenteen ja autoliikenteen päästöt sekä nk. taustapitoisuus, joka 
on arvioitu Luukin mittaustulosten perusteella. 

Kuva 16 b. Pienhiukkaspitoisuuden vuosikeskiarvot pääkaupunkiseudulla vuonna 2005. Laskelmassa ovat muka-
na energiantuotannon, satamatoiminnan, laivaliikenteen ja autoliikenteen päästöt sekä nk. taustapitoisuus, joka 
on arvioitu Luukin mittaustulosten perusteella.
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8. Ilman epäpuhtauksille altistuminen

Ilman epäpuhtauksien terveysvaikutukset välitty-
vät altistumisen kautta. Altistumisella tarkoitetaan 
sitä, että ihminen on kosketuksissa epäpuhtau-
den kanssa. Altistumisen suuruuteen vaikutta-
vat epäpuhtauden pitoisuus ja kyseisessä tilassa 
vietetty aika. Ihmiset viettävät yli 90 % ajastaan 
sisätiloissa, joten sisäilman laadulla on suuri vai-
kutus altistumiseen. Ulkoilma kulkeutuu sisätiloi-
hin, mutta niissä on yleensä lisäksi omat epäpuh-
tauksien lähteensä, kuten tupakointi, kaasuliedet 
ja -uunit, kaasulämmittimet, rakennus- ja pinta-
materiaalit, kotitalouskemikaalit sekä monet eri-
laiset työhön liittyvät lähteet. 

8.1 Altistumiseen liittyvät tutkimukset 
pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseudulla on tutkittu varsin paljon ih-
misten altistumista ilmansaasteille sekä mittauk- 
sin että mallittamalla. Vuodesta 1996 alkaen pää-
kaupunkiseudulla on kehitetty mallinnusmenetel-
miä altistumisen arvioimiseksi (YTV 1997, Stam-
bej 1998, Kousa ym. 2001, Kousa ym. 2007). 

Pääkaupunkiseudulla on arvioitu altistumista 
myös useissa mittauskampanjoissa. Typpidiok-
sidille ja hiilimonoksidille altistumista mitattiin jo 
vuosina 1990–1991 Kansanterveyslaitoksen nk. 
“Lapset ja liikenne -projektissa (Alm 1999, Mu-
kala 1999). Vuonna 1996 käynnistyi Kansanter-
veyslaitoksen koordinoima kansainvälinen EX-
POLIS -tutkimushanke, jossa mitattiin työikäisen 
väestön altistumista sekä työpaikkojen ja koti-
en sisä- ja ulkoilman ilmansaastepitoisuuksia vii-
dessä eurooppalaisessa kaupungissa (Hänninen 
ym. 2004). Pienhiukkasten pitoisuuksia ja koos-
tumusta on mitattu metrossa, busseissa ja rai-
tiovaunuissa (Aarnio ym. 2006, Vartiainen ym. 
2007)

EXPOLIS-tutkimuksessa pienhiukkasten pitoi-
suus, jolle työikäinen väestö keskimäärin altis-
tui (=altistumispitoisuus) oli korkeampi kuin koti-
en ulkopuolella, kodeissa tai työpaikoilla mitatut 
keskimääräiset pitoisuudet (Koistinen ym. 2004). 
Tämä aiheutui mm. oleskelusta tupakansavui-

sissa tiloissa, liikennevälineissä ja muissa ympä-
ristöissä, joissa mittauksia ei tehty, mutta joissa 
pitoisuudet olivat korkeampia kuin kodeissa tai 
työpaikoilla (Hänninen ym. 2004). Kiinteässä il-
manlaadun mittauspisteessä mitattujen pitoisuuk-
sien todettiin korreloivan hyvin kodeissa sisällä 
mitattujen pitoisuuksien kanssa, mutta huonosti 
henkilökohtaisten altistumispitoisuuksien kanssa. 
(Kousa ym. 2002). Jantusen ym. (2005) mukaan 
ilman erityisiä kodin tai työpaikan sisälähteitä 
asukkaiden altistumispitoisuus pienhiukkasille on 
keskimäärin hieman ulkoilmapitoisuutta korke-
ampi. Tämä keskimääräinen pienhiukkasaltistu-
minen poikkeaa myös koostumukseltaan ja läh-
deosuuksiltaan ulkoilman pienhiukkasista. Koska 
ihmiset viettävät valtaosan ajastaan sisätiloissa, 
rakennusten ilmanvaihdossa ja sisätiloissa ta-
pahtuva suodattuminen vähentää altistumista ul-
koilman pienhiukkasille. Liikenteestä peräisin 
oleville pienhiukkasille altistumisen taso on kui-
tenkin noin puolet ulkoilmapitoisuutta suurempi 
ja vaihtelee huomattavasti. Jantunen ym. (2005) 
toteavat myös, että nykyaikainen rakennus- ja il-
manvaihtotekniikka vähentävät altistumista pait-
si pienhiukkasille, myös otsonille ja mahdollises-
ti typpidioksidille. 

Typpidioksidin osalta tulokset olivat hieman toi-
senlaiset kuin pienhiukkasilla. Väestön keski-
määräinen altistumispitoisuus typpidioksidille oli 
tutkimuksessa korkeampi kuin kotien ulkopuolella 
ja kodeissa sisällä, mutta alhaisempi kuin työpai-
koilla keskimäärin. Ilmanlaadun mittausasemien 
typpidioksiditulokset kuvasivat heikosti typpidiok-
sidille altistumista (Kousa ym. 2001). Jantusen 
ym. (2005) mukaan typpidioksidin pitoisuudet 
ovat typpidioksidin reaktiivisuudesta johtuen si-
säilmassa keskimäärin 25 % alhaisempia kuin ul-
koilmassa, ellei sisätiloissa ole erityistä lähdettä, 
kuten kaasuliettä. Toisaalta liikenteessä altistu-
mispitoisuus ylittää kaupungin taustapitoisuudet. 

Altistumisessa havaittiin myös eroja eri väestö-
ryhmien välillä: Työntekijät altistuivat keskimää-
rin korkeammille pienhiukkaspitoisuuksille kuin 
toimihenkilöt. Nuoret aikuiset (25–34 -vuotiaat) 
altistuivat korkeammille pitoisuuksille kuin van-
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hemmat ikäryhmät. (Rotko ja Jantunen, 2004). 
Asumiseen liittyvät tekijät vaikuttivat suuresti typ-
pidioksidille altistumiseen: Kaupungin keskustas-
sa asuvat altistuivat selvästi korkeammille typ-
pidioksidipitoisuuksille kuin esikaupunkialueilla 
asuvat. Typpidioksidille altistumisessa havait-
tiin ero myös koulutusasteryhmien välillä; vähän 
koulutetut altistuivat keskimäärin hieman korke-
ammille typpidioksidipitoisuuksille kuin enemmän 
koulutetut. Sen sijaan sukupuolten tai ikäryhmi-
en välillä ei ollut merkitseviä eroja. (Rotko ja Jan-
tunen, 2004).

8.2 Raja-arvot ylittäville pitoisuuksille  
altistuvien määrät 

Pääkaupunkiseudulla typpidioksidin ja hengitettä-
vien hiukkasten raja-arvojen on arvioitu ylittyvän 
Helsingin kantakaupungissa vilkasliikenteisim-
pien katujen varsilla, erityisesti katukuiluissa noin 
kahdeksan kilometrin matkalla. Tieto perustuu il-
manlaadun mittauksiin ja asiantuntija-arvioon. 
Näiden katujen varsilla asuvien ja työskentele-
vien ihmisten määrä arvioitiin YTV:n kokoaman 
Seudullisen perusrekisterin tietojen perusteel-
la. Asukastiedot ovat vuodelta 2006 ja työpaikat 
vuodelta 2005. Alueella asui vuonna 2006 noin 

19 000 ihmistä, joista valtaosa, hieman yli 14 000 
oli iältään 21–64 vuotta. Alle 20-vuotiaiden osuus 
oli noin 2000 ja yli 64-vuotiaiden noin 2 400. Työ-
paikkoja oli vuonna 2005 noin 20 000.  Lisäksi 
alueella liikkuu päivittäin paljon ihmisiä työtehtä-
vissä, ostoksilla, vapaa-aikaa viettämässä jne. 

Ilmanlaadun mittausten ja malleilla tehtyjen las-
kennallisten arvioiden perusteella typpidioksidin 
raja-arvot ylittyvät vilkasliikenteisillä pääväylillä ja 
mahdollisesti niiden välittömässä läheisyydessä. 
Vuonna 2004 seurattiin passiivikeräinmenetel-
mällä typpidioksidin pitoisuuksia Kehä I:n varrel-
la vilkasliikenteisimmässä kohdassa (n. 95 000 
ajoneuvoa vrk) eri etäisyyksillä. Tien molemmil-
la puolilla oli meluaita tai -valli. Viiden metrin etäi-
syydellä vuosipitoisuus ylitti vuosiraja-arvon sel-
västi. Pitoisuudet olivat 15 metrin etäisyydellä jo 
selvästi raja-arvon alapuolella. Todennäköises-
ti pääväylien varsilla ei kuitenkaan ole asuntoja 
alueilla, joilla raja-arvot ylittyvät. Huomattakoon 
kuitenkin, että typpidioksidipitoisuudelle annettu 
kansallinen vuorokausiohjearvo ylittyy laajemmin 
väylien läheisyydessä kuin raja-arvo. Pääväylien 
liikenteen päästöjen ilmanlaatuvaikutuksia seura-
taan jatkossakin sekä mittauksin että laskennalli-
sin menetelmin tilanteen kartoittamiseksi. 
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9. Ilman epäpuhtauksien terveysvaikutukset pääkaupunkiseudulla

Raimo O. Salonen, Kansanterveyslaitos

Kansanterveyslaitos on tehnyt 1990-luvun puo-
livälin jälkeen pääkaupunkiseudulla lukuisia vä-
estötutkimuksia kaupunki-ilman epäpuhtauksien 
ja väestön terveyden välisistä yhteyksistä. Niissä 
ovat olleet kohderyhminä pitkäaikaista hengitys-
sairautta sairastavat aikuiset ja lapset sekä pitkä-
aikaisia sydän- ja verisuonisairauksia sairastavat 
aikuiset. Monissa näistä tutkimuksista Helsinki 
on ollut yksi useammasta eurooppalaisesta koh-
dekaupungista.

Hengitettävien hiukkasten (PM10) päivittäisen pi-
toisuusvaihtelun on todettu olevan yhteydessä 
pääkaupunkiseudun väestössä esiintyvään hen-
gityssairauskuolleisuuteen. Samassa tutkimuk-
sessa on havaittu myös lämpimän vuodenajan 
kohonneiden otsonipitoisuuksien olevan yhtey-
dessä kokonaiskuolleisuuteen ja hengityssai- 
rauksista aiheutuvaan kuolleisuuteen (Penttinen 
ym. 2004). Pienhiukkasten massapitoisuuden 
(PM2,5) ja ns. ultrapienten hiukkasten (halkaisi-
ja alle 0,1 µm) lukumääräpitoisuuden päivittäisen 
vaihtelun on puolestaan todettu olevan yhteydes-
sä sydän- ja aivoinfarktikuolleisuuteen etenkin 
lämpimänä vuodenaikana (Lanki ym. 2006a; Ket-
tunen ym. 2007).

Pienhiukkasten, karkeiden hengitettävien hiuk-
kasten (PM10–2,5) typpidioksidin, hiilimonoksidin ja 
liikenneperäisiksi mallinnettujen pienhiukkasten 
päivittäisten pitoisuuksien vaihtelut ovat olleet 
yhteydessä sellaisiin lasten ja aikuisten hengitys-
sairauskohtauksiin, jotka ovat vaatineet sairaa-
lan päivystyspoliklinikalla annettavaa hoitoa (Ha-
lonen ym., lähetetty julkaistavaksi). Ultrapienten 
hiukkasten ja hiilimonoksidin pitoisuudet ovat ol-
leet yhteydessä myös sydäninfarktien esiintymi-
seen (Lanki ym. 2006a). 

Pienhiukkasten massapitoisuuden ja sen liiken-
neperäisen osuuden, sekä ultrapienten hiukkas-
ten lukumääräpitoisuuden päivittäisen vaihtelun 
on todettu olevan yhteydessä sepelvaltimotau-
tia sairastavilla henkilöillä ilmenevään sydänli-
haksen hapenpuutteeseen fyysisessä rasituk-

sessa (Pekkanen ym. 2002; Lanki ym. 2006b) 
sekä sydämen sykkeen hermostolliseen sää-
telyyn (Timonen ym. 2006). Paikallisista poltto-
lähteistä peräisin olevien pienhiukkasten päivit-
täisen vaihtelun on todettu olevan yhteydessä 
astmaa sairastavien aikuisten keuhkojen toimin-
taan (Penttinen ym. 2006).

Keskeisenä tekijänä terveyshaittojen esiintymi-
sessä pidetään hiukkasten tulehdusaktiivisuut-
ta. Helsingissä katupölyaikaan kerättyjen pien-
hiukkasten tulehdusaktiivisuus on ollut pienempi 
kuin vastaavana aikana Välimeren kaupungeissa 
kerättyjen pienhiukkasten, mikä saattaa ainakin 
osittain johtua auringonvalon heikommasta sätei-
lyvaikutuksesta polttoperäisiin orgaanisiin yhdis-
teisiin (Jalava ym. 2007; Happo ym. 2007). Myös 
karkeiden hengitettävien hiukkasten tulehdusak-
tiivisuudessa on havaittu samansuuntaisia eroja 
kuin pienhiukkasissa Helsingin ja Välimeren kau-
punkien välillä. Näissä hiukkasissa saattaa olla 
terveyden kannalta merkittäviä eroja sekä mine-
raalikoostumuksessa että biologisessa materiaa-
lissa Euroopan eri osien välillä. Helsingissä ke-
rätyissä hengitettävissä hiukkasissa on havaittu 
kevätkaudella kohonnutta tulehdusaktiivisuutta 
talvikauden hiukkasnäytteisiin verrattuna. Tämän 
eron on epäilty johtuvan suuremmasta maape-
rän mikrobikomponenttien vaikutuksesta hiuk-
kaskoostumukseen keväällä (Salonen ym. 2004).

Yhteenvetona voidaan todeta, että pääkaupun-
kiseudulla tehdyissä terveysvaikutustutkimuksis-
sa on havaittu samanlainen terveyshaittojen kirjo 
kuin saastuneemmissa eurooppalaisissa kau-
pungeissa. Terveyden kannalta tärkeimpiä ilman-
saasteita ovat liikenteestä, puun pienpoltosta ja 
muista epätäydellisen palamisen lähteistä peräi-
sin olevat pienhiukkaset. Otsoni ja karkeat hengi-
tettävät hiukkaset lisäävät lähinnä hengityssairai-
den oireita ja voivat jossain määrin lisätä heidän 
sairaalakäyntejään, mutta niillä on vähän tai ei 
ollenkaan vaikutusta väestössä esiintyvään kuol-
leisuuteen. Typpidioksidi ja hiilimonoksidi kuvas-
tavat suurella todennäköisyydellä epäsuorasti 
liikenneperäisiä pienhiukkaskoostumuksia ja ult-
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rapieniä hiukkasia eivätkä niinkään itse aiheuta 
nykypitoisuuksissa merkittäviä terveyshaittoja. 

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadulle on tyypillistä 
suhteellisen matala pienhiukkasten ja hengitettä-
vien hiukkasten vuosipitoisuus, mutta lyhyemmil-
lä ajanjaksoilla esiintyy paljon korkeampia pitoi-
suuksia ns. ilmansaaste-episodien aikana. Näitä 
episodeja aiheuttavat muun muassa liikentees-
tä ja puun pienpoltosta epätäydellisen palami-
sen seurauksena syntyvät pienhiukkaset heikko-
tuulisina päivinä sekä keväisin ja elo-syyskuussa 

rajojemme takaa tulevien metsä- ja maastopa-
lojen savujen pienhiukkaset. Väestön parhaiten 
havaitsemia episodeja ovat liikenneympäristö-
jen keväiset katupölyjaksot, joiden vaikutus hei-
jastuu eniten karkeiden ja kaikkien hengitettävien 
hiukkasten pitoisuuksiin.  Lisää tutkimusta pitäi-
si tehdä erityisesti puun pienpolton sekä metsä- 
ja maastopalojen savujen pienhiukkasten vaiku-
tuksista hengitys- ja sydänsairaiden terveyteen. 
Suomessa ei ole myöskään tehty tutkimusta pit-
käaikaiseen pienhiukkasaltistumiseen liittyvistä 
terveysvaikutuksista. 
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10. Asukkaiden näkemyksiä ilmanlaadusta

YTV on teettänyt vuosina 2000, 2002, 2004 ja 
2006 yhteistyössä Hengitysliitto Heli ry:n kans-
sa selvityksiä pääkaupunkiseudun asukkaiden il-
manlaatua koskevista näkemyksistä. Ilmanlaatua 
hyvänä pitävien osuus on jatkuvasti vähentynyt 
(kuva 17). 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %
100 %

2000 2002 2004 2006
hyvä tyydyttävä välttävä huono

ilmansaasteiden häiritsevyyttä työikäisen väes-
tön (25–60 -vuotiaat) keskuudessa (Rotko 2000a 
ja b). Tutkimukseen liittyneen kyselyn (n=428) 
mukaan suurin osa pääkaupunkiseudun aikuis-
väestöstä (90 %) oli huolestuneita alueen ilman-
laadusta ja lähes puolet piti ilman saastumista 
vakavimpana paikallisena ympäristöongelmana. 
Nuoret aikuiset (25–34 -vuotiaat) ja korkeakoulu-
tetut mainitsivat ilmansaasteet muita useammin 
pahimpana paikallisena ympäristöongelmana. Il-
mansaasteiden terveysvaikutukset huolestuttivat 
kuitenkin eniten naisia, vanhinta ikäluokkaa (45–
60 -vuotiaita) ja vähän koulutettuja (korkeintaan 
peruskoulu tai vastaava). Kyselyyn vastanneet 
olivat kuitenkin enemmän huolissaan teollisuu-
den päästöistä ilmaan ja veteen kuin liikenteen 
kasvun vaikutuksista, vaikka liikenteen vaikutus 
altistumiseen ilmansaasteille on Helsingissä pal-
jon suurempi kuin teollisuuden.

Koko väestön tasolla ilmansaasteiden häiritse-
vyys kasvoi jokseenkin johdonmukaisesti pitoi-
suuksien kasvaessa. Yksilötasolla ilmansaas-
teiden häiritsevyys ei kuitenkaan korreloinut 
pienhiukkasille tai typpidioksidille altistumisen 
kanssa. Muut, yksilölliset erot vaikuttivat ratkai-
sevasti ilmansaasteiden häiritsevyyden kokemi-
seen: Naisia ilmansaasteet häiritsivät enemmän 
kuin miehiä ja iäkkäitä enemmän kuin nuoria. Al-
lergiaoireista kärsivät kokivat ilmansaasteet ter-
veitä häiritsevämmäksi ja vähemmän koulutusta 
saaneet häiritsevämmäksi kuin korkeasti koulute-
tut. (Rotko 2000a ja b). 

Helsingissä on tehty tutkimuksia asukkaiden 
ympäristöasenteista säännöllisesti vuodesta 
1989 alkaen, viimeksi vuonna 2005 (Lankinen, 
2005). Vantaalla vastaava selvitys on tehty vuo-
sina 1991 ja 1997 (Kauppinen, 1999) ja Espoos-
sa vuonna 2007 (Espoon ympäristölautakunta, 
2007). Tutkimukset koskivat eri ympäristönsuo-
jelun osa-alueita. Ilmanlaatuun liittyviä erityisky-
symyksiä ei näissä tutkimuksissa käsitelty: ym-
päristönsuojelua pidettiin yleensä tärkeänä ja 
ilmansuojelu koettiin suhteellisen merkittäväk-
si eri osa-alueiden joukossa. Huomattakoon kui-
tenkin, että espoolaiset pitivät ilmastonmuutosta 

Kuva 17. Asukkaiden arvio pääkaupunkiseudun ilman-
laadusta.

Tuoreimmassa, vuonna 2006 tehdyssä kyselys-
sä asukkaat arvioivat ilmanladun selvästi hei-
kommaksi kuin aiempina vuosina. Silti yli 60 % 
vastanneista piti ilmanlaatua edelleen hyvänä 
tai tyydyttävänä. Kyselyn ajankohdallakin saat-
taa olla vaikutusta tuloksiin: Aineisto kerätään 
aina keväällä katupölykauden jälkeen. Vuonna 
2006 kevätpölykausi oli hankala ja samaan ai-
kaan kulkeutui pääkaupunkiseudulle pienhiuk-
kasia maan rajojen ulkopuolelta. Lisäksi VR:n 
makasiinien palo Helsingin keskustassa herätti 
suurta huomiota. Vuoden 2006 kyselyssä enem-
mistö (62 %) haastatelluista totesi, ettei ilmanlaa-
dulla ollut vaikutusta heidän arkeensa. Kuitenkin 
jopa 21 prosenttia haastatelluista välttää tietty-
jä paikkoja heikon ilmanlaadun takia, 16 % ei voi 
pitää ikkunoita auki ja 13 % rajoittaa ajoittain liik-
kumista ulkona. Suurimmiksi ilmanlaadun pilaa-
jiksi asukkaat mainitsivat liikenteen pakokaasut 
(41 %) ja katupölyn (40 %). Tiedottamisen mer-
kitys on myös kasvanut: noin 70 % vastanneista 
piti ilmanlaadusta tiedottamista erittäin tarpeelli-
sena tai melko tarpeellisena. 

Edellä luvussa 8 mainitun EXPOLIS-tutkimuksen 
yhteydessä selvitettiin vuosina 1996–1998 myös 
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ja ilmansaasteista selkeästi vakavimpina maail-
manlaajuisina ympäristöongelmina, ja liikennet-
tä ja sen kasvua pahimpana paikallisena ympä-
ristön tilaa heikentävänä tekijänä. Kysely tehtiin 

alkuvuonna 2007, jolloin ilmastonmuutokseen 
liittyvät kysymykset olivat olleet runsaasti esillä 
tiedotusvälineissä.
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11. Sopimukset ja lainsäädäntö

11.1 Kansainväliset sopimukset

Ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista kos-
keva yleissopimus, joka solmittiin Genevessä 
1979, on tärkeimpiä kansainvälisiä sopimuksia, 
joilla suojellaan ympäristöä ja ihmisten terveyt-
tä yli valtioiden rajojen. Suomi ratifioi sopimuksen 
vuonna 1981. Sopimuksen alaisilla pöytäkirjoilla 
säädellään eri epäpuhtauksien päästöjä tai rajoi-
tetaan erilaisten aineiden käyttöä. Näitä pöytäkir-
joja ovat (Ympäristöministeriö 2006a):

• Ensimmäinen rikkipöytäkirja (Helsinki,1985) ja 
rikkipäästöjen lisävähentämistä koskeva toinen 
rikkipöytäkirja (Oslo 1994). Toisen rikkipöytäkir-
jan pitkän tähtäimen tavoitteena on, että rikkilas-
keumat eivät ylitä kunkin alueen kriittisiä kuor-
mituksia. Suomi sitoutui vähentämään päästöjä 
80 % vuoden 1980 tasosta vuoteen 2000 men-
nessä. Vuoteen 2005 mennessä Suomen pääs-
töt olivat laskeneet 86 % vuoteen 1980 verrattu-
na.

• Typenoksideja koskeva pöytäkirja (Sofia, 1988),  
  jonka yleistavoitteena oli ensi vaiheessa jäädyt- 
  tää typenoksidien päästöt. Vuoteen 2005 men- 
  nessä Suomen päästöt olivat laskeneet 29 %  
  vuoteen 1987 verrattuna.

• Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) koskeva  
  pöytäkirja (Geneve 1991), jonka tavoitteena oli  
  haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjen  
  vähentäminen 30 % vuoden 1988 määristä vuo- 
  teen 1999 mennessä. Suomen VOC-päästöt  
  laskivat 38 % vuosien 1988 ja 2004 välillä.

• Raskasmetalleja koskeva pöytäkirja (Århus,  
  1998), jonka tavoitteena on elohopean, lyijyn ja 
   kadmiumin päästöjen vähentäminen alle vuo- 
  den 1990 päästötason. Vuoteen 2005 mennes- 
  sä mainittujen metallien päästöt olivat laskeneet  
  32–92 % vuoden 1990 tasosta. 

• Pysyviä orgaanisia yhdisteitä koskeva pöytä- 
  kirja (Århus, 1998), jonka tavoitteena on pysyvi- 
  en orgaanisten yhdisteiden käytön vähentämi- 
  nen tai lopettaminen. Dioksiini-, furaani-, ja  

  PAH-yhdisteiden sekä heksaklooribentseeni- 
  päästöjä tulisi vähentää alle vuoden 1994 ta- 
  son. Suomessa dioksiini- ja furaanipäästöt oli- 
  vat vuonna 2004 alle vuoden 1994 tason, poly- 
  aromaattisten hiilivetyjen päästöt sen sijaan ylit- 
  tivät sen. 

• Happamoitumisen, rehevöitymisen ja alailma- 
  kehän otsoninmuodostuksen rajoittamista kos- 
  keva pöytäkirja (Göteborg, 1999), jonka tavoit- 
  teena on rikin ja typen oksidien, ammoniakin ja  
  haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) pääs- 
  töjen vähentäminen siten, että ne ovat pysyväs- 
  ti vuodesta 2010 alkaen alle pöytäkirjassa mää- 
  riteltyjen enimmäispäästöjen. Vuodesta 2010  
  lähtien Suomen rikkidioksidipäästöjen tulee olla  
  alle 116 000 tonnia, typenoksidien alle 170 000 
  tonnia, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden alle 
  130 000 tonnia ja ammoniakin alle 31 000 ton- 
  nia vuodessa. Suomen päästöt vuonna 2004  
  olivat 84 000 tonnia rikkidioksidia, 205 000 ton- 
  nia typenoksideja, 140 000 tonnia haihtuvia or- 
  gaanisia yhdisteitä ja 33 000 tonnia ammoniak- 
  kia. 

11.2 Ilmanlaatua koskevia säädöksiä

EU:ssa on vuosina 1996–2004 annettu viisi il-
manlaatua koskevaa direktiiviä. Neuvoston di-
rektiivi 96/62/EY ilmanlaadun arvioinnista ja hal-
linnasta määrittelee periaatteet ilmanlaadun 
parantamiseksi ja hyvän ilmanlaadun ylläpitämi-
seksi. 

Edellä mainitun nk. puitedirektiivin pohjalta on 
annettu neljä johdannaisdirektiiviä: Ensimmäi-
nen (1999/39/EY) koskee rikkidioksidia, typpidi-
oksidia ja typenoksideja, hiukkasia ja lyijyä sekä 
niiden raja-arvoja ja toinen (2000/69/EY) bent-
seeniä ja hiilimonoksidia sekä niiden raja-arvoja. 
Kolmas johdannaisdirektiivi (2002/3/EY) koskee 
otsonia ja sen pitoisuuksille asetettuja tavoite- ja 
kynnysarvoja ja neljäs (2004/107/EY) arseenia, 
kadmiumia, elohopeaa, nikkeliä ja polyaromaatti-
sia hiilivetyjä sekä niiden tavoitearvoja. 
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Ilmanlaatua koskevat direktiivit on sisällytetty 
Suomen lainsäädäntöön Ympäristönsuojelulais-
sa (86/2000) ja Ympäristönsuojeluasetuksessa 
(169/2000) sekä niiden nojalla annetuissa ase-
tuksissa, jotka ovat:

• Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta  
  (711/2001 muutos 784/2003)

• Valtioneuvoston asetus alailmakehän otsonista 
  (783/2003)

• Valtioneuvoston asetus ilmassa olevasta ar- 
  seenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä 
  ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä  
  (164/2007). 

Asetuksissa on annettu ilman epäpuhtauksille 
raja-, kynnys- ja tavoitearvot. Raja-arvot määrit-
televät suurimmat hyväksyttävät ilman epäpuh-
tauksien pitoisuudet. Viranomaisten tulee huo-
lehtia siitä, että pitoisuudet pysyvät raja-arvojen 
alapuolella. Kynnysarvot määrittelevät tason, 
jonka ylittyessä on tiedotettava tai varoitetta-
va ilmansaasteiden pitoisuuksien kohoamises-
ta. Tavoitearvoilla taas tarkoitetaan pitoisuutta tai 
kuormitusta, joka on mahdollisuuksien mukaan 
alitettava annetussa määräajassa. Pitkän ajan 
tavoite ilmaisee tason, jonka alapuolelle pyritään 
pidemmän ajan kuluessa. Raja-, kynnys- ja ta-
voitearvot on esitetty liitteessä 5. Laissa ja ase-
tuksissa annetaan lisäksi määräyksiä, jotka kos-
kevat ilmanlaadusta tiedottamista ja ilmanlaadun 
seurantaa. 

Ympäristönsuojelulain (86/2000) 102 §:n mukaan 
kunnan on varauduttava käytettävissä olevin kei-
noin toimiin, joilla estetään ilmanlaatuasetukseen 
perustuva ilmanlaadun raja-arvon mahdollinen 
ylittyminen kunnan alueella. Jos raja-arvo ylittyy, 
kunnan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimiin tai an-
nettava määräyksiä liikenteen rajoittamiseksi ja 
päästöjen vähentämiseksi. 

Ilmanlaatuasetuksen (711/2001) 12 ja 13 §:ien 
mukaan raja-arvon ylittyessä tai ollessa vaaras-
sa ylittyä, kunnan on laadittava ja toimeenpanta-
va suunnitelmia ja ohjelmia, joilla raja-arvon ylit-
tyminen estetään. Suunnitelmat ja ohjelmat, jotka 

voivat koskea koko kuntaa tai sen tiettyjä alueita, 
tulee laatia viimeistään 18 kuukauden kuluessa 
sen vertailujakson päättymisestä, jona raja-arvo 
on ylittynyt tai sen ylittymisen vaara on havait-
tu. Mikäli hengitettävien hiukkasten raja-arvon 
ylitys johtuu teiden tai katujen talvihiekoitukses-
ta, ei ole tarpeen laatia suunnitelmia ja ohjelmia 
raja-arvojen alittamiseksi. Kunnan tulee kuitenkin 
laatia selvitys 6 kuukauden kuluessa sen vuoden 
päättymisestä, jolloin ylitys on havaittu. Suunni-
telmista, ohjelmista ja selvityksistä on tiedotetta-
va kunnan asukkaille. 

Otsoniasetuksen 5 §:n mukaan on otsonin ta-
voitearvojen toteutumiseksi laadittava tarvittaes-
sa ympäristönsuojelulain 26 §:n mukainen suun-
nitelma tai ohjelma. Ympäristönsuojelulain 26 § 
koskee valtakunnallisia suunnitelmia ja ohjelmia 
eikä siis velvoita yksittäistä kuntaa tekemään nii-
tä.

Ympäristönsuojelulain 25 §:n mukaan kunnan on 
alueellaan huolehdittava paikallisten olojen edel-
lyttämästä tarpeellisesta ympäristön tilan seuran-
nasta. Seurantatiedot on julkistettava ja niistä on 
tiedotettava tarvittavassa laajuudessa. YTV-lain 
(1269/96) perusteella pääkaupunkiseudun ilman-
suojelun seuranta-, tutkimus-, suunnittelu-, kou-
lutus- ja valistustehtävät kuuluvat Pääkaupunki-
seudun yhteistyövaltuuskunnalle YTV:lle.

Ilmanlaadun ohjearvot on annettu valtioneuvos-
ton päätöksellä (480/1996). Ne määrittelevät 
meillä kansallisia ilmanlaadun tavoitteita ja ilman-
suojelutyön päämääriä ja ne on tarkoitettu ensi 
sijassa ohjeeksi viranomaisille. Ohjearvoja sovel-
letaan mm. alueiden käytön, kaavoituksen, ra-
kentamisen ja liikenteen suunnittelussa sekä ym-
päristölupien käsittelyssä. Ohjearvot eivät ole 
luonteeltaan sitovia kuten raja-arvot, vaan ne oh-
jaavat suunnittelua ja niiden ylittyminen pyritään 
estämään. Ohjearvoja on annettu rikkidioksidin, 
typpidioksidin, kokonaisleijuman, hengitettävien 
hiukkasten sekä pelkistyneiden rikkiyhdisteiden 
pitoisuuksille. Ohjearvot on esitetty liitteessä 5. 
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Ehdotus uudeksi ilmanlaatudirektiiviksi

Komission ehdotus Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen pa-
rantamisesta Euroopassa annettiin 21.9.2005. 
Direktiivin tavoitteena on säännösten ajanta-
saistaminen ja yksinkertaistaminen. Lisäksi ta-
voitteena on ollut arvioida uudelleen ja tarkistaa 
voimassa olevat säännökset siten, että niihin voi-
daan sisällyttää uusin tutkimuksista ja jäsenvalti-
oiden kokemuksista kertynyt aihetta koskeva tie-
tämys. Ehdotuksessa yhdistetään edellä mainitut 
ilmanlaadun puitedirektiivi, kolme ensimmäistä 
johdannaisdirektiiviä sekä tietojen vaihtoa koske-
va neuvoston päätös (97/101/EY). 

Merkittävin lisäys aiempaan nähden on pienhiuk-
kasten pitoisuuksien liittäminen sääntelyn piiriin. 
25.10.2006 päivätyssä direktiiviehdotuksessa 
pienhiukkasten (PM2,5) vuosipitoisuudelle ehdo-
tetaan sekä tavoite- että raja-arvoksi 25 µg/m3. 
Tavoitteena on, että pitoisuudet saataisiin laske-
maan alle 25 µg/m3 jo vuoden 2010 alkuun men-
nessä (tavoitearvo), mutta viimeistään tämä taso 
tulisi saavuttaa vuoden 2015 alkuun mennessä 
(raja-arvo). Lisäksi pienhiukkasille asetetaan al-
tistumisen vähentämistavoite, joka on 20 % vuo-
teen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2010 
nk. keskimääräisen altistumisindikaattorin arvoon 
(AEI), jos se on yli 13 µg/m3. Altistumisindikaatto-
rin arvon ollessa 7–13 µg/m3 vähentämistavoite 
on (AEI * 1,5) prosenttia. Altistumisindikaattorin 
arvo lasketaan kaikkien jäsenvaltion alueella ole-
vien kaupunkitaustaa edustavien mittausasemi-
en vuosikeskiarvoista kolmen vuoden liukuvana 
keskiarvona. (Jos altistumisindikaattorin arvoksi 
saadaan esim. 10 µg/m3, on altistumisen vähen-
tämistavoite 15 %, eli 1,5 µg/m3).

Direktiivissä annetaan määräyksiä myös pien-
hiukkasten mittausasemien lukumäärästä, mit-
tausmenetelmistä, laadunvarmistuksesta sekä 
pienhiukkaspitoisuuksien ja hiukkasten koostu-
muksen määrittämisestä tausta-alueilla. 

Ehdotuksessa epäpuhtauksien raja-arvojen luku-
arvoihin ei esitetä muutoksia. Hiekoitushiekkaa 
koskeva säännös säilyisi ennallaan. Komissio 
kuitenkin antaisi myöhemmin ohjeet, miten hie-

koitushiekan vaikutus raja-arvojen ylittymiseen 
tulee arvioida. Ehdotukseen sisältyy myös mah-
dollisuus saada lisäaikaa tavoitteisiin pääsemi-
seksi. Typpidioksidin ja bentseenin osalta mää-
räaikoja voitaisiin lykätä enintään viisi vuotta ja 
hengitettävien hiukkasten määräaikaa 3 vuotta. 
Lisäajan saaminen ei kuitenkaan olisi automaat-
tista, vaan sen voisi saada direktiivissä lueteltu-
jen tiukkojen kriteerien perusteella.

Direktiivin käsittely jatkuu EU:ssa ja se saata-
neen voimaan vuonna 2008. 

11.3 Liikenteen päästömääräykset

Henkilö- ja pakettiautoille, raskailla ajoneuvoille 
ja työkoneille on määritelty päästörajat. Henkilö- 
ja pakettiautoilla sertifiointi tehdään kokonaisel-
la autolla nk. alustadynamometrissä ja tulokset 
ilmoitetaan ajomatkaan suhteutettuna (g/km). 
Raskaiden ajoneuvojen (yli 3500 kg) ja työkonei-
den sertifiointi tehdään testipenkkiin asennetul-
la erillismoottorilla ja tulokset esitetään moottorin 
tekemään työhön suhteutettuna (g/kWh). 

Henkilöautojen päästöjen Euro 1 -rajat tulivat voi-
maan vuonna 1992. Päästömääräykset koskevat 
voimaantuloaikanaan uusia autotyyppejä ja vuo-
den viiveellä kaikkia uusina myytäviä autoja. Eu-
roopassa bensiini- ja dieselautoille on eri päästö-
rajat, ja pakettiautoille vielä omansa. Pakettiautot 
on jaettu omapainon mukaan kolmeen luokkaan. 
Kevyimmässä luokassa (referenssipaino alle 
1305 kg) vaatimukset ovat samat kuin henkilöau-
toilla. Euro 5 ja Euro 6 -määräykset on vahvistet-
tu vasta hiljattain, ja hiukkasmittausmenetelmään 
saattaa vielä tulla muutoksia. Euro 5 -määräyk-
set astuvat voimaan uusille autotyypeille loppu-
vuodesta 2009. 

Raskaiden ajoneuvomoottorien osalta ovat täl-
lä hetkellä (syksy 2007) voimassa Euro 4 -tason 
määräykset, ja Euro 5 -tason vaatimukset astu-
vat voimaan uusille moottorityypeille loppuvuo-
desta 2008. Euro 4 -tasosta Euro 5 -tasoon ai-
noastaan NOx-raja muuttuu (3,5 → 2,0 g/kWh). 
Euro 6 -taso on toistaiseksi vielä valmisteluvai-
heessa. (Nylund ja Mäkelä 2007) 
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11.4 Muita päästöjä ja polttoaineita  
koskevia säädöksiä

EU:n päästökattodirektiivi (2001/81/EY) aset-
taa EU:n jäsenvaltioiden tietyille päästöille sal-
litut vuotuiset enimmäismäärät, joita ei saa ylit-
tää vuodesta 2010 alkaen. Nämä ns. päästökatot 
koskevat rikkidioksidia, typen oksideja, haihtuvia 
orgaanisia yhdisteitä ja ammoniakkia. Kunkin jä-
senmaan on tehtävä kansallinen ohjelma pääs-
tökattojen alittamiseksi. Päästökattodirektiivin 
täytäntöön panemiseksi valtioneuvosto hyväk-
syi syyskuussa 2002 ilmansuojeluohjelman, joka 
ulottuu vuoteen 2010. Lisäksi mm. suuria poltto-
laitoksia ja jätteenpolttolaitoksia sekä haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden päästöjä koskevat direk-
tiivit vähentävät näitä päästöjä. (Ympäristöminis-
teriö 2007a).

IPPC-direktiivin (Integrated Pollution Preventi-
on and Control) (96/61/EY) tarkoituksena on es-
tää ja vähentää teollisuuslaitosten aiheuttamaa 
ympäristön pilaantumista. Direktiivi koskee suu-
rimpia suuria teollisuuslaitoksia, kuten energi-
antuotantolaitoksia, kaasun- ja öljynjalostamoja, 
metallien tuotantoa ja jalostusta, mineraalite-
ollisuutta, kemianteollisuutta ja paperi- ja kar-
tonkiteollisuutta sekä jätehuoltolaitoksia, ku-
ten suuria yhdyskuntajätteen polttolaitoksia ja 
kaatopaikkoja. IPPC-direktiivi pantiin Suomessa 
käytäntöön 1.3.2000 voimaan tulleella ympäris-
tönsuojelulailla ja -asetuksella. (Ympäristöminis-
teriö 2007b).

Ilmansuojelulain ja ympäristönsuojelulain nojalla 
valtioneuvosto on antanut asetuksia ja päätöksiä, 
joilla rajoitetaan eri epäpuhtauksien päästöjä il-
maan ja säädellään polttoaineiden laatua (Ympä-
ristöministeriö 2007c). Näitä ovat mm.:

• Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan  
  vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaa- 
  suturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiuk- 
  kaspäästöjen rajoittamisesta (1017/2002) ja  
  siihen tehdyt muutokset (907/2005) ja  
  (798/2007).

• Valtioneuvoston asetus moottorikäyttöisten 
  ajoneuvojen joutokäynnin rajoittamisesta  
  (266/2002).

• Valtioneuvoston päätös liikkuviin työkoneisiin  
  asennettavien polttomoottoreiden pakokaasu-  
  ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta (408/1998), 
  täydennetty asetuksella (503/2002) 

• Valtioneuvoston asetus jätteen polttamisesta  
  (362/2003). 

• Valtioneuvoston päätös yhdyskuntajätettä polt- 
  tavien laitosten aiheuttaman ilman pilaantumi- 
  sen ehkäisemisestä (626/1994). 

• Valtioneuvoston päätös ongelmajätteiden pol- 
  tosta (842/1997). 

• Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimien  
  käytöstä eräissä maaleissa ja lakoissa sekä  
  ajoneuvojen korjausmaalaustuotteissa aiheutu- 
  vien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästö- 
  jen rajoittamisesta (837/2005).

• Valtioneuvoston asetus orgaanisten liuottimi- 
  en käytöstä tietyissä toiminnoissa ja laitoksissa  
  aiheutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
  päästöjen rajoittamisesta (435/2001) ja siihen  
  liittyvä muutosasetus (838/2005).

• Valtioneuvoston päätös bensiinin varastoinnista  
  ja jakelusta aiheutuvien haihtuvien orgaanisten 
  yhdisteiden päästöjen rajoittamisesta(468/1996) 
  ja sen muutos (1264/2002).

• Valtioneuvoston päätös kivihiilen rikkipitoisuu- 
  desta (888/1987). 

• Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn,  
  kevyen polttoöljyn ja meriliikenteessä käytettä- 
  vän kaasuöljyn rikkipitoisuudesta (689/2006).

• Valtioneuvoston asetus moottoribensiinin ja die- 
  selöljyn laatuvaatimuksista (1271/2000) ja sen  
  muutokset (321/2001, 1265/2002 ja 767/2003).

• Valtioneuvoston päätös öljyjätehuollosta  
  (101/1997).
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• Valtioneuvoston asetus aluksista aiheutuvan  
  ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä an- 
  netun valtioneuvoston asetuksen muuttamises- 
  ta (688/2006). 

11.5 Puuta käyttävien lämmityslaitteiden 
päästövaatimukset

Ympäristöministeriö valmistelee puupolttoainei-
ta käyttäville uusille lämmityslaitteille päästövaa-
timuksia, jotka tulevat todennäköisesti voimaan 
vuonna 2008. (Suomen Rakentamismääräys-
kokoelman osa D8: Puupolttoaineita käyttävien 
lämmityslaitteiden päästöt ja hyötysuhteet).

Määräykset koskisivat uusien rakennusten läm-
mityslaitteita, joissa käytetään kiinteää puupoltto-
ainetta, kuten halkoja, puupellettejä, puupilkkeitä, 
puubrikettejä tai puuhaketta. Määräykset koski-
sivat mm. uusia lämmityskattiloita, varaavia tak-
koja, pellettikamiinoita, leivinuuneja ja saunan 
kiukaita. Määräykset koskisivat laitteita, joiden ni-
mellisteho on enintään 300 kW. Määräykset eivät 
koske kesämökkejä eivätkä savusaunoja. Uusia 
määräyksiä olisi tarkoitus noudattaa myös läm-
mitysjärjestelmän korjauksissa, kun se vastaa 
uudistamista. Päästövaatimusten tarkoituksena 
on puuttua energia- ja ilmastoselonteon mukai-
sesti puun pienpoltosta aiheutuvien pienhiukkas-
ten haitallisiin terveysvaikutuksiin. (Ympäristömi-
nisteriö 2007d)

11.6 Muu lainsäädäntö

Terveydensuojelulain (763/1994) 26 §:n mukaan 
asunnon ja muun sisätilan sisäilman puhtauden, 
ilmanvaihdon ja muiden vastaavien olosuhteiden 
tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu asunnos-
sa tai sisätilassa oleskeleville terveyshaittaa. Ter-
veydensuojalain 27 §:n nojalla kunnan tervey-
densuojelu voi velvoittaa, sen kenen toiminnasta 
aiheutuu mm. hajua, pölyä, savua tai muuta nii-
hin verrattavaa, ryhtymään toimenpiteisiin tämän 
haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja jätelain 
(1072/1993) mukaan kunnat voivat antaa omia 

ympäristönsuojelulain täytäntöönpanon kannal-
ta tarpeellisia paikallisista olosuhteista johtuvia, 
kuntaa tai sen osaa koskevia yleisiä määräyksiä 
YSL:n 19 §:ssä esitetyin rajauksin. Tarkastuksen 
perusteella kunnan viranomainen voi antaa muu-
ta kuin luvanvaraista toimintaa koskevan yksittäi-
sen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumien 
ehkäisemiseksi (YSL 85 §). Määräys voi koskea 
esimerkiksi pienpolttoa. Ääritilanteessa valvon-
taviranomainen voi keskeyttää välitöntä terveys-
haittaa tai merkittävää välitöntä ympäristön pi-
laantumista aiheuttavan toiminnan, kuten polton.

Naapuruussuhdelain (90/2000 17 §) mukaan 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa ei saa käyt-
tää siten, että naapurille aiheutuu kohtuutonta ra-
situsta ympäristölle haitallisista aineista, noesta, 
liasta, pölystä, hajusta yms. vaikutuksesta.

Vuonna 2003 voimaan tullut järjestysla-
ki (612/2003) kumosi kuntien järjestyssäännöt. 
Kunnat voivat antaa edellä mainittuja, ympäris-
tönsuojelulakiin ja jätelakiin perustuvia ympäris-
tönsuojelu- ja jätehuoltomääräyksiä mm. avopol-
tosta, kiinteän polttoaineen käytöstä määrätyillä 
alueilla, rakennustyömaiden pölyämisen estosta 
tai lehtipuhaltimien käytöstä hiekanpoistoon.

Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja 
puhtaanapidosta annetun lain (669/178) nojalla 
kunta voi antaa tarkempia määräyksiä siitä, mi-
ten kadun ja yleisten alueiden kunnossapito tal-
vella sekä muu kunnossa- ja puhtaanapito on 
hoidettava laissa asetetut velvollisuudet ja pai-
kalliset olot huomioon ottaen. 

11.7 Ympäristölupamenettely

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttaville 
toiminnoille tarvitaan ympäristönsuojelulain mu-
kainen lupa. Ympäristönsuojeluasetuksessa lue-
tellaan toiminnot, joille lupaa on haettava. 

Luvassa annetaan määräyksiä mm. toiminnan 
laajuudesta, päästöistä ja niiden vähentämisestä. 
Luvan myöntämisen edellytyksenä on mm., ettei 
toiminnasta saa aiheutua terveyshaittaa tai mer-
kittävää ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa. 
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Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koske-
vat lupamääräykset perustuvat parhaaseen käyt-
tökelpoiseen tekniikkaan (BAT). Ympäristölupia 
myöntävät ympäristölupavirasto, alueellinen ym-
päristökeskus tai kunnan ympäristönsuojeluvi-
ranomainen hankkeesta ja sen laajuudesta riip-
puen. Alueelliset ympäristökeskukset ja kunnan 
ympäristönsuojeluviranomaiset toimivat myös lu-
pien valvontaviranomaisina. 

11.8 Ympäristövaikutusten arviointi

Lakia ympäristövaikutusten arviointimenettelys-
tä (YVA) (468/1994) sovelletaan hankkeisiin, jois-
ta saattaa aiheutua merkittäviä haitallisia ympä-
ristövaikutuksia. Asetus ympäristövaikutusten 
arviointimenettelystä (713/2006) sisältää ne 
hankkeet, joihin on aina sovellettava YVA-menet-
telyä. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi moot-
toritiet, suurehkot satamahankkeet, raskaan lii-
kenteen lentokentät ja suuret kanalat ja sikalat. 
YVA-menettelyä voidaan lisäksi soveltaa alueel-
lisen ympäristökeskuksen päätöksellä yksittäis-
tapauksissa hankkeisiin, joilla on todennäköisesti 
merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.

Alueellinen ympäristökeskus toimii yhteysviran-
omaisena hankkeiden YVA-menettelyssä. Hank-
keesta vastaava huolehtii tarvittavien selvitysten 
tekemisestä. Hankkeista vastaavien on oltava 
selvillä myös sellaisten hankkeiden ympäristö-
vaikutuksista, joita ei arvioida YVA-menettelyssä. 
(Ympäristöministeriö 2007e)

Viranomaisten valmistelemien suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arviointia koske-
vat laki (200/2005) ja asetus (347/2005) tulivat 
voimaan kesäkuussa 2005. Lain tavoitteena on 
edistää ympäristövaikutusten arviointia ja huomi-
oon ottamista viranomaisten suunnitelmien ja oh-
jelmien valmistelussa ja hyväksymisessä. Lisäk-
si tavoitteena on parantaa yleisön tiedonsaantia 
ja osallistumismahdollisuuksia sekä edistää kes-
tävää kehitystä. Laki sisältää velvollisuuden sel-
vittää ja arvioida tiettyjen suunnitelmien ja ohjel-
mien ympäristövaikutukset. Lisäksi se sisältää 
arvioinnin sisältöä ja menettelytapoja koskevia 
säännöksiä. Lainsäädäntö pohjautuu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivii tiettyjen suun-
nitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvi-
oinnista (niin sanottu SEA-direktiivi 2001/42/EY) 
sekä YK:n Euroopan talouskomission strategista 
ympäristöarviointia koskevaan pöytäkirjaan. (Ym-
päristöministeriö 2007e)
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12. Kansainvälisiä ja kansallisia strategioita ja ohjelmia 

Seuraavaan on koottu ilmansuojelun kannal-
ta keskeisiä strategioita ja ohjelmia. Niitä referoi-
daan siis ilmansuojelun ja jossain määrin myös 
ilmastonmuutoksen näkökulmasta, ja muut ohjel-
mien mahdollisesti sisältämät aihealueet on jätet-
ty käsittelemättä. 

12.1 EU-komission teemakohtaiset  
strategiat 

Kuudennessa ympäristöä koskevassa Euroo-
pan yhteisön toimintaohjelmassa kehotettiin val-
mistelemaan seitsemän eri aihepiirejä koskevaa 
teemakohtaista strategiaa. Näistä ilmansuojelun 
kannalta merkityksellisiä ovat ilman pilaantumis-
ta ja kaupunkiympäristöä koskevat teemakohtai-
set strategiat. 

Puhdasta ilmaa Euroopalle -strategia

Hiukkaset ja alailmakehän otsoni ovat terveydel-
le haitallisimmat ulkoilman epäpuhtaudet Euroo-
passa tällä hetkellä. Lisäksi happamoittava las-
keuma (typen ja rikin oksidit sekä ammoniakki), 
rehevöittävä laskeuma (typpiravinteet eli typen-
oksidit ja ammoniakki) sekä alailmakehän otsoni 
vahingoittavat ekosysteemejä. 

Maailman terveysjärjestö WHO on arvioinut pien-
hiukkasten lyhentävän keskimääräistä elinikää 
noin 9 kuukautta Euroopan Unionissa (EU25), 
Suomessa noin kolme kuukautta. Tämä tarkoit-
taa, että pienhiukkaset aiheuttaisivat koko EU:
ssa noin 350 000 ennenaikaista kuolemaa vuo-
sittain. Suomessa tämä luku on noin 1 300. Pien-
hiukkaset lisäävät myös sairauksien lääkekuluja 
sekä poissaoloja työstä ja koulusta, ja ne lisää-
vät hoitopäiviä sairaaloissa. Ne heikentävät mer-
kittävästi arviolta kymmenien miljoonien ihmis-
ten toimintakykyä EU:n tasolla ja Suomessakin 
kymmenien tuhansien hengitys- ja sydänsairai-
den sekä lasten toimintakykyä (Salonen ja Pen-
nanen 2006)

Puhdasta ilmaa Euroopalle –strategialla (Clean 
Air for Europe, CAFE) edistetään EU:n kuuden-
nen ympäristöohjelman tavoitetta saavuttaa sel-
lainen ilmanlaatu, ettei se aiheuta merkittäviä 
kielteisiä vaikutuksia tai riskejä ihmisten terve-
ydelle ja ympäristölle. Strategiassa on asetettu 
väliaikaiset tavoittet terveys- ja ympäristövaiku-
tuksille vuoteen 2020 mennessä. (Euroopan yh-
teisöjen komissio 2005)

Strategian tavoitteena on vuoteen 2020 mennes-
sä vähentää pienhiukkasten takia menetettyjen 
elinvuosien määrää ja otsonin terveysvaikutuk-
sia. Lisäksi tavoitteena on vähentää happamoitu-
misen ja rehevöitymisen kannalta kriittisiä kuor-
mituksia ja otsonin haitallisia vaikutuksia metsiin. 
Strategian valmistelussa arvioitiin, että asetet-
tujen määrällisten välitavoitteiden saavuttami-
seksi rikkidioksidin päästöjä on EU:n tasolla vä-
hennettävä noin 80 % vuoteen 2000 verrattuna, 
typenoksidien päästöjä noin 60 %, haihtuvien or-
gaanisten yhdisteiden päästöjä noin 50 %, am-
moniakkipäästöjä lähes 30 % ja pienhiukkasten 
primääripäästöjä lähes 60 %. Osa päästövähen-
nyksistä saavutetaan jäsenmaissa jo hyväksytyin 
toimenpitein, osa vaatii uusia toimenpiteitä. Alus-
tavien arvioiden mukaan Suomessa vaadittavat 
päästövähennykset olisivat EU:n keskiarvoa pie-
nemmät. Luvut tarkentuvat päästökattodirektiivin 
muutoksen valmistelussa. (Sarkkinen 2005)

Strategiaa toteutetaan yhdistämällä, yhdenmu-
kaistamalla ja ajantasaistamalla voimassa olevat 
ilmanlaatua koskevat direktiivit. Pienhiukkasten 
pitoisuuksille annetaan ilmanlaatunormit. Tätä 
koskeva komission ehdotus Euroopan parlamen-
tin ja neuvoston direktiiviksi ilmanlaadusta ja sen 
parantamisesta Euroopassa annettiin syyskuus-
sa 2005. 

Kansallisia päästörajoja koskeva nk. päästökat-
todirektiivi tarkistetaan ja siinä ratkaistaan, kuin-
ka suuret päästövähennykset ovat tarpeen eri jä-
senmaissa vuoteen 2020 mennessä. Komission 
direktiiviehdotus saataneen käsittelyyn niin ikään 
vuoden 2008 aikana.
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Suurten, yli 50 megawatin voimalaitosten osal-
ta ei ole suunnitteilla säädösmuutoksia, vaan nii-
hin sovelletaan jatkossakin suuria voimalaitoksia 
koskevaa direktiiviä (Large Combustion Plants). 
Sen sijaan selvitetään, voitaisiinko IPPC-direk-
tiivin (Integrated Pollution Prevention and Cont-
rol) soveltamisalaa laajentaa niin, että se kattaisi 
myös alle 50 megawatin voimalaitokset. Talo-
kohtaisille polttolaitteille ja niiden polttoaineille 
kehitetään harmonisoituja teknisiä määräyksiä. 
Lisäksi harkitaan energiatehokkuusdirektiivin laa-
jentamista nykyistä soveltamisalaa pienempiin 
rakennuksiin. 

Strategian pohjalta EU:n komissio antoi joulu-
kuussa 2005 esityksen henkilö- ja pakettiautojen 
päästönormien tiukentamisesta. Asetus, joka si-
sältää henkilöautojen ja pakettiautojen ensi vuo-
sikymmenen raja-arvot, hyväksyttiin kesäkuussa 
2007 ja sen säännöksiä aletaan soveltaa asteit-
tain vuodesta 2008. Raskaita ajoneuvoja koske-
vien päästönormien tiukennusehdotuksen odo-
tetaan valmistuvan vuoden 2008 alkupuoliskolla. 
(Ympäristöministeriö 2007f)

Lentoliikenteen osalta todetaan, että toimenpiteil-
lä, joilla pyritään vaikuttamaan lentoliikenteen il-
mastovaikutuksiin, vähennettäisiin myös ilman-
laatuvaikutuksia.

Laivaliikenteestä peräisin olevat rikkidioksidin ja 
typenoksidien päästöjen oletetaan ylittävän kaik-
ki maalla olevista lähteistä peräisin olevat pääs-
töt EU:ssa vuoteen 2020 mennessä. Komissio 
on laatinut EU:n strategian alusten päästöistä. Li-
säksi sovittiin direktiivistä, joka koskee meriliiken-
teessä käytettävien polttoaineiden rikkipitoisuut-
ta. Lisätoimet ovat kuitenkin tarpeen ja komission 
tarkoituksena on ollut mm. antaa ehdotus tiu-
kemmista NOx-normeista vuoden 2006 loppuun 
mennessä, mikäli IMO:ssa (International Mariti-
me Organization) ei ole siihen mennessä tehty 
ehdotuksia tiukemmista normeista. Lisäksi tarkoi-
tuksena on edistää maalla sijaitsevan sähköver-
kon käyttöä alusten ollessa satamassa. 

Komission strategiassa todetaan tarve lisätä tu-
levina vuosina tutkimusta mm. päästölähteistä, il-
makehän kemiasta, epäpuhtauksien leviämisestä 

sekä ilman epäpuhtauksien vaikutuksista tervey-
teen ja ympäristöön. Lisäksi todetaan tarve pa-
rantaa arvioita toteutettujen toimenpiteiden kus-
tannuksista ja tehokkuudesta. 

Kaupunkiympäristön teemakohtainen 
strategia

Komissio esitti jo aiemmassa tiedonannossaan 
”Kohti kaupunkiympäristön teemakohtaista stra-
tegiaa” vuonna 2004 alustavan arvionsa kaupun-
kialueisiin kohdistuvista haasteista. Siinä ehdo-
tettiin toimia, jotka koskevat kaupunkien hoitoa, 
kestävää kaupunkiliikennettä, rakentamista ja 
kaupunkisuunnittelua. (Euroopan yhteisöjen ko-
missio 2004)

Komission tiedonanto kaupunkiympäristön tee-
makohtaisesta strategiasta julkaistiin tammikuus-
sa 2006 (Euroopan yhteisöjen komissio 2006). 
Kaupunkialueiden ympäristöhaasteista strate-
giassa todetaan mm. että useimpien Euroopan 
kaupunkien keskeiset ympäristöongelmat ovat 
samat, ja näitä ovat esim. huono ilmanlaatu, lii-
kennemäärien kasvu ja ruuhkat, melu, rakenne-
tun ympäristön huono laatu, kasvihuonekaasu-
päästöt, yhdyskuntarakenteen hajaantuminen 
sekä jätteet ja jätevedet. Ongelmien syyt liitty-
vät elämäntavan ja väestörakenteen muutoksiin, 
ja näitä ovat mm. kasvava riippuvuus yksityisau-
toilusta, yhden hengen talouksien määrän lisään-
tyminen sekä luonnonvarojen käytön lisääntymi-
nen. 

Teemakohtaisen strategian suunniteltiin pitävän 
sisällään lainsäädännöllisiä sitovia velvoitteita 
kunnille, mutta siitä luovuttiin. Niinpä strategian 
tarkoituksena onkin auttaa alue- ja paikallisviran-
omaisia EU:n ympäristöpolitiikan toimeenpanos-
sa ja kaupunkiympäristön parantamisessa. Ta-
voitteeseen pyritään ensisijaisesti edistämällä 
kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoa viran-
omaisten välillä. Erityiset painopisteet yhteistyös-
sä ja ohjauksessa olisivat eri lainsäädäntöhank-
keiden toimeenpano, prosessien suunnittelu ja 
hallinta, kestävän julkisen liikenteen suunnittelu 
ja paikallisviranomaisten koulutus.
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12.2 Ympäristöministeriön  
ilmansuojeluohjelma 2010

Ympäristöministeriön ilmansuojeluohjelma 2010 
sisältää Suomen kansalliset suunnitelmat ja/tai 
toimet energiantuotannon, liikenteen, maatalou-
den ja teollisuuden sekä työkoneiden, huvive-
neiden ja pienpolton päästöjen vähentämiseksi 
(Ympäristöministeriö 2002). Ohjelma koskee rik-
kidioksidin, typenoksidien, ammoniakin ja haih-
tuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä, ja sil-
lä pannaan toimeen Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi tiettyjen ilman epäpuhtauk-
sien kansallisista päästörajoista (2001/81/EY) 
(nk. päästökattodirektiivi). Ohjelmassa esitetään 
myös arviot suunniteltujen toimien vaikutuksista 
päästöihin vuonna 2010.

Ympäristöministeriö ja muut toimijat seuraavat 
kansallisen ohjelman toteutumista. Ohjelman to-
teutumisesta valmisteltiin vuoden 2006 aikana 
raportti, joka on lähetetty komissiolle. Ympäristö-
ministeriön mukaan kansallisen ohjelman mukai-
nen päästökehitys on ollut riittävä velvoitteiden 
saavuttamiseksi.(Ympäristöministeriö 2007a). 
Päästökattodirektiiviä tarkistetaan parhaillaan 
EU:ssa ilmanlaatua koskevan teemakohtaisen 
strategian mukaisesti. 

12.3 Liikenteen toimintalinjat  
ympäristökysymyksissä vuoteen 2010

Liikenteen toimintalinjat ympäristökysymyksis-
sä vuoteen 2010 on liikenne- ja viestintäministe-
riön kolmas ympäristöohjelma joka kattaa vuodet 
2005–2010 ja määrittelee ympäristötyön keskei-
set toimintalinjat kaikille liikennemuodoille (Lii-
kenne- ja viestintäministeriö 2005). 

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan 
ympäristötyön keskeisiä tavoitteita vuosina 
2005–2010 ovat muiden muassa ympäristönäkö-
kulman sisällyttäminen liikennejärjestelmätyöhön, 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja il-
mastonmuutokseen sopeutuminen sekä ilman-
laatua heikentävien päästöjen vähentäminen.

Ympäristönäkökulman sisällyttämisellä liikenne-
järjestelmätyöhön pyritään luomaan ekotehokas 
liikennejärjestelmä. Vuoteen 2010 mennessä ta-
voitteena on, että liikenteen kasvu taajamaseu-
duilla on hidastunut ja että ympäristöystävällisten 
kulkumuotojen markkinaosuudet henkilöliiken-
teessä ovat kasvaneet tai pysyneet ennallaan. 
Lisäksi tavoitteena on vähentää ympäristöhaitto-
ja kuljetussuoritetta kohti.

Tavoitteisiin pyritään mm. 

• edistämällä maankäytön suunnittelun ja  
  liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteensovitta- 
  mista

• kehittämällä vaikutusarviointeja sekä suunnitel- 
  ma- ja ohjelmatasolla että liikennepolitiikan stra- 
  tegioiden valmistelussa 

• huolehtimalla siitä, että ympäristöä koskevat  
  vaikutusarviot ovat päätöksentekijöiden käytet- 
  tävissä oikeaan aikaan

• hillitsemällä kaupunkiseutujen liikenteen kasvua 
  liikennejärjestelmäsuunnittelua kehittämällä  
  sekä edistämällä joukkoliikenteen kilpailukykyä 
  ja kevyttä liikennettä 

• kiinnittämällä huomiota liikenteen rauhoittami- 
  seen taajama-alueilla 

• parantamalla kuljetusketjujen ekotehokkuutta 

• parantamalla rautateiden kilpailukykyä ja lyhyen 
  matkan merikuljetusten edellytyksiä 

• tehostamalla tutkimus- ja kehittämistoimintaa  
  liikennejärjestelmätyön ympäristönäkökulman 
  vahvistamiseksi sekä käyttäjäryhmien tarpeiden 
  ja liikkumiseen vaikuttavien tekijöiden ymmärtä- 
  miseksi. 

Ilmanlaatua heikentävien päästöjen vähentämi-
sen päämääränä on hyvä ilmanlaatu. Tavoitteiksi 
vuodelle 2010 on asetettu, että tie- ilma- ja rauta-
tieliikenteen yhteenlasketut typenoksidien ja yh-
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teenlaseketut haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
päästöt vähenevät noin 75 % vuoteen 1990 ver-
rattuna. Lisäksi tavoitteena on vähentää tieliiken-
teen suoria hiukkaspäästöjä niin, että terveys-
haitat minimoidaan (vähintään 40 % vähennys 
nykytilasta).

Keskeisinä toimenpiteinä esitetään:

• Kaupunkiseutujen liikenteen kasvua hillitään  
  liikennejärjestelmäsuunnittelua kehittämällä  
  sekä edistämällä joukkoliikenteen kilpailukykyä 
  ja kevyttä liikennettä.

• Osallistutaan EU-lainsäädännön valmisteluun 
  (erityisesti henkilö- ja pakettiautojen Euro 5  
  ja Euro 6 -normit sekä raskaiden ajoneuvojen 
  Euro 6 -normit). 

• Liikenteen pienhiukkaspäästöjen vähentämi- 
  seksi hyödynnetään kansallisen ja kansainväli- 
  sen pienhiukkastutkimuksen tuloksia.

• Selvitetään mahdollisuudet edistää hiukkassuo- 
  dattimien yleistymistä liikennevälineissä suunni- 
  teltua nopeammin.

• Edistetään puhtaampien raskaan liikenteen  
  ajoneuvojen käyttöönottoa (esim. maakaasu- 
  bussit) sekä selvitetään tarvittaessa mahdolli- 
  suudet edistää erilaisten jälkikäsittelylaitteiden  
  asentamista raskaan liikenteen ajoneuvoihin. 

• Edistetään hallinnonalan ns. vihreitä hankinta- 
  tapoja, esim. vähäpäästöisellä kalustolla tehtä- 
  viä töitä. 

Ohjelmassa painotetaan lisäksi pienhiukkasia 
koskevan tutkimuksen sekä kasvihuonekaasujen 
ja ilmanlaatua heikentävien päästöjen yhtäaikai-
seen vähentämiseen tähtäävä tutkimuksen mer-
kitystä. 

12.4 Suomen kansallinen  
ympäristöterveysohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristömi-
nisteriö julkistivat vuonna 1997 Suomen kansal-

lisen ympäristöterveysohjelman. Ohjelma on jo 
melko vanha, mutta silti monet siinä esitetyistä 
toimenpiteistä eivät ole menettäneet ajankohtai-
suuttaan. 

Ohjelmassa katsotaan yhdyskuntailman laadun 
aiheuttavan haittoja, joiden hallinta ja vähentä-
minen edellyttävät merkittäviä lisätoimia. Ilman-
laadun suhteen tavoitteeksi asetettiin, että ilman-
laadun ohjearvoja ei ylitetä Suomessa (nykyiset 
raja-, kynnys- tai tavoitearvot eivät olleet vielä 
voimassa). Keskeisimpinä toimenpiteinä esitet-
tiin mm.:

• Kaupunkikeskustoissa vähennetään liikenne- 
  määriä sekä linja-autojen ja jakeluautojen pääs- 
  töjä esim. edistämällä vaihtoehtoisten polttoai- 
  neiden käyttöä, kaluston uusimista, muuttamal- 
  la kalustoa sähkökäyttöiseksi sekä taloudellisen 
  ohjauksen avulla. Raskasta ajoneuvoliikennettä 
  ohjataan alueille, missä haitat ovat vähäisim- 
  mät.

• Ajoneuvojen pakokaasupäästövaatimuksia  
  tiukennettaessa otetaan erityisesti huomioon  
  Suomessa vallitsevat kylmät olosuhteet ja ter- 
  veydelle haitallisimmat hiukkaspäästöt.

• Lisätään mahdollisuuksia autottomaan asu- 
  miseen ja liikkumiseen parantamalla joukkolii- 
  kenteen palveluja ja kevyen liikenteen toiminta- 
  mahdollisuuksia yhdyskuntien suunnittelun, täy- 
  dennys- ja korjausrakentamisen yhteydessä.

• Kehitetään ilman epäpuhtauksien terveysvaiku- 
  tusten huomioon ottamista alue-, yhdyskunta- ja 
  liikennesuunnittelussa, ympäristövaikutusten ar- 
  vioinnissa ja ympäristölupien käsittelyssä tehos- 
  tamalla koulutusta ja viranomaisten yhteistyötä. 

12.5 Kansallinen vaarallisia kemikaaleja 
koskeva ohjelma sekä Selvitys  
elinympäristön kemikaaliriskeistä

Kansallinen vaarallisia kemikaaleja koskeva oh-
jelma valmistui helmikuussa 2006 (Ympäristö-
ministeriö 2006b). Kansanterveyslaitos laati tätä 
ohjelmaa varten taustaselvityksen elinympäristön 
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kemikaaliriskeistä (Jantunen ym. 2005). Kemi-
kaalikäsite tulkittiin laajasti ja selvityksessä käsi-
teltiin myös aineita, joita ei perinteisesti ole pidet-
ty kemikaaleina, ml. ilman epäpuhtaudet. 

Ohjelman ehdotukset toimenpiteiksi on ryhmitel-
ty niiden vaikuttavuuden mukaan 16 kokonaisuu-
teen. Näistä neljä valittiin kiireellisiksi ja ensisi-
jaisiksi. Näitä ovat 1) EY:n kemikaaliasetuksen 
(REACH) tavoitteiden saavuttaminen ja uuden 
tiedon hyödyntäminen, 2) altistumistiedot ja seu-
ranta, 3) yritysten ja muiden toiminnanharjoit-
tajien kemikaalien riskinarviointi ja riskinhallinta 
sekä 4) tuotteiden aiheuttamien kemikaaliriskien 
vähentäminen. 

Ohjelmassa asetettiin tavoitteeksi mm., että ter-
veydelle ja ympäristölle vaarallisten aineiden al-
tistumisesta ja päästöistä on käytettävissä riittä-
vät tiedot riskinarviointia ja riskinhallintaa varten. 
Tämän pohjalta suositeltiin selvitettäväksi tarve 
ja mahdollisuudet perustaa kemikaalien altistu-
misseurantaohjelma. Ilman epäpuhtauksiin liitty-
en pidettiin tarpeellisena seurata erityisesti kau-
punkiväestön altistumista. Seurannan tavoitteena 
on saada tietoja altistumisen laadullisista ja mää-
rällisistä muutoksista, analysoida muutosten syi-
tä sekä arvioida altistumisen tulevaa kehitystä ja 
kansanterveydellisiä vaikutuksia. Ohjelman mu-
kaan kemikaalien altistumisseurantaohjelman 
esiselvitykset tehdään ja seuranta suunnitellaan 
vuoden 2008 loppuun mennessä.

Kansanterveyslaitoksen tekemässä taustasel-
vityksessä arvioitiin hengitysilma huomattavak-
si terveyteen vaikuttavien aineiden lähteeksi. 
Sen merkitystä kasvattaa epäpuhtauksien läh-
teiden jatkuva lisääntyminen liikenteen, energi-
antuotannon ja teollisuuden lisääntymisen myö-
tä. Tämänhetkisen tiedon mukaan huomiota tulisi 
kiinnittää ainakin pienhiukkasiin, otsoniin ja hiili-
monoksidiin. Toimenpiteinä päästöjen vähentämi-
seksi suositetaan ainakin vanhojen ajoneuvojen 
tehostettua korvaamista uudella kalustolla, die-
selajoneuvojen pakokaasupäästöjen hiukkassuo-
datusta, puulämmityksen päästöjen säätelyä ja 
liikenteen bentseenipäästöjen vähentämistä. Yh-
teiskunnallisilla valinnoilla voidaan vaikuttaa suu-
resti esim. energiantuotantomuotojen, liikenne-

muotojen, yhdyskuntarakenteen ja teollisuuden 
rakenteen osalta. Selvityksessä todetaan myös, 
että tiedot ilman epäpuhtauksien vaikutusmeka-
nismeista ovat varsin hataria. Keskeisimmät tut-
kimus- ja selvitystarpeet liittyvät pienhiukkasten, 
kevätpölyn, rengaspölyn ja pienpolton päästöjen 
toksikologiaan ja lisäksi tulisi tehdä kohdennettua 
epidemiologista tutkimusta. 

12.6 Uudenmaan ympäristöohjelma 
2020

Uudenmaan ympäristökeskuksen laatiman ym-
päristöohjelman tavoitteena on luoda asukkaille 
hyvä elinympäristö ja säilyttää alueen monimuo-
toinen luonto. Ohjelma on tehty laajassa vuoro-
vaikutuksessa alueen sidosryhmien kanssa, ja 
se suuntaa viraston tulevaa toimintaa ja määritte-
lee toiminnan painopisteitä. (Uudenmaan ympä-
ristökeskus 2007)

Ympäristöohjelman päätavoite on ilmastonmuu-
toksen torjunta ja sen vaikutuksiin varautuminen. 
Tätä tavoitetta toteutetaan ympäristöohjelman 
kaikilla painopistealueilla. 

Muita ohjelman tavoitteita ovat mm. yhdyskun-
tarakennetta eheyttäminen sekä turvallinen, ter-
veellinen ja viihtyisä elinympäristö. Liikenteen ja 
maankäytön suunnittelua pyritään sovittamaan 
yhteen siten, että varmistetaan ekotehokas alue-
rakenne ja tasa-arvoiset liikkumisedellytykset 
ja vähennetään autoriippuvuutta. Tavoitteeksi 
on asetettu myös maaperän ja ilman hyvä laatu 
sekä hyvä vesien tila. Energiankulutuksen kas-
vua hillitään ja pyritään vähentämään luonnonva-
rojen käyttöä. 

Ohjelmakaudella vähennetään kansallisen ilman-
suojeluohjelman mukaisesti rikkidioksidin, type-
noksidien, ammoniakin, haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden sekä pienhiukkasten päästöjä niin 
energiantuotannon, liikenteen, maatalouden ja 
teollisuuden kuin pienpoltonkin osalta. Teollisuu-
den ja energiantuotantolaitosten puhdistuslait-
teiden toimivuutta parannetaan. Pyritään siihen, 
että käytössä on monipuolinen energiantuotan-
torakenne ja hyvä huolto- ja toimintavarmuus. 
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Kannustetaan energiansäästöä sekä ympäris-
töystävällisten ja uusiutuvien energianlähteiden 
käyttöä. 

Päätöksenteko vaatii tuekseen luotettavaa tietoa 
ympäristön tilasta. Uudenmaan ympäristökeskuk-
sen tavoitteena on, että asukkailla, yrityksillä, jär-
jestöillä ja viranomaisilla on käytössään yhteen-
sopivat tietojärjestelmät ja että ympäristötieto on 
helposti hyödynnettävissä ja tiedon tuottajien päi-
vitettävissä. Lisäksi tavoitteena on, että päätök-
sentekijöille on tarjolla tulkittua ja jalostettua ym-
päristötietoa. 

12.7 Uudenmaan maakuntasuunnitelma 
2030 ja maakuntaohjelma 2007–2010

Maakuntasuunnitelma on pitkän aikavälin stra-
teginen suunnitelma maakunnan kehittämiseksi. 
Sen laatiminen perustuu maankäyttö- ja raken-
nuslakiin sekä alueiden kehittämislakiin. Se on 
pohjana kaikelle muulle maakunnan suunnittelul-
le. Maakuntaohjelmassa määritellään maakun-
nan kehittämisen lyhyen aikavälin tavoitteet ja 
linjaukset. Ohjelmalla ja sen vuosittain laadittavil-
la toteuttamissuunnitelmilla kohdennetaan alue-
kehittämisen voimavaroja maakunnan alueella. 

Uudenmaan maakuntahjelmassa ja sen vaiku-
tusten arvioinnissa kuvataan Uudenmaan ympä-
ristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä mm. seu-
raavasti: Uudenmaan ympäristön tila on monin 
osin hyvä tai tyydyttävä. Luonnonympäristö on 
monipuolinen ja rakennettu ympäristö on kulttuu-
risesti arvokas. Tällä hetkellä alueen ympäristöä 
rasittavat eniten merialueiden rehevöityminen, il-
manlaadun ajoittain huolestuttavan heikko laatu 
suurimmissa kaupungeissa sekä suuren öljyka-
tastrofin yhä suurempi todennäköisyys. Lisäksi il-
mastonmuutoksen globaalit vaikutukset tulevat 
todennäköisesti näkymään monin ennakoimatto-
min tavoin myös Uudellamaalla. 

Uudenmaan väestöntiheys on maan korkein ja 
väestömäärä kasvaa edelleen varsinkin pääkau-
punkiseudulla ja Keski-Uudellamaalla. Yhdyskun-
tarakenne eheytyy paikoin, mutta myös hajautuu 
joillain alueilla. Maankäytön tehokkuus on monil-

la uusilla asuinalueilla pienempi kuin vanhoilla, 
joten välimatkat ovat pidentyneet ja liikenne kas-
vanut. Väestönkasvu on keskittynyt pää- ja ran-
taradan sekä nopeiden tieyhteyksien varrella ole-
viin kasvukeskuksiin. Uudellamaalla työmatkat 
ovat pitkiä työpaikkojen keskittyessä yhä voimak-
kaasti pääkaupunkiseudulle, Helsingin keskus-
taan ja suurten liikenneväylien varrelle. Henkilö-
autoliikenteen osuus on kasvanut merkittävästi ja 
lyhyet kävely- ja pyöräilymatkat ovat vastaavas-
ti vähentyneet. Joukkoliikenteen järjestäminen tii-
viin asutuksen ulkopuolella on vaikeata. Kaupal-
listen ja julkisten palveluiden keskittyminen on 
lisännyt autoistumista. Uudenmaan tieverkko on 
ruuhkautunut, ja kasvava transitioliikenne lisää 
ruuhkautumista ja liikenneturvallisuusongelmia 
entisestään. 

Liikenteen aiheuttamia merkittävimpiä haittavai-
kutuksia Uudellamaalla ovat päästöt vesiin ja il-
maan, tie-, raide-, ja lentoliikenteen melu, pai-
koin myös tärinä sekä liikenneonnettomuudet. 
Tiheä liikenneväylien ja rakennettujen alueiden 
verkosto pirstoo yhtenäisiä luontoalueita vaikut-
taen ekologisen verkoston toiminnan lisäksi alu-
eiden kulttuuri- ja virkistysarvoihin. Merkittävänä 
liikenteen ympäristöriskinä ovat Suomenlahden 
öljykuljetukset. Käytännössä maakunnan alue-
rakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämisessä 
joudutaan etsimään tasapainoa riittävän liikenne-
järjestelmän toiminnallisen tason ja kohtuullisten 
haittavaikutusten välistä. 

Ohjelman vaikutusarviossa painotetaan myös il-
manlaadun parantamista edelleen, joskin ilman-
laatu on Uudellamaalla parantunut parinkymme-
nen vuoden aikana. Hyvä kehitys on johtunut 
erityisesti teollisuuden rikkidioksidipäästöjen vä-
henemisestä sekä ajoneuvoteknologian kehi-
tyksestä, mikä on hillinnyt liikenteen päästöjen 
kasvua. Silti typpidioksidi-, pöly- ja pienhiukkas-
pitoisuudet nouseva ajoittain etenkin pääkaupun-
kiseudulla liikenteen ja kaukokulkeumien vuoksi 
niin korkeiksi, että ne aiheuttavat vakavia terve-
ysriskejä. Uudenmaan ilmanlaatua uhkaa tule-
vaisuudessa eniten ennustettu liikennemäärän 
kasvu, minkä aiheuttamaa päästöjen kasvua on 
vaikea enää kompensoida ajoneuvoteknologialla. 
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Maakuntasuunnitelman 2030 painopisteiksi on 
valittu asuminen, elinkeinot ja osaaminen, hyvin-
vointi sekä infrastruktuuri ja ympäristö. Näille pai-
nopistealueille on laadittu strategiset tavoitteet ja 
strategiat. 

Maakuntasuunnitelman infrastruktuuria ja ympä-
ristöä koskevat strategiset tavoitteet ovat: Alue-
rakenteen ja liikkumisen yhteensovittamisella 
varmistetaan, että ympäristö on Uudellamaal-
la viihtyisä ja että yhdyskuntarakenne on toimi-
va ja ekologisesti kestävä. Uusimaa profiloituu 
sekä kansallisesti että kansainvälisesti aktiivisen 
ympäristöpolitiikan maakuntana, jonka yhdys-
kuntarakenne on kestävän kehityksen mukainen. 
Alueella toimitaan aktiivisesti muun muassa il-
manlaadun ja Itämeren tilan parantamiseksi sekä 
vesi- ja jätehuollon ratkaisujen kehittämiseksi. 
(Uudenmaan liitto 2006)

Maakuntaohjelman painopisteet ja ohjelmakau-
den tavoitteet on johdettu maakuntasuunnitelman 
visiosta ja strategioista (Uudenmaan liitto 2007). 
Maakuntaohjelmassa esitetään infrastruktuurin ja 
ympäristön painopistealueelle mm. seuraavia ta-
voitteita ohjelmakaudelle 2007 – 2010: 

• Lisätään Helsingin seudun ja koko Uudenmaan 
  yhteistyötä maankäytön, asumisen ja liikenteen 
  kysymyksissä.

• Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus pidetään 
  vähintään ennallaan.

• Liikennemelualueella asuvien määrää vähenne- 
  tään ja paikallista ilmanlaatua parannetaan.

• Ilmastomuutoksen torjumiseksi tavoitteena on 
  päästöjen huomattava väheneminen lähivuosi- 
  kymmeninä, ohjelmakaudella tässä työssä  
  päästään käytännön toimenpiteisiin.

• Ympäristötietoisuus lisääntyy, kun panostuksia 
  suunnataan ympäristökasvatukseen ja kootaan 
  ympäristötietoja internetin välityksellä käytettä- 
  vään muotoon.

Tavoitteiden toteuttamiseksi esitetään toimintalin-
jat ja toimenpiteet. Toimintalinjoista mainittakoon 

yhdyskuntarakenteen eheyttäminen, joukkolii-
kenteen kilpailukyvyn säilyttäminen, liikenteen 
haittavaikutusten vähentäminen sekä ilmaston-
muutoksen torjuntaan ja sopeutumiseen sekä il-
manlaadun parantamiseen liittyvät toimintalinjat. 
Toimintalinjojen lisäksi ohjelmassa esitetään toi-
menpidekokonaisuuksia, kärkihankkeita ym., joi-
ta ei ole mahdollista referoida tässä yhteydessä. 

12.8 Pääkaupunkiseudun  
ilmastostrategia

YTV:n hallitus hyväksyi 14.12.2007 vuoteen 
2030 ulottuvan Pääkaupunkiseudun ilmastostra-
tegian, joka valmisteltiin YTV:n, Helsingin, Es-
poon, Vantaan ja Kauniaisten yhteistyönä (YTV 
2007b). 

Ilmastostrategian tavoitteena on vuoteen 2030 
mennessä alentaa pääkaupunkiseudun energi-
ankulutusta ja vähentää asukasta kohden las-
kettuja kasvihuonekaasupäästöjä 39 prosentilla 
vuoden 1990 tasosta.  Strategiassa keskitytään 
toimintalinjoihin ja keinoihin, jotka ovat kaupun-
kien omassa päätösvallassa tai toteutettavissa 
kaupunkien ohjauksella. 

Strategiatyötä on tarkoitus jatkaa YTV-kaupunki-
en välisellä aiesopimuksella ja toimintaohjelmal-
la. Siihen kootaan kaupunkien tärkeimmät toimet 
ja yhteistyötahot kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentämiseksi. 

Ilmastostrategian toimintalinjojen ja toimenpi-
teiden pääpaino on kasvihuonekaasupäästö-
jen vähentämisessä, mutta osa toimista vähen-
tää myös paikalliseen ilmanlaatuun vaikuttavia 
päästöjä ml. hiukkaset ja typpidioksidi. Pääsään-
töisesti ilmastostrategian toimenpiteillä on myön-
teinen vaikutus ilmanlaatuun, mutta joissakin ta-
pauksissa vaikutukset voivat paikallisesti olla 
kielteisiä. Siksi ilmastostrategian ja ilmansuojelun 
toimintaohjelmien toteutuksessa on otettava huo-
mioon sekä ilmasto- että ilmanlaatuvaikutukset. 

Erityisen merkittäviä ilmansuojelun toimintaohjel-
mien kannalta ovat ilmastostrategian liikenteen ja 
maankäytön toimintalinjat, joita referoidaan tässä 
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lyhyesti. Sähkönkulutuksen, rakennusten, han-
kintojen, kulutuksen ja jätteiden, sekä energian-
tuotannon ja jakelun visioiden ja toimintalinjojen 
osalta viitataan itse raporttiin. 

Liikenteen visio vuodelle 2030 kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämiseksi on, että liikenteen kas-
vihuonekaasupäästöt asukasta kohden ovat vä-
hentyneet ainakin 20 prosenttia. Joukkoliikenne, 
pyöräily ja kävely ovat ensisijaisina liikkumismuo-
toina houkuttelevimpia.

Liikenteen toimintalinjoja tavoitteen saa-
vuttamiseksi ovat: 

a) Vaikutetaan liikenteen määrään ja kulkuta-
poihin parantamalla joukkoliikenteen, kävelyn ja 
pyöräilyn asemaa ja palvelutasoa.

Liikennesuoritetta vähennetään. Joukkoliikenteen 
ja kevyen liikenteen käyttöä lisätään vaikuttamal-
la maankäytön kehittämiseen ja pysäköintipoli-
tiikalla. Kannustamalla henkilöautolle vaihtoeh-
toisten kulkutapojen käyttöön varmistetaan, että 
joukko- ja kevyen liikenteen yhteydet tarjoavat 
todellisen vaihtoehdon henkilöauton käytölle.

Ilmastonmuutoksen hillinnän sekä liikenteen pal-
velutason ja toimivuuden kannalta on tärkeää, 
että liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuu-
tena käyttämällä monipuolisesti pääkaupunkiseu-
dun liikennejärjestelmäsuunnitelman (PLJ 2007) 
kehittämisohjelman viiden osastrategian toimen-
piteitä. 

PLJ:n osastrategiat ovat:  
1 Liikkumisen kysyntään ja kulkutapoihin vaikut- 
   taminen 
2 Joukkoliikennepalvelujen kehittäminen 
3 Liikennejärjestelmän käytön tehostaminen lii- 
   kenteen hallinnan ja informaation keinoin 
4 Liikennejärjestelmän kehittämisen teema- 
   ohjelmat ja –hankkeet 
5 Infrastruktuurin kehittämishankkeet

Liikenteen uusia taloudellisia ohjauskeinoja tar-
kastellaan tulevaisuudessa mahdollisina kysyn-
nän ohjauskeinoina, mikäli muut liikennejärjestel-

män kehittämistoimet eivät osoittaudu riittäviksi 
kohtuullisen liikennöitävyyden säilyttämiseksi. Te-
hokkaimpia keinoja ovat ne, joilla voidaan leikata 
ruuhkaisimpien aikojen ja paikkojen liikenneky-
syntää, kuten ajan, paikan ja ajettujen kilometri-
en perusteella perittävät maksut.

Liikenneverkon suurten kehittämishankkeiden 
painopisteet ovat lähivuosikymmeninä kaupunki-
rata- ja metrojärjestelmien kehittämisessä sekä 
poikittaisten yhteyksien kehittämisessä. Joukko-
liikenteen palvelutasoa nostetaan laadukkaalla ja 
vähäpäästöisellä kalustolla sekä osaavalla hen-
kilökunnalla. Nämä seikat otetaan aiempaa voi-
makkaammin huomioon tarjouskilpailussa.

Pääkaupunkiseudulle perustetaan pysyvä kevyt-
tä liikennettä, joukkoliikennettä ja ekotehokas-
ta autoilua edistävä liikkumispalvelukeskus. Se 
tarjoaa kaupungeille, työnantajille ja yksittäisil-
le asukkaille liikkumisen suunnittelupalveluita ja 
neuvoja.

Joukkoliikenneasemien viihtyisyyttä ja turvalli-
suutta sekä reaaliaikaisen liikenneinformaation 
saantia parannetaan. Aikataulujen täsmällisyyttä 
ja vaihtojen sujuvuutta parannetaan. Selvitetään 
autoilijoiden ehdotuksia joukkoliikenteen paranta-
miseksi, jotta he siirtyisivät käyttämään sitä.

Joukkoliikenteen kustannuksia autoiluun verrat-
tuna alennetaan ja joukkoliikenneyhteyksiä pa-
rannetaan erityisesti poikittaisessa liikenteessä. 
Toimivat joukkoliikennepalvelut sisällytetään alu-
eiden suunnitteluun ja järjestelmien toimivuus 
taataan heti, kun alueelle tulee asukkaita. Tämä 
edellyttää, että liikennepalvelujen suunnittelus-
sa ja toteuttamisessa taloudellista kannattavuutta 
tarkastellaan riittävän pitkällä aikajänteellä.

Täydennetään ja kehitetään pyörätieverkostoa ja 
parannetaan pyöräilijöiden tarvitsemia palvelui-
ta kuten turvallista ja houkuttelevaa polkupyörien 
pysäköintiä. Otetaan huomioon jalankulkijoiden 
ja pyöräilijöiden näkökulmat ja tarpeet suunnitte-
lussa ja toteutuksessa.

Polkupyörien pysäköintipaikkojen mitoitusnormit 
otetaan huomioon asemakaavoituksessa. Turval-
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listen, katettujen ja hyvin saavutettavien pyörien 
pysäköintipaikkojen merkittävä lisääminen voisi 
vähentää asemakaavamääräyksissä vaadittavien 
autopaikkojen määrää.

b) Vähennetään kaupungin omista toiminnoista 
aiheutuvia liikenteen päästöjä

Kaupungit selvittävät tavaraliikenteen logistiikan 
tehostamisen mahdollisuudet ja ryhtyvät niiden 
edellyttämiin toimenpiteisiin. Energiatehokkuus ja 
päästöjen alhainen taso otetaan kilpailutuskritee-
riksi joukkoliikenteen ja kaupunkien kuljetusten 
hankinnassa. Kaupungit ottavat ajoneuvojen kas-
vihuonekaasupäästöt kriteeriksi sekä kuljetus-
palvelujen että ajoneuvojen ja työkoneiden han-
kintojen kilpailuttamisessa. Kaupungit kehittävät 
autojen yhteiskäyttöjärjestelmiä kaluston käyttö-
asteen nostamiseksi. Ajoneuvojen ja työkoneiden 
polttoaineenkulutuksen seurantaa kehitetään.

Kaupungit edistävät taloudellista ajotapaa kou-
luttamalla paljon ajavan henkilöstönsä säännöl-
lisesti ja palkitsevat säästäväisestä ajosta. Pää-
kaupunkiseudun kaupungit tarjoavat kaikille 
työntekijöilleen joukkoliikenteen työsuhdematka-
lipun. Kaupungit parantavat henkilöstönsä mah-
dollisuuksia pyöräilyyn ja kävelyyn työ- ja työ-
asiointimatkoilla mm. järjestämällä työpaikoille 
toimivat polkupyörien pysäköinti- ja sosiaalitilat.

c) Vähäpäästöisten ajoneuvojen käyttöä ediste-
tään

Edistetään vähäpäästöisten ajoneuvojen ja kas-
vihuonekaasuvaikutuksiltaan edullisten biopoltto-
aineiden käyttöä pääkaupunkiseudulla mm. sal-
limalla niille etuoikeuksia liikenteessä. Kaupungit 
voivat omassa toiminnassaan toimia esimerkkinä 
biopolttoaineen suosimisessa.

d) Logistiikan kehittäminen

Kaupunkien tavara- ja jakeluliikenteen logistiik-
kaa kehitetään ja tehostetaan. Yhteisautoilua 
edistetään näille varattuja pysäköintimahdolli-
suuksia parantamalla. 

Ilmastostrategian maankäytön visiona on: Kes-
tävän yhdyskuntarakenteen kehittäminen perus-
tuu sen täydentämiseen ja eheyttämiseen raide-
liikenteeseen tukeutuen.

Maankäytön toimintalinjoja vision toteut-
tamisessa ovat: 

a) Yhdyskuntarakennetta eheytetään

Seudun kaupunkirakennetta kehitetään täydentä-
en niin, että voidaan hidastaa liikenteen kasvua. 
Samalla voidaan hyödyntää tehokkaasti olemas-
sa olevaa infrastruktuuria kuten liikenneverkkoa 
sekä kaukolämpö ja -jäähdytysjärjestelmää. Suu-
rin osa uusista asunnoista, työpaikoista ja palve-
luista rakennetaan kävelyetäisyydelle nykyisis-
tä ja uusista raideliikenneasemista. Näin nykyistä 
suurempi osa liikenteestä voidaan hoitaa kevyel-
lä liikenteellä ja raideliikenteellä.

Kaupunkirakennetta laajennetaan raideliikentee-
seen tukeutuen. Yhdyskuntarakennetta hajautta-
vien muusta yhdyskuntarakenteesta irrallisten ra-
kentamisalueiden käyttöönottoa vältetään.

Liikenneverkon rakentamisessa painopiste on 
raideverkon laajentamisessa ja nykyisten rai-
deyhteyksien vahvistamisessa.

Merkittävän uuden rakentamisen tai käyttötarkoi-
tuksen muutosten vaikutukset liikkumistarpee-
seen ja liikenneverkkoon tulee arvioida jo maan-
käytön tavoitteita asetettaessa. Vaihtoehtoisia 
maankäytön ratkaisuja vertailtaessa tulee osoit-
taa, miten kasvihuonekaasupäästöjä voidaan 
vähentää. Hankkeen laajuudesta riippuen tar-
kasteluissa tulee kuvata hankkeesta aiheutuva 
liikkumistarve laajemmin pääkaupunkiseudulla ja 
vaihtoehtoiset tavat ratkaista liikkuminen kasvi-
huonekaasupäästöt minimoiden.

Kaavoituksessa huolehditaan erityisesti hyvien ja 
suorien kevyen liikenteen reittien tilavarauksista 
ja suunnittelussa sekä alueiden välillä että kortte-
leiden sisällä. Yhteydet asemille ja joukkoliiken-
teen pysäkeille on järjestettävä erityisen hyvin.
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Uudet rakentamisalueet sijoitetaan ja suunnitel-
laan niin, että ne voidaan liittää kaukolämpöverk-
koon. Maankäytön suunnittelussa varataan rii-
tävät tilat lähipalveluja varten. Vähittäiskaupan 
suuryksiköt sijoitetaan kaupunkikeskuksiin tai jul-
kisella liikenteellä helposti saavutettaviin paikkoi-
hin. 

Tärkeimpien yhdyskuntarakenteen kehittämis-
suunnitelmien vaikutukset energian kulutukseen 
ja kasvihuonekaasupäästöihin on selvitettävä 
erikseen.

b) Luodaan edellytykset uusiutuvan energian 
tuotannon lisäämiselle

Maankäytön suunnittelussa otetaan huomioon 
uusiutuvan energiantuotantoon (mm. tuulivoima, 
bioenergia) ja polttoainehuoltoon (mm. biopolt-
toaineiden kuljetus ja varastointi) liittyvät kaavoi-
tustarpeet. Rakennusten sijoittamisessa otetaan 
huomioon aurinkoenergian käyttömahdollisuudet. 
Kaavoituksessa ja rakentamistapaohjeissa luo-
daan myönteiset lähtökohdat uusiutuvan energi-
an käytölle.

Toimintalinjojen lisäksi raportissa on ehdotettu 
keinoja päästöjen vähentämiseksi. 
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13. Yhteenveto

Taustatiedot

Pääkaupunkiseutu ja sen ympäristö ovat topo-
grafialtaan tasaista, alavaa aluetta. Sen kor-
keimmatkin kohdat ovat vain noin 90 metriä me-
ren pinnan yläpuolella. Tasaiset pinnanmuodot 
ja avoin sijainti meren rannassa edistävät ilman 
epäpuhtauksien tehokasta sekoittumista ja laime-
nemista. Toisaalta kylmän ilmaston vuoksi talvel-
la esiintyy ajoittain voimakkaita maanpintainversi-
oita, jolloin ilman epäpuhtauksien sekoittuminen 
ja laimeneminen on hyvin heikkoa. Keväiset ka-
tupölyepisodit ovat suomalaisten ja muiden il-
mastoltaan samankaltaisen maiden kaupunkien 
ilmanlaadun erityispiirre. Pohjoinen sijainti kau-
kana Euroopan saasteisimmista alueista ja kylmä 
ilmasto ovat toistaiseksi pitäneet otsonipitoisuu-
det melko alhaisina Suomessa verrattuna eteläi-
sempään Eurooppaan.

Pääkaupunkiseudun pinta-ala on 766 km2, ja 
asukasluku ylitti miljoonan rajan vuonna 2007. 
Väkiluku on kasvanut nopeasti ja kasvun ennus-
tetaan jatkuvan nopeana myös tulevaisuudessa. 
Vuoteen 2025 mennessä seudun väkiluvun arvi-
oidaan nousevan 1,1 miljoonaan. 

Pääkaupunkiseutu on väljästi rakennettu. Yleis-
kaavasuunnitelmissa maankäyttörakennetta py-
ritään eheyttämään ja tiivistämään. Toisaalta 
seudun kaupunkirakenne laajenee entistä suu-
remmalle alueelle asumisväljyyden ja väestön-
kasvun seurauksena. 

Ajoneuvosuorite on kasvanut pääkaupunkiseu-
dulla viime vuosina 1–2 prosenttia vuodessa. 
Henkilöautojen osuus suoritteesta on noin 83 %. 
Vilkkaimmin liikennöityjä alueita ovat pääväylät 
ja Helsingin kantakaupunki. Liikennemäärät ovat 
kasvaneet nopeasti Espoossa ja Vantaalla sekä 
poikittaisväylillä. Helsingin keskusta-alueella lii-
kennemäärät ovat pysyneet lähes vakioina, mut-
ta kasvaneet voimakkaasti esikaupunkialueiden 
pääväylillä. Matkojen ennustetaan pitenevän ja 
ajoneuvoliikenteen suoritteiden kasvavan edel-
leen tulevaisuudessa maankäytön levitessä en-
tistä laajemmalle pääkaupunkiseudulla ja sitä 

ympäröivillä alueilla. Joukkoliikenteen kulkutapa-
osuus säilynee nykyisellään noin 37 %:ssa. Toi-
saalta nykyinen maankäyttö mahdollistaisi hyvin 
joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen käytön li-
sääntymisen seudulla. 

Pääkaupunkiseudun energialaitoksissa tuotetun 
sähkö- ja kaukolämpöenergian määrä on lähes 
kaksinkertaistunut viimeisten 20 vuoden aikana. 
Pääkaupunkiseudun energiantuotannossa maa-
kaasun osuus on noin 50–60 % käytetystä polt-
toaineesta ja kivihiilen vastaavasti noin 40–50 %. 
Öljyn ja biopolttoaineiden osuudet ovat pienet, 
noin 1–2 %. Asukasta kohti laskettu sähkönkulu-
tus on kasvanut vuosittain noin prosentin. Noin 
puolet sähköenergiasta kuluu palvelusektorilla, 
noin kolmannes kotitalouksissa ja noin kymme-
nen prosenttia teollisuudessa. 

Kaukolämmön osuus rakennusten lämmitykses-
sä on Helsingissä yli 85 %, Espoossa, Vantaalla 
ja Kauniaisissa hieman alle 70 % rakennusneliöi-
den mukaan laskettuna. Kaukolämpö tuotetaan 
pääosin tehokkaasti yhdistettynä sähkön- ja läm-
möntuotantona. Pientalojen (erillis- ja rivitalojen) 
yleisin ensisijainen lämmitystapa pääkaupun-
kiseudulla on sähkölämmitys, joka on käytössä 
noin 48 % pientaloista. Noin neljäsosa pienta-
loista on liitetty kaukolämpöön, ja noin neljäsosa 
käyttää lämmönlähteenä kevyttä polttoöljyä. Puu-
ta käyttää ensisijaisena lämmönlähteenä noin 2 
% ja maalämpöä noin 1 % pientaloista. Toissijai-
sena lämmitysmuotona puuta käyttää yli puolet 
pientaloista.

Ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla

Pääkaupunkiseutu on ilmanlaadultaan puhtaim-
pia metropolialueita Euroopassa. Ilman epäpuh-
tauksien pitoisuudet ovat pääkaupunkiseudulla 
pitkällä aikavälillä pääsääntöisesti laskeneet tai 
pysytelleet likimain ennallaan voimakkaasta vä-
estön, liikennemäärien ja energiantuotannon kas-
vusta huolimatta. Ilmanlaatuindeksin mukaises-
ti arvioituna ilmanlaatu on valtaosan ajasta hyvä 
tai tyydyttävä, mutta hiukkasten, typpidioksidin ja 
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otsonin pitoisuudet kohoavat ajoittain haitallisen 
korkeiksi. Lisäksi typpidioksidin vuosipitoisuudet 
ovat Helsingin keskustassa paikoin korkeita. 

Ilmanlaadun mittauksissa on todettu hengitettävi-
en hiukkasten vuorokausi- ja typpidioksidin vuo-
siraja-arvon ylityksiä, lähinnä Helsingin keskus-
tan vilkkaasti liikennöidyillä alueilla, erityisesti 
katukuiluissa. Espoossa, Vantaalla tai Kauniaisis-
sa ylityksiä ei ole mitattu. Hengitettävien hiuk-
kasten ja typpidioksidin vuorokausipitoisuuksia 
koskevat kansalliset ohjearvot ylittyvät paitsi Hel-
singin keskustassa myös Espoossa ja Vantaal-
la vilkkaasti liikennöityjen väylien läheisyydessä. 
Kauniaisissa vuonna 2000 tehdyissä mittauksis-
sa ylittyi hengitettävien hiukkasten vuorokausioh-
jearvo. Helsingin keskustan vilkkaita liikenneym-
päristöjä lukuunottamatta ohjearvojen ylityksiä 
esiintyy kuitenkin melko harvoin, 1–3 kuukautena 
vuodessa. Typpidioksidin raja-arvon ylitykset ai-
heutuvat pääasiassa liikenteen päästöistä. 

Hengitettävien hiukkasten raja-arvoylitykset ai-
heutuvat pääasiassa katupölystä. Pitoisuudet 
ovat korkeimmat keväällä, kun lumi on sulanut, 
kadut kuivuneet ja liikenne nostaa talvella kerty-
neitä hiukkasia ilmaan katujen pinnoilta. Hiukkas-
pitoisuudet kohoavat ajoittain myös syksyllä ja 
talvella, kun hiekoitus on aloitettu ja talvirenkaat 
otettu käyttöön. Pääkaupunkiseudulla on tutkittu 
paljon eri tekijöiden vaikutuksia katujen pölyämi-
seen ja samalla on pyritty löytämään uusia me-
netelmiä haittojen vähentämiseksi. Uusimmat tut-
kimustulokset ja tutkimusten yhteydessä luodut 
yhteistyöverkostot tarjoavat hyviä mahdollisuuk-
sia katupölyn haittojen vähentämiseen tulevai-
suudessa. 

Pienhiukkasten pitoisuudet ovat pääkaupunki-
seudulla eurooppalaisittain alhaisia ja pitoisuudet 
ovat alle EU:ssa ehdotetun tavoite/raja-arvon. 
Pienhiukkaset ovat kuitenkin terveysvaikutuksil-
taan haitallisin kaupunki-ilman epäpuhtaus, ja 
haittoja on havaittu myös pääkaupunkiseudun pi-
toisuustasoilla, joten pitoisuuksia tulisi alentaa 
myös meillä. Maailman terveysjärjestö on vuonna 
2006 antanut pienhiukkasten pitoisuuksille sekä 
vuosi- että vuorokausiohjearvon, jotka molemmat 
ylittyvät paikoin pääkaupunkiseudulla. Kaukokul-

keumalla on suuri vaikutus pienhiukkasten pitoi-
suuksiin: Kaukokulkeutuneiden pienhiukkasten 
osuus keskimääräisissä pitoisuuksissa on arvi-
olta puolet ja korkeimmat vuorokausipitoisuudet-
kin aiheutuvat yleensä niistä. Paikallisesti merkit-
tävimmät pienhiukkasten lähteet ovat liikenne ja 
puun pienpoltto. 

Mittauksissa on saatu viitteitä myös siitä, että 
hiukkasiin sitoutuneen bentso(a)pyreenin pitoi-
suudet ylittäisivät EU:n tavoitearvon mm. puun 
pienpolttoa suosivilla pientaloalueilla, mutta mit-
tauksia tulee jatkaa tilanteen kartoittamiseksi ny-
kyistä paremmin. 

Otsonpitoisuuksille annetut pitkän ajan tavoitteet 
terveyden ja kasvillisuuden suojelemiseksi ylitty-
vät pääkaupunkiseudulla. Kaukokulkeumalla on 
suuri vaikutus pitoisuuksiin. Otsoni on alueellinen 
ilmansuojeluongelma, jonka ratkaisemiseksi tar-
vitaan kansainvälistä yhteistyötä. Pelkästään pai-
kallisin toimenpitein pitoisuuksia ei saada alene-
maan. Pitoisuuksia pyritään alentamaan EU:n 
päästökattodirektiiviin pohjautuvalla ympäristömi-
nisteriön ilmansuojeluohjelmalla. 

Rikkidioksidin, hiilimonoksidin ja lyijyn pitoisuu-
det ovat parin viime vuosikymmenen aikana las-
keneet huomattavasti ja ne ovat nykyisin selvästi 
sekä raja- että ohjearvojen alapuolella. Laivalii-
kenteen päästöt aiheuttavat kuitenkin satamien 
läheisyydessä lyhytaikaisesti korkeita rikkidiok-
sidipitoisuuksia, joihin tulee kiinnittää huomiota. 
Pääkaupunkiseudulla myös bentseenin pitoisuu-
det ovat selvästi raja-arvon alapuolella ja arsee-
nin, kadmiumin sekä nikkelin pitoisuudet tavoi-
tearvojen alapuolella. 

Liikenteen, energiantuotannon, satama- ja len-
totoiminnan päästöjen vaikutuksia ilmanlaatuun 
on arvioitu laskennallisesti leviämismallien avulla 
vuoden 2005 päästötilanteessa. Laskelmissa ar-
vioitiin kunkin lähteen erikseen aiheuttamat pitoi-
suudet sekä kokonaispitoisuudet, jossa oli muka-
na myös taustapitoisuus. 

Leviämislaskelmissa typpidioksidin vuosiraja-ar-
von ylittäviä pitoisuuksia esiintyi vilkasliikentei-
sillä pääväylillä ja risteysalueilla. Tuntiraja-arvon 
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ylityksiä esiintyi sekä yksittäisissä pisteissä vil-
kasliikenteisimmillä pääväylillä sekä lentoasema-
alueella tai sen välittömässä läheisyydessä alu-
eella, jossa ei ole asuinrakennuksia. Kansallinen 
typpidioksidipitoisuudelle annettu vuorokausioh-
jearvo ylittyi sekä lentokenttäalueen läheisyydes-
sä että yleisesti vilkkaimmilla väylillä ja niiden lä-
heisyydessä. 

Mallinnetut pienhiukkasten pitoisuudet jäivät  
EU:n ehdottaman vuosiraja-arvon alapuolelle. 
WHO:n ehdottamat vuosi- ja vuorokausiohjearvo 
ylittyivät vilkkaimmilla väylillä ja niiden läheisyy-
dessä. Pienhiukkasten pitoisuuksiin vaikuttivat 
eniten autoliikenne ja kaukokulkeuma.

Mallinnetut rikkidioksidipitoisuudet jäivät hyvin 
pieniksi ja alittivat raja- ja ohjearvot selvästi. Lai-
valiikenteen päästöt aiheuttivat  korkeimmat pi-
toisuudet satamien ja laivareittien läheisyyteen. 
Energiantuotannolla ja autoliikenteellä oli hyvin 
pieni vaikutus pitoisuuksiin. 

Käytetyt leviämismallit kertovat yleisestä ilman-
laadusta kaupunkialueella. Ne eivät huomioi kor-
keiden rakennusten vaikutusta epäpuhtauksi-
en leviämiseen. Siten ne aliarvioivat pitoisuuksia 
esim. Helsingin keskusta-alueella ja erityisesti 
katukuiluissa. 

Mittauksiin ja asiantuntija-arvioon perustuen Hel-
singin keskustassa on noin 8 kilometriä sellai-
sia katuosuuksia, joilla hengitettävien hiukkasten 
vuorokausiraja-arvo ja typpidioksidin vuosiraja- 
arvo ylittyvät. Näillä katuosuuksilla asuu noin 
19 000 ja työskentelee noin 20 000 ihmistä. Li-
säksi alueella liikkuu päivittäin hyvin paljon ihmi-
siä työtehtävissä, ostoksilla, vapaa-aikaa viettä-
mässä jne.

Ilmanlaadun mittausten ja malleilla tehtyjen las-
kennallisten arvioiden perusteella typpidioksidin 
raja-arvot ylittyvät vilkasliikenteisillä pääväylillä ja 
mahdollisesti niiden välittömässä läheisyydessä. 
Todennäköisesti pääväylien varsilla ei kuitenkaan 
ole asuntoja alueilla, joilla raja-arvot ylittyvät. 
Huomattakoon kuitenkin, että typpidioksidipitoi-
suudelle annettu kansallinen vuorokausiohjear-
vo ylittyy laajemmin väylien läheisyydessä kuin 

raja-arvo. Pääväylien liikenteen päästöjen ilman-
laatuvaikutuksia seurataan jatkossakin sekä mit-
tauksin että laskennallisin menetelmin tilanteen 
kartoittamiseksi.

Pääkaupunkiseudun asukkaiden mielestä il-
manlaatu on jatkuvasti huonontunut 2000-luvul-
la. Asukkaille suunnatuissa kyselyissä on käynyt 
myös ilmi, että ilmanlaadulla on vaikutusta ihmis-
ten käyttäytymiseen: osa asukkaista välttää tiet-
tyjä paikkoja, ulkona liikkumista tai ikkunoiden 
auki pitämistä heikon ilmanlaadun takia. Pääkau-
punkiseudun asukkaat ja tiedotusvälineet ovat 
kiinnostuneita ilmanlaadusta, ja sitä koskevaa 
tiedotusta pidetään tärkeänä. 

Pääkaupunkiseudulla toteutetuissa jäkäläkartoi-
tuksissa on todettu, että pahojen vaurioiden alue 
on pienentynyt viime vuosina lähinnä rikkidiok-
sidipitoisuuksien alenemisen ansiosta. Toisaalta 
lievien vaurioiden alue on laajentunut, mikä hei-
jastaa alueella tapahtunutta kehitystä, ts. asutuk-
sen, liikenteen ja erilaisten toimintojen leviämistä 
uusille alueille. 

Ilman epäpuhtauksien  
terveysvaikutukset

Pääkaupunkiseudulla tehdyissä terveysvaiku-
tustutkimuksissa on havaittu samanalainen ter-
veyshaittojen kirjo kuin saastuneimmissa euroop-
palaisissa kaupungeissa. Terveyden kannalta 
tärkeimpiä ilmansaasteita ovat liikenteestä, puun 
pienpoltosta ja muista polttolähteistä peräisin 
olevat pienhiukkaset. Otsonilla ja karkeilla hen-
gitettävillä hiukkasilla on vähän tai ei ollenkaan 
vaikutusta väestössä esiintyvään kuolleisuuteen. 
Typpidioksidi js hiilimonoksidi kuvastavat suurella 
todennäköisyydellä epäsuorasti liikenneperäisiä 
pienhiukkaskoostumuksia ja ultrapieniä hiukkasia 
eivätkä niinkään itse aiheuta nykypitoisuuksissa 
merkittäviä terveyshaittoja.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaadulle on tyypillis-
tä suhteellisen matala pienhiukkasten ja hen-
gitettävien hiukkasten vuosipitoisuus, mutta ly-
hyemmillä ajanjaksoilla esiintyy esiintyy paljon 
korkeampia pitoisuuksia ns. ilmansaaste-episo-
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dien aikana.  Näitä episodeja aiheuttavat mm. lii-
kenteestä ja puun pienpoltosta epätäydellisen 
palamisen seurauksena syntyvät pienhiukkaset 
heikkotuulisina päivinä sekä keväisin ja elo-syys-
kuussa maamme rajojen takaa tulevien metsä- ja 
maastopalojen savujen pienhiukkaset. Väestön 
parhaiten havaitsemia episodeja ovat liikenneym-
päristöjen keväiset katupölyjaksot, joiden vaiku-
tus heijastuu eniten karkeiden ja kaikkien hengi-
tettävien hiukkasten pitoisuuksiin. Lisätutkimusta 
tarvittaisiin erityisesti puun pienpolton sekä met-
säpalojen ja savujen pienhiukkasten vaikutuksis-
ta hengitys- ja sydänsairaiden terveyteen.

Päästöt ja niiden kehittyminen

Autoliikenne on huomattavin ilmanlaatuun vaikut-
tava päästölähde pääkaupunkiseudulla. Liiken-
teen päästöjen vaikutus ilmanlaatuun korostuu, 
koska päästöt purkautuvat hengityskorkeudelle. 
Suorista päästöistä merkittävimmät ovat hiukka-
set ja typenoksidit. Lisäksi liikenne nostaa teiden 
pinnoilta ilmaan hiukkasia, jotka ovat peräisin as-
faltin kulumisesta, liukkauden torjunnasta ym. 
lähteistä, ja vaikuttaa siten myös epäsuorasti il-
manlaatuun. 

Parantuneiden polttoaineiden ja ajoneuvoteknii-
kan ansiosta autoliikenteen suorat päästöt ovat 
pääkaupunkiseudulla laskeneet viimeisten parin-
kymmenen vuoden aikana. Liikennemäärien voi-
makas kasvu, jonka ennustetaan jatkuvan myös 
tulevaisuudessa, on kuitenkin hidastanut ilman-
laadun suotuisaa kehitystä. Lisäksi päästöt ei-
vät käytännön ajo-olosuhteissa ole laskeneet 
päästönormeja vastaavalla tavalla. Diesel-ajo-
neuvojen hiukkaspäästöjen vähentämistekniikat 
(hapetuskatalysaattorit ja katalysoidut hiukkas-
suodattimet) ovat lisänneet typpidioksidin osuutta 
päästöissä, mikä sekin on hidastanut typpidiok-
sidipitoisuuksien laskua erityisesti liikenneympä-
ristöissä. Liikenteen päästömääräyksissä rajoi-
tetaan vain typenoksidien kokonaispäästöjä, ei 
erikseen typpidioksidia. 

Autoliikenteen suorien päästöjen oletetaan vä-
henevän jatkossakin pääkaupunkiseudulla, kos-
ka päästönormit kiristyvät jatkuvasti. Tarkem-

man arvion antaminen päästöjen kehittymisestä 
edellyttää sellaisen päästöarvion tekemistä, jos-
sa otetaan huomioon uusin tutkimustieto liiken-
nemäärien kehittymisestä, pääkaupunkiseudun 
autokannasta sekä päästöistä todellisissa kau-
punkiolosuhteissa. Suurin päästöjä koskeva epä-
varmuus liittyy dieselajoneuvojen typenoksidien, 
erityisesti typpidioksidin päästöjen kehitykseen. 
Vaarana on, että typpidioksidin päästöt kasvavat, 
koska dieselkäyttöisten henkilöautojen määrä 
kasvanee edelleen lähitulevaisuudessa, etenkin 
kun vuonna 2008 toteutettava autoveron uudis-
tus suosii dieselajoneuvoja.

Liikenteen päästönormeilla ei ole vaikutusta epä-
suoriin päästöihin, ts. katupölyyn, joten liiken-
nemäärien kasvaessa katupölyn aiheuttamien 
haittojen vähentämiseen on kiinnitettävä entistä 
enemmän huomiota. 

Koko Suomen mittakaavassa työkoneiden pääs-
töt ovat huomattavat esim. tieliikenteen päästöi-
hin verrattuna. Dieselkäyttöisille työkoneille on 
annettu päästömääräykset, mutta koska työko-
neiden käyttöikä on yleensä pitkä, ne vaikuttavat 
hitaasti. Pääkaupunkiseudulla käytettävien työ-
koneiden päästöistä ei ole tehty arvioita, ja ne tu-
lisi selvittää pikaisesti. 

Energiantuotannon päästöt ovat viimeisten 20 
vuoden aikana vähentyneet huomattavasti mm. 
maakaasun lisääntyneen käytön, polttoteknis-
ten muutosten sekä päästöjen vähennysteknii-
koiden ansiosta. Energiantuotannon päästöt ovat 
edelleen määrällisesti suuret, mutta ne purkau-
tuvat korkeista piipuista ja niiden vaikutus hen-
gitysilman laatuun on vähäinen. Vuoteen 2016 
mennessä energialaitosten päästömäärissä ei ta-
pahtune suuria muutoksia. Päästöihin vaikuttavia 
tekijöitä ovat polttoainevalikoimassa tapahtuvat 
muutokset, energiamarkkinat, päästökauppa ym. 
EU:ssa IPPC-direktiivin (Integrated Pollution 
Prevention and Control) uudistus ja kaupunki- 
ilman teemakohtaisen strategian toteuttaminen 
luovat paineita vähentää päästöjä. Näiden tekijöi-
den vaikutuksia on kuitenkin vaikea arvioida täs-
sä vaiheessa. 
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Pientaloista vain noin 2 % käyttää puuta ensi-
sijaisena lämmitysmuotona, mutta lähes 60 % 
pientaloista käyttää sitä toissijaisesti. Puun pol-
ton suosio on kasvanut ja lähes kaikkiin uusiin 
pientaloihin rakennetaan tulisija. Puupolton haitat 
korostuvat pääkaupunkiseudun tiivistyvillä asuin-
alueilla, koska päästöille altistuvien ihmisten 
määrä on suuri. Pienpolton päästöt ja niiden vai-
kutukset ilmanlaatuun tunnetaan kuitenkin pää-
kaupunkiseudulla toistaiseksi melko huonosti. 
Erityisesti pienhiukkasten ja orgaanisten yhdistei-
den päästöt ovat merkittävät suhteessa muiden 
lähteiden päästöihin. 

Laivaliikenteen ja satamatoiminnan päästöil-
lä on vaikutuksia ilmanlaatuun satamien lähialu-
eilla. Satamatoiminnan typenoksidi- ja rikkidiok-
sidipäästöt kasvoivat 2000-luvun alussa, mutta 
laskivat selvästi vuonna 2006. Itämerellä astui 
vuonna 2006 voimaan kansainvälinen sopimus, 
jolla polttoaineen enimmäisrikkipitoisuus rajattiin 
1,5 %:iin. Lentoliikenne Helsinki-Vantaan lento-
asemalla on viimeisen kymmenen vuoden aikana 
lisääntynty noin 30 % ja samalla lentoliikenteen 
polttoaineen kulutus ja päästöt ovat kasvaneet 
10–25 %. Lentoliikenne ja laivaliikenne lisäänty-
vät tulevaisuudessa. Päästömääräysten kiristy-
minen vaikuttaa hitaasti ja päästöjen arvioidaan 
kasvavan lähitulevaisuudessa rikkidioksidia lu-
kuun ottamatta. 

Kansainväliset sopimukset,  
lainsäädäntö, strategiat ja ohjelmat

Suomi on ratifioinut Ilman epäpuhtauksien kau-
kokulkeutumista koskevan yleissopimuksen 
vuonna 1981 ja allekirjoittanut sen alaiset pöytä-
kirjat, jotka koskevat rikkidioksidin, typenoksidi-
en, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden, raskas-
metallien ja pysyvien orgaanisten yhdisteiden 
päästöjen rajoittamista. Suomi on allekirjoitta-
nut myös happamoitumisen, rehevöitymisen ja 
alailmakehän otsoninmuodostuksen rajoittamista 
koskevan pöytäkirjan. 

EU:ssa on vuosina 1996–2004 annettu viisi il-
manlaatua koskevaa direktiiviä. Nämä on sisäl-
lytetty Suomen lainsäädäntöön ympäristönsuo-

jelulaissa ja –asetuksessa sekä valtioneuvoston 
asetuksissa ilmanlaadusta ja alailmakehän otso-
nista sekä asetuksessa ilmassa olevasta arsee-
nista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja po-
lysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. Näissä 
asetuksissa säädetään mm. ilmanlaadun raja-, 
kynnys- ja tavoitearvoista. Lisäksi Suomessa on 
vuonna 1996 valtioneuvoston päätöksellä annet-
tu kansalliset ilmanlaadun ohjearvot. 

Ympäristönsuojelulailla ja -asetuksella on Suo-
messa saatettu voimaan myös EU:n IPPC -direk-
tiivi (Integrated Pollution Prevention and Control), 
jonka tarkoituksena on estää ja vähentää teolli-
suuslaitosten aiheuttamaa ympäristön pilaantu-
mista. EU:n nk. päästökattodirektiivi asettaa  
EU:n jäsenvaltioiden tietyille päästöille salli-
tut vuotuiset enimmäismäärät, joita ei saa ylit-
tää vuodesta 2010 alkaen. Tämän direktiivin toi-
meenpanemiseksi on ympäristöministeriössä 
laadittu ilmansuojeluohjelma. 

Ilmansuojelulain ja ympäristönsuojelulain nojal-
la valtioneuvosto on antanut useita asetuksia ja 
päätöksiä, joilla rajoitetaan eri epäpuhtauksien 
päästöjä ilmaan ja säädellään polttoaineiden laa-
tua. 

Ympäristönsuojelulain mukaan Suomessa tarvi-
taan ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheutta-
ville toiminnoille ympäristölupa, joissa annetaan 
määräyksiä mm. päästöistä ja niiden vähentämi-
sestä. Lupamääräykset perustuvat parhaaseen 
käyttökelpoiseen tekniikkaan. 

Hankkeista, joista saattaa aiheutua merkittäviä 
haitallisia ympäristövaikutuksia, on lain mukaan 
tehtävä ympäristövaikutusten arviointi (YVA-laki). 
Viranomaisten valmistelemien suunnitelmien ja 
ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista sää-
detään niin ikään lailla ja asetuksella. 

Pääkaupunkiseudun ilmansuojelun toimintaoh-
jelmien kannalta merkittäviä valtakunnallisia ja 
alueellisia ohjelmia ovat mm. liikenne- ja viestin-
täministeriön kolmas ympäristöohjelma vuosille 
2005–2010, sosiaali- ja terveysministeriön kan-
sallinen ympäristöterveysohjelma, Uudenmaan 
ympäristöohjelma 2020, Uudenmaan maakun-
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tasuunnitelma 2030 ja siihen liittyvä maakunta-
ohjelma 2007–2010 sekä Pääkaupunkiseudun 
ilmastostrategia 2030. Näissä ohjelmissa keskei-
senä tavoitteena on ilmastonmuutoksen torjun-
ta ja siihen sopeutuminen, mutta samalla pyri-
tään myös parantamaan kaupunki-ilman laatua. 
Toimintalinjat ovat monilta osin yhteneviä: oh-
jelmissa korostetaan mm. yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä ja yhteistyön tiivistämistä maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä. Ke-
vyen liikenteen ja joukkoliikenteen edistäminen 
sekä liikenteen päästöjen vähentäminen ovat 
myös ohjelmien keskeisiä tavoitteita. Ohjelmien 
toteuttaminen edellyttää luotettavaa tietoa ympä-

ristön tilasta ja sitä, että tämä tieto on tulkittuna 
ja jalostettuna sekä asukkaiden että päätöksen-
tekijöiden käytettävissä. Tärkeinä tutkimuskoh-
teina mainitaan mm. eri lähteistä peräisin olevi-
en hiukkasten päästöt ja terveysvaikutukset sekä 
kasvihuonekaasujen ja ilmanlaatua heikentävien 
päästöjen samanaikainen vähentäminen. 
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Liite 1. Liikennemäärät pääkaupunkiseudun päätieverkolla syksyllä 2005
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Energiantuotannon päästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

SO2  
tonnia/v

Helsingin 
Energia

Fortum 
Power and 
Heat

Vantaan 
Energia

1986 20739 3979 4066
1987 19472 3478 4188
1988 15012 3582 3099
1989 15308 3067 3007
1990 12814 3600 2445
1991 13292 2742 2583
1992 5543 1376 1896
1993 5592 1100 2025
1994 8866 1420 1145
1995 5865 971 965
1996 6070 1229 1280
1997 5357 1341 1035
1998 4160 1663 542
1999 3252 1318 451
2000 2962 1056 545
2001 3543 1350 854
2002 3369 1351 727
2003 5192 1598 1017
2004 3482 1403 582
2005 2056 1337 587
2006 3954 1566 697

NOX  
tonnia/v

Helsingin 
Energia

Fortum 
Power and 
Heat

Vantaan 
Energia

1986 12185 1961 1314
1987 12731 2201 1478
1988 13201 1929 1347
1989 12875 2596 1726
1990 12429 2848 2036
1991 12325 2729 2180
1992 10752 2842 2273
1993 8406 2464 2333
1994 7594 1878 1681
1995 6934 1343 1463
1996 7348 1507 1369
1997 6651 1442 1325
1998 4912 1479 989
1999 4536 1509 938
2000 3906 1404 824
2001 4698 1494 1222
2002 5004 1641 1456
2003 6017 1829 1402
2004 5110 1571 1144
2005 4214 1432 1128
2006 5806 1599 1221

Hiukkaset 
tonnia/v

Helsingin 
Energia

Fortum 
Power and 
Heat

Vantaan 
Energia

1986 2030 210 106
1987 1947 277 109
1988 2225 249 97
1989 2555 324 87
1990 1674 266 90
1991 1482 236 97
1992 643 185 93
1993 548 179 67
1994 832 242 36
1995 567 559 34
1996 708 135 54
1997 793 239 32
1998 570 102 10
1999 315 138 14
2000 291 107 21
2001 309 65 26
2002 273 43 34
2003 587 45 36
2004 709 44 21
2005 169 39 16
2006 301 39 10

CO2 
1 000 t/v

Helsingin 
Energia

Fortum 
Power and 
Heat

Vantaan 
Energia

1988 3676 648 467
1989 3418 632 565
1990 3404 679 593
1991 3535 693 577
1992 3286 696 587
1993 3391 668 600
1994 3780 786 618
1995 3700 752 689
1996 3922 847 809
1997 3774 837 786
1998 3654 847 708
1999 3537 848 622
2000 3321 811 628
2001 3830 867 812
2002 3961 884 836
2003 4839 983 899
2004 4354 866 765
2005 3527 816 758
2006 4522 907 797
CO2 päästöt VAHTI-järjestelmästä

Liite 2. Päästöt
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Liite 2/2

SO2 = rikkidioksidi 
NOx = typenoksidit typpidioksidina laskettuna 
CO = hiilimonoksidi eli häkä 
PM = hiukkaset 
VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Autoliikenteen päästöjen kehitys pääkaupunkiseudulla

Helsinki                       tonnia, CO2 1000t/v
SO2 NOX CO PM CO2 VOC

1985 429 5662 27371 427 493 3022
1986 416 5957 28184 458 541 3201
1987 389 5892 27799 451 550 3234
1988 337 5872 27452 448 552 3277
1989 310 5802 27050 430 564 3265
1990 264 5649 26261 418 564 3191
1991 243 5447 24260 411 549 3060
1992 235 5212 22381 391 549 2918
1993 195 5108 21701 377 522 2852
1994 113 4983 20787 318 547 2779
1995 92 4839 20242 295 537 2702
1996 60 4705 19761 281 534 2638
1997 18 4333 18714 244 538 2479
1998 14 4161 17671 227 541 2323
1999 14 3975 16857 216 546 2213
2000 11 3814 15799 211 553 2085
2001 11 3646 15088 202 562 1986
2002 11 3463 14200 189 576 1848
2003 11 3190 12953 174 569 1679
2004 4 2895 11574 155 571 1481
2005 3 2651 10215 141 557 1306
2006 3 2420 8854 127 552 1124

Espoo                         tonnia, CO2 1000t/v
SO2 NOX CO PM CO2 VOC

1985 158 2412 11802 169 200 1179
1990 110 2709 12754 186 257 1401
1991 99 2561 11545 179 245 1317
1992 95 2450 10652 170 246 1255
1993 79 2377 10223 163 231 1216
1994 45 2274 9601 134 237 1160
1995 37 2265 9592 129 239 1158
1996 26 2334 10122 132 255 1213
1997 10 2277 9619 124 267 1161
1998 7 2152 9149 114 264 1104
1999 7 2040 8868 105 266 1067
2000 6 2075 8579 108 281 1033
2001 6 2012 8133 106 288 979
2002 6 1910 7771 100 298 927
2003 6 1778 7245 94 299 852
2004 2 1655 6656 86 308 767
2005 2 1540 6031 80 308 685
2006 2 1412 5361 73 309 594

Kauniainen                 tonnia, CO2 1000t/v
SO2 NOX CO PM CO2 VOC

1996 1 84 405 5 10 50
1997 0 82 385 5 11 48
1998 0 77 369 5 10 46
1999 0 73 360 4 10 44
2000 0 74 346 4 11 43
2001 0 72 326 4 11 41
2002 0 68 312 4 12 38
2003 0 62 273 3 12 33
2004 0 58 252 4 13 31
2005 1 56 226 5 14 28
2006 0 51 205 5 15 23

Vantaa                        tonnia, CO2 1000t/v
SO2 NOX CO PM CO2 VOC

1996 30 2711 11075 150 289 1339
1997 11 2637 10630 142 306 1288
1998 8 2592 10482 135 311 1265
1999 8 2436 10083 127 309 1210
2000 6 2362 9682 126 317 1164
2001 7 2281 9321 122 326 1120
2002 7 2210 8991 117 341 1059
2003 7 2080 8436 111 346 982
2004 3 1922 7776 100 354 883
2005 2 1839 7200 96 362 805
2006 2 1742 6518 89 374 715



Pääkaupunkiseudun päästöjen kehittyminen (ylhäältä alas: rikkidioksidi, typenoksidit, hiukkaset) .

Pääkaupunkiseudun päästöjen kehittyminen

Liite 2/3

Rikkidioksidi t/a
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SO2 = rikkidioksidi 
NOx = typenoksidit  
CO = hiilimonoksidi eli häkä 
VOC = haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Näissä taulukoissa ei ole pientalojen tulisijojen päästöjä. Pienpolton päästöjä ei päivitetä vuosittain 
eikä niitä ole arvioitu kunnittain.

Liite 2/4

Kuntakohtaiset päästöt vuonna 2006

Helsinki t/a   SO2   NOX   Hiukkaset CO VOC
Energialaitokset 3 954 5 806 301

Liikenne 3 2 420 127 8 854 1 124
Pienet pistelähteet 7 61 3 33 105

Pintalähteet 43 148 13
Laivaliikenne 246 1 076 46 145 57
Lentoliikenne 0 1 0 329 4

Yhteensä 4 253 9 512 490 9 361 1 290

Espoo t/a   SO2   NOX   Hiukkaset CO VOC
Energialaitokset 1 566 1 599 39 2

Liikenne 2 1 412 73 5 361 594
Pienet pistelähteet 56 26 12 109

Pintalähteet 30 106 9
Yhteensä 1 654 3 143 133 5 361 705

Vantaa t/a   SO2   NOX   Hiukkaset CO VOC
Energialaitokset 697 1 221 10

Liikenne 2 1 742 89 6 518 715
Pienet pistelähteet 93 47 14 82

Pintalähteet 32 113 10
Lentoliikenne 52 595 1 803 89

Yhteensä 870 3 715 123 7 321 886

Kauniainen t/a   SO2   NOX   Hiukkaset CO VOC
Liikenne 0 51 5 205 27

Pintalähteet 1 5 0
Yhteensä 1 56 5 205 27



Taulukko a. Ilmanlaatuindeksin eri luokkien terveys- ja muut vaikutukset
Ilman laatu Terveysva kutukset Muut vaikutukset
hyvä ei todettuja lieviä luontovaikutuksia pitkällä a kavälillä
tyydyttävä hyvin epätodennäköisiä ”
välttävä epätodennäköisiä selviä kasvillisuus- ja materiaaliva kutuksia pitkällä a kavälillä
huono mahdollisia herkillä yksilöillä ”
erittäin huono mahdollisia herkillä väestöryhmillä ”

Taulukko b. Indeksiarvojen määräytyminen, pitoisuuksien taitepisteet (µg/m3, CO mg/m3)
Ilmanlaatu Indeksi CO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5 TRS
Hyvä ≤50 ≤4 ≤40 ≤20 ≤60 ≤20 (≤10) ≤5
Tyydyttävä 50-75 4-8 40-70 20-80 60-120 (60-100) 20-70 (20-50) (10-25) ´5-10
Välttävä 75-100 8-20 70-150 80-250 120-150 (100-140) 70-140 (50-100) (25-50) 10-20
Huono 100-150 20-30 150-200 250-350 150-180 (140-180) 140-210 (100-200) (50-75) 20-50
Erittäin huono >150 >30 >200 >350 >180 >210 (>200) (>75) >50
Pitoisuudet tuntikeskiarvoja, indeksit kokonaislukuja
Suluissa uudet taitepisteet vuonna 2007-

Liite 3. Ilmanlaatuindeksin kuvaus

Ilmanlaatutiedon ja tiedotuksen yksinkertaistamiseksi YTV on kehittänyt ilmanlaatuindeksin. Indeksil-
lä yksinkertaistetaan eri ilmansaasteiden pitoisuuksien ja terveysvaikutusten välinen yhteys sanallisek-
si arvioksi ilmanlaadusta. Ilmanlaatutilanne jaotellaan viiteen luokkaan: hyvä, tyydyttävä, välttävä, huo-
no ja erittäin huono. 

YTV:n ilmanlaatuindeksi kuvaa hetkellistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje-, raja-, kynnys- 
ja tavoitearvoihin sekä tunnettuihin terveysvaikutuksiin. Indeksi on lähinnä terveysperusteinen, mutta 
sen sanallisessa luonnehdinnassa otetaan huomioon myös materiaali- ja luontovaikutuksia (taulukko 
a). Indeksin kehittämisessä on käytetty Kansanterveyslaitoksen asiantuntemusta.

Indeksi lasketaan tunneittain jokaiselle mittausasemalle ja niille epäpuhtauksille, joita ko. asemalla mi-
tataan. Indeksissä ovat mukana rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, hengitettävien hiukkas-
ten ja otsonin pitoisuudet. Vuodesta 2007 mukana ovat myös pienhiukkasten pitoisuudet. Jokaiselle 
epäpuhtaudelle lasketaan pitoisuuksien perusteella indeksi, joista korkein määrää mittausaseman il-
manlaatuindeksin arvon. 

YTV:n ilmanlaatuindeksin ensimmäinen versio otettiin käyttöön vuonna 1988 ja nykyisenkaltaisena se 
on ollut käytössä vuodesta 1993. Indeksiä on uudistettu vuosina 2002 ja 2007. Vuoden 2002 uudistuk-
sessa tarkistettiin taitepisteitä uusien EU:n raja-arvojen mukaisiksi ja muutettiin laskenta kuvaamaan 
paremmin tuntivaihteluita. Vuonna 2007 otettiin pienhiukkaset indeksiin ja tarkistettiin indeksiä hengi-
tettävien hiukkasten ja otsonin osalta WHO:n ohjearvojen ja uusimman terveysvaikutustiedon pohjalta. 
Indeksiluokkien rajat on esitetty taulukossa b, jossa on suluissa vuoden 2007 uudistuksen mukaiset in-
deksin taitepisteet.

Suomalainen indeksi kuvaa ilmanlaadun tuntivaihtelua ja laskennassa käytetään tuntikeskiarvoja. Se 
poikkeaa useista ulkomaisista ilmanlaatuindekseistä, joissa käytetään normeihin pohjautuvia tunti-, 
vuorokausi- tai kahdeksan tunnin keskiarvoja.



Liite 4. Ilman epäpuhtauksien vaikutukset 

Ilman epäpuhtauksien terveysvaikutukset

Ilmansaasteiden terveyshaitat ovat seurausta altistumisesta ilmassa oleville haitallisille aineille. Altistu-
minen on sitä suurempaa mitä korkeampia hengitysilman pitoisuudet ovat ja mitä kauemmin ihminen 
hengittää saastunutta ilmaa. Erityisesti kaupunkien keskustoissa ja muuten vilkkaasti liikennöidyillä 
alueilla liikkuvat ja asuvat ihmiset altistuvat ilmansaasteille. Myös pientaloalueilla tulisijojen savut saat-
tavat merkittävästi lisätä altistumista. Suuri osa ulkoilman kaasumaisista ja hiukkasmaisista haitallisis-
ta aineista kulkeutuu rakennusten sisätiloihin.

Suomessa ilmansaasteiden pitoisuudet ovat yleensä kohtalaisen alhaisia eivätkä ne aiheuta useimmil-
le merkittäviä terveyshaittoja. Yksilöiden herkkyys ilmansaasteille kuitenkin vaihtelee. Niin sanotut her-
kät väestöryhmät saavat oireita ja heidän toimintakykynsä saattaa heikentyä jo kohtalaisen pienistä 
ilmansaastepitoisuuksista. Herkkiä väestöryhmiä ovat kaikenikäiset astmaatikot, ikääntyneet sepelval-
timotautia ja keuhkoahtaumatautia sairastavat sekä lapset. Tyypillisiä lasten oireita ovat nuha ja yskä, 
kun taas hengitys- ja sydänsairailla voi esiintyä heidän sairaudelleen tyypillisiä oireita, kuten hengen-
ahdistusta tai rintakipua. Talvisin pakkanen voi pahentaa ilmansaasteista aiheutuvia oireita. 

Äkillisten hengitys- ja sydänoireiden tai allergiaoireiden lievittämiseen määrätyt lääkkeet on hyvä pitää 
aina mukana. Niitä kannattaa käyttää lääkärin antamien ohjeiden mukaan myös silloin, kun oireet ai-
heutuvat ilmansaasteille altistumisesta. Puhtaampaan ilmaan (esim. sisätiloihin) siirtyminen on myös 
keskeinen osa oireiden lievitystä.

Ilman epäpuhtauksien luontovaikutukset 

Ilmansaasteista on terveyshaittojen lisäksi haittaa myös luonnolle. Ilmansaasteet aiheuttavat vesis-
töjen ja maaperän happamoitumista ja rehevöitymistä. Lisäksi ilmansaasteet vahingoittavat kasveja 
sekä suoraan lehtien ja neulasten kautta että juuriston vaurioitumisen myötä. Ilmansaasteiden vaiku-
tukset näkyvät selvästi useiden kaupunkien ja teollisuuslaitosten ympäristössä puiden neulasvaurioina 
sekä puiden rungolla kasvavien jäkälien vähentymisenä ja vaurioitumisena. Jäkäliä voidaankin käyttää 
niin kutsuttuina bioindikaattoreina, kun selvitetään ilmansaasteiden vaikutusalueen laajuutta.

Pääkaupunkiseudulla bioindikaattoreilla on kartoitettu ilmansaasteiden leviämistä ja vaikutuksia viiden 
välein. Edellinen kartoitus on tehty vuonna 2004 (Polojärvi ym. 2005). Tulokset kertovat elinympäris-
tömme nuhraantumisesta: asuinalueet valtaavat alaa, viheralueet pirstoutuvat ja liikennealueet kasva-
vat.

Vaikutukset epäpuhtauksittain

Hiukkaset

Ilman hiukkasten koko ja kemiallinen koostumus vaihtelevat suuresti. Pienet hiukkaset ovat terveydelle 
haitallisempia kuin suuret, koska ne pääsevät hengitettäessä keuhkojen ääreisosiin. Suurimmat hiuk-
kaset aiheuttavat kuitenkin likaantumista ja ne voivat olla merkittävä viihtyisyyshaitta. Halkaisijaltaan 
alle 10 millimetrin tuhannesosan (mikrometrin, µm) kokoisia hiukkasia kutsutaan hengitettäviksi hiuk-
kasiksi (PM10), sillä ne kulkeutuvat alempiin hengitysteihin eli henkitorveen ja keuhkoputkiin. Alle 2,5 



mikrometrin kokoiset pienhiukkaset tunkeutuvat keuhkorakkuloihin asti. Alle 0,1 µm:n suuruiset hiukka-
set määritellään ultrapieniksi ja ne saattavat tunkeutua keuhkorakkuloista verenkiertoon.

Hiukkasten merkittävimmät päästölähteet pääkaupunkiseudulla ovat liikenne, energiantuotanto ja 
puun pienpoltto. Suurin osa kaupunki-ilman hengitettävistä hiukkasista on kuitenkin peräisin liikenteen 
nostattamasta katupölystä eli epäsuorista päästöistä. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohoavat 
etenkin maalis-huhtikuussa, kun jauhautunut hiekoitushiekka ja asfalttipöly nousevat liikenteen vaiku-
tuksesta ilmaan. Kaukokulkeumalla puolestaan on suuri vaikutus pienhiukkasten pitoisuuksiin. Ultra-
pienten hiukkasten pitoisuudet ovat korkeimmillaan liikenneväylien välittömässä läheisyydessä.

Hiukkaspitoisuuksien kohoaminen aiheuttaa astmakohtausten lisääntymistä, keuhkojen toimintakyvyn 
heikkenemistä ja lisääntyneitä hengitystietulehduksia sekä sydämen toiminnan häiriöitä. Myös kuollei-
suus ja sairaalahoitojen määrä voivat lisääntyä hiukkaspitoisuuksien kohotessa. 

Typenoksidit (NO ja NO2) 

Typenoksideilla (NOx) tarkoitetaan typpimonoksidia (NO) ja typpidioksidia (NO2). Suurin osa ulkoilman 
typenoksidien pitoisuuksista aiheutuu liikenteen päästöistä, joista raskaan liikenteen osuus on merkit-
tävä. Typenoksidien pitoisuudet ovat suurimmillaan ruuhka-aikoina, erityisesti talvisin ja keväisin tyynil-
lä pakkassäillä. 

Eniten terveyshaittoja aiheuttava typen oksidi on typpidioksidi (NO2), joka tunkeutuu syvälle hengitys-
teihin. Se lisää hengityselinoireita erityisesti lapsilla ja astmaatikoilla sekä korkeina pitoisuuksina su-
pistaa keuhkoputkia. Typpidioksidi voi lisätä hengitysteiden herkkyyttä muille ärsykkeille, kuten kylmäl-
le ilmalle ja siitepölyille. 

Typenoksidit vaurioittavat kasvien lehtiä ja neulasia. Ne myös happamoittavat ja rehevöittävät vesistö-
jä sekä maaperää. Lisäksi typenoksidit osallistuvat alailmakehän otsonin muodostukseen.

Otsoni (O3)

Otsoni suojelee tai vahingoittaa maan eliöitä riippuen siitä, millä korkeudella sitä ilmakehässä on. Kor-
kealla yläilmakehässä otsoni toimii suojakilpenä auringon vaarallisia ultravioletti- eli UV-säteitä vas-
taan. Sen sijaan lähellä maanpintaa olevassa alailmakehässä ja hengitysilmassa otsoni on ihmisille, 
eläimille ja kasveille haitallinen ilmansaaste. On siis olemassa kaksi erillistä otsoniongelmaa: elämää 
suojaava otsoni on viime vuosikymmeninä vähentynyt yläilmakehässä (otsonikato), mutta haitallisen 
otsonin määrä sen sijaan lisääntyy alailmakehässä.

Otsonia ei ole päästöissä vaan sitä muodostuu auringonvalon vaikutuksesta ilmassa hapen, typen ok-
sidien ja hiilivetyjen välisissä kemiallisissa reaktioissa. Kaupunkien keskustoissa otsonia on vähem-
män kuin esikaupunkialueilla ja maaseudulla, koska sitä myös kuluu reaktioissa muiden ilmansaastei-
den kanssa. Samalla kuitenkin syntyy muita haitallisia epäpuhtauksia kuten typpidioksidia.

Suomessa otsonipitoisuudet ovat suurimmillaan aurinkoisella säällä keväällä ja kesällä taajamien ulko-
puolella. Kaukokulkeutuminen muualta Euroopasta kohottaa Suomen otsonipitoisuuksia selvästi.

Otsonin aiheuttamia tyypillisiä oireita ovat silmien, nenän ja kurkun limakalvojen ärsytys. Hengitys-
sairailla voivat myös yskä ja hengenahdistus lisääntyä ja toimintakyky heikentyä. Kohonneisiin otsoni-



pitoisuuksiin voi myös liittyä lisääntynyttä kuolleisuutta ja sairaalahoitoja. Otsoni voi pahentaa siitepöly-
jen aiheuttamia allergiaoireita. 

Otsoni aiheuttaa vaurioita kasvien lehtiin ja neulasiin. Se voi heikentää metsien kasvua ja aiheuttaa vil-
jelyksille satotappioita. Kasvien herkkyys otsonille vaihtelee kasvilajeittain.

Rikkidioksidi (SO2)

Ulkoilmassa oleva rikkidioksidi on pääosin peräisin energiantuotannosta ja laivojen päästöistä. Rikkidi-
oksidipäästöt ovat laskeneet huomattavasti viime vuosikymmenten aikana, joten myös pitoisuudet ul-
koilmassa ovat nykyisin alhaisia. Joillakin teollisuuspaikkakunnilla ongelmia saattaa edelleen esiintyä 
etenkin teollisuusprosessien häiriötilanteissa.

Rikkidioksidi ärsyttää suurina pitoisuuksina voimakkaasti ylähengitysteitä ja suuria keuhkoputkia. Se li-
sää lasten ja aikuisten hengitystieinfektioita sekä astmaatikkojen kohtauksia. Rikkidioksidin aiheutta-
mia tyypillisiä äkillisiä oireita ovat yskä, hengenahdistus ja keuhkoputkien supistuminen. Astmaatikot 
ovat selvästi muita herkempiä rikkidioksidin vaikutuksille ja erityisesti pakkanen voi pahentaa rikkidiok-
sidin aiheuttamia oireita.

Rikkidioksidi happamoittaa maaperää ja vesistöjä. Maaperän happamoituminen saa aikaan kasveil-
le tärkeiden ravinteiden huuhtoutumista ja vesistöissä happamoituminen voi muuttaa kasvi- ja eläinla-
jistoa. Luonnon sietokyky eli ns. kriittinen kuormitus ylittyy paikoin Etelä-Suomessa ja joillakin alueilla 
Pohjois-Suomessa. Rikkidioksidi voi myös suoraan vaurioittaa lehtiä ja neulasia.

Hiilimonoksidi eli häkä (CO)

Ulkoilman häkä on peräisin pääosin henkilöautojen pakokaasuista. Ulkoilman häkäpitoisuudet ovat ny-
kyisin varsin alhaisia polttoaineiden ja moottoritekniikan parantumisen sekä pakokaasujen katalyytti-
sen puhdistuksen ansiosta. Ruuhkassa moottoriajoneuvon sisäilman häkäpitoisuus voi olla paljon kor-
keampi kuin kadun varrella.

Häkä aiheuttaa hapenpuutetta, koska se vähentää veren punasolujen hapenkuljetuskykyä. Hiilimonok-
sidille herkkiä väestöryhmiä ovat sydän- ja verisuonitauteja, keuhkosairauksia ja anemiaa sairastavat 
sekä vanhukset, raskaana olevat naiset ja vastasyntyneet.

Pelkistyneet rikkiyhdisteet (TRS)

Pelkistyneet, haisevat rikkiyhdisteet ovat pääosin peräisin teollisuudesta, erityisesti selluteollisuudesta 
ja öljynjalostuksesta, mutta myös jätteenkäsittelystä. Useat pelkistyneet rikkiyhdisteet haisevat pahal-
le jo hyvin pieninä pitoisuuksina ja alentavat siten viihtyisyyttä. Lisäksi ne aiheuttavat silmien, nenän ja 
kurkun ärsytysoireita, hengenahdistusta sekä päänsärkyä ja pahoinvointia. Pelkistyneet rikkiyhdisteet 
saastuttavat ilmaa paikallisesti päästölähteiden läheisyydessä. Tavallisesti korkeita pitoisuuksia esiin-
tyy ilmassa lyhytaikaisesti. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden päästöt ovat viime vuosina vähentyneet.

Hiilivedyt 

Hiilivedyillä tarkoitetaan suurta määrää hiilestä ja vedystä koostuvia kemiallisia yhdisteitä, jotka ovat 
peräisin mm. liikenteestä, teollisuudesta ja pientalojen lämmityksestä. Monet niistä ovat helposti höy-
rystyviä, haisevia ja ärsyttäviä yhdisteitä ja jotkut niistä lisäävät syöpäriskiä. Hiilivetyjä esiintyy sekä 



kaasumaisessa että hiukkasmaisessa olomuodossa. Hiilivedyt ja typen oksidit muodostavat alailmake-
hässä otsonia, joka on terveydelle haitallista ja vaurioittaa kasveja.

Ulkoilman hiilivetypitoisuudet ovat yleensä alhaisia. Syöpävaaraa aiheuttavien bentseenin ja polysyk-
listen aromaattisten hiilivetyjen pitoisuudet ovat koholla ainakin liikenneväylien läheisyydessä, mutta 
paikoin myös asuntoalueilla, joilla on paljon talokohtaista puulämmitystä. 

Raskasmetallit 

Suomen kaupungeissa esiintyvät lyijypitoisuudet ovat matalia, ja laskeneet huomattavasti 1980-luvun 
tasosta, koska lyijyä ei ole yli 10 vuoteen lisätty henkilöautoissa käytettävään bensiiniin. Niinpä sen ei 
katsota enää aiheuttavan merkittävää haittaa lasten kehittyvälle keskushermostolle. Syöpävaarallisten 
arseenin, kadmiumin ja nikkelin pitoisuudet ovat kohonneita erityisesti metalliteollisuusympäristöissä. 

Hiilidioksidi (CO2)

Hiilidioksidipäästöjä syntyy kaikessa palamisessa. Fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvä hiilidi-
oksidi edistää kasvihuoneilmiötä, mutta se ei aiheuta paikallisia ilmanlaatuhaittoja.



Liite 5. Ilman epäpuhtauksille annetut raja-, kynnys-, tavoite- ja ohjearvot

Raja-arvot

Ilmanlaadun raja-arvot määrittelevät suurimmat hyväksyttävät ilman epäpuhtauksien pitoisuudet. Il-
mansuojelusta vastaavien viranomaisten tulee huolehtia siitä, että pitoisuudet pysyvät raja-arvojen ala-
puolella. Vertaamalla mittaustuloksia raja-arvoihin saadaan käsitys ilmanlaatutilanteesta. 
  
Rikkidioksidin, typpidioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn sekä hiilimonoksidin ja bentseenin 
pitoisuuksille on annettu raja-arvot ilmanlaatuasetuksella vuonna 2001. Lisäksi on vielä voimassa van-
ha EY:n ilmanlaadun raja-arvo typpidioksidille vuoteen 2010 asti. 

Taulukko a.  Ilmanlaadun raja-arvot
Yhdiste A ka Raja-arvo µg/m3 Sallitut ylitykset Saavutettava viimeistään
Rikkidioksidi SO2 tunti 350 24 h/vuosi voimassa

vrk 125 3 vrk/vuosi -”-
vuosi/talvi 20 - -”-

Typpidioksidi NO2 tunti 200 18 h/vuosi* 1.1.2010
vuosi 40 - 1.1.2010

Typenoksidit** NO + NO2 vuosi 30 - voimassa

Hengitettävät hiukkaset PM10 vrk 50 35 vrk/vuosi voimassa
vuosi 40 - -”-

Lyijy Pb vuosi 0,5 - voimassa

Bentseeni C6H6 vuosi 5 - 1.1.2010

Hiilimonoksidi CO 8 tuntia 10 mg/m3 - voimassa
* 1.1.2010 saakka raja-arvo on vuoden tuntiarvojen 98 %-pisteenä (noin 175 h sallitaan vuodessa)
** kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi laajoilla maa- ja metsätalousalueilla sekä luonnonsuojelun kannalta merki-
tyksellisillä alueilla

Kynnys- ja tavoitearvot

Ilmanlaadun kynnysarvot määrittelevät tason, jonka ylittyessä on tiedotettava tai varoitettava kohon-
neista ilmansaasteiden pitoisuuksista. Tavoitearvot määrittelevät pitoisuuden tai kuormituksen, joka on 
mahdollisuuksien mukaan alitettava annetussa määräajassa. Pitkän ajan tavoite ilmaisee tason, jonka 
alapuolelle pyritään pitkällä aikajänteellä. 

Taulukko b. Arseenin, kadmiumin, nikkelin ja 
bentso(a)pyreenin tavoitearvot

Aika Tavoitearvo 
ng/m3

Arseeni vuosi 6
Kadmium vuosi 5
Nikkeli vuosi 20
Bentso(a)pyreeni (=PAH-yhdiste) vuosi 1
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Ohjearvot

Ilmanlaadun ohjearvot ilmentävät kansallisia ilmanlaadun tavoitteita ja ilmansuojelutyön päämääriä, 
jotka on tarkoitettu ensi sijassa ohjeeksi viranomaisille. Ohjearvoja sovelletaan mm. alueiden käytön, 
kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa sekä ympäristölupien käsittelyssä. Ohjearvot 
eivät ole luonteeltaan sitovia kuten raja-arvot, vaan ne ohjaavat suunnittelua ja niiden ylittyminen pyri-
tään estämään. 

Suomen ohjearvot epäpuhtauksien tunti- ja vuorokausipitoisuuksille on annettu vuonna 1996 tervey-
dellisin perustein, ja niissä on otettu huomioon senhetkinen tietämys ilman epäpuhtauksien vaikutuk-
sista herkkiin väestöryhmiin, joihin kuuluvat mm. lapset, vanhukset ja hengityssairaat. Vuosipitoisuuk-
sia koskevia ohjearvoja ja rikkilaskeuman tavoitearvoa määriteltäessä ensisijaisena tavoitteena oli 
kasvillisuuteen ja muuhun luontoon kohdistuvien haittojen ehkäiseminen. 

Taulukko d.  Ilmanlaadun ohje-arvot
Yhdiste Aika Ohjearvo µg/m3,  

CO mg/m3
Tilastollinen määrittely

Rikkidioksidi tunti 250 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
SO2 vrk 80 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo

Typpidioksidi tunti 150 kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste
NO2 vrk 70 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo

Hiilimonoksidi tunti 20 tuntikeskiarvo
CO 8 tuntia 8 liukuva keskiarvo

Kokonaisleijuma vrk 120 vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipiste
TSP vuosi 50 vuosikeskiarvo

Hengitettävät hiukkaset vrk 70 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
PM10

Haisevat rikkiyhdisteet vrk 10 kuukauden toiseksi suurin vrk-arvo
TRS TRS ilmoitetaan rikkinä

Taulukko c. Otsonipitoisuuden kynnys- ja tavoitearvot
Kynnysarvot A ka µg/m3 Tilastollinen määrittely Sallitut ylitykset
Väestölle tiedottaminen tunti 180 tuntiarvo
Väestön varoittaminen tunti 240 tuntiarvo

Tavoitearvot vuodelle 2010
Terveyden suojeleminen 8 tuntia 120 µg/m3 liukuva keskiarvo 25 kpl/v 3 vuoden kes-

kiarvona
Kasvillisuuden suojeleminen tunti 18 000 µg/m3h yli 80 µg/m3 ylittävien arvojen summa

klo 10–22 5 vuoden keskiarvona
1.5.–31.7.

Pitkän ajan tavoitteet
Terveyden suojeleminen 8 tuntia 120 µg/m3 liukuva keskiarvo 0
Kasvillisuuden suojeleminen tunti 6 000 µg/m3h yli 80 µg/m3 ylittävien arvojen summa

klo 10–22
1.5.–31.7.
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Liite 6. Lyhenteitä ja määritelmiä

ihmisen ja epäpuhtauden kohtaaminen, ts. ihminen ja epäpuhtaus ovat sa-
manaikaisesti samassa tilassa. Altistuksen määrään vaikuttavat epäpuhtauden 
pitoisuus ja kyseisessä tilassa vietetty aika 
hiilimonoksidi, häkä. Väritön, hajuton ja mauton kaasu 
hiilidioksidi, kasvihuonekaasu 
tilanne, jossa ilman epäpuhtaudet kohoavat huomattavasti normaalia korke-
ammiksi. Episoditilanteessa sää on epäpuhtauksien sekoittumisen ja laime-
nemisen kannalta epäedullinen. Suomessa merkittävimmät yhdisteet episodin 
muodostumiseen ovat typenoksidit ja hiukkaset, joiden pääasiallinen lähde on 
katuliikenne. 
ilmanlaadun mittari, joka perustuu eri komponenttien vertaamiseen niiden 
ohje-, raja- ja tavoitearvoihin. Indeksin laskemisessa otetaan huomioon SO2, 
NO2, PM10, CO ja O3, joista lasketaan alaindeksi. Vuonna 2007 laskennassa 
ovat mukana myös pienhiukkaset PM2,5. Näistä korkein arvo määrää indeksin. 
Indeksi on jaettu 5 luokkaan; hyvästä erittäin huonoon. 
ihmisen toiminnasta peräisin olevia haittaa aiheuttavia kaasumaisia tai hiuk-
kasmaisia aineita 
tilanne, jossa maanpintaa lähellä oleva kylmempi ilma jää sitä ylempänä ole-
van lämpimämmän ilman alle. Tällöin erityisesti matalalta tulevat päästöt eivät 
pääse kunnolla laimenemaan ja sekoittumaan. 
μg, tuhannesosa milligramma, ts. miljoonasosa grammaa 
typpimonoksidi, ilmassa nopeasti typpidioksidiksi hapettuva kaasu 
typpidioksidi, punaruskea, vesiliukoinen kaasu 
typenoksidit (NO + NO2, NO2:ksi laskettuna) 
otsoni, typen oksideista ja hiilivedyistä ilmassa muodostuva kaasu. Yläilmake-
hässä toimii suojakilpenä UV-säteilyä vastaan, mutta hengitysilmassa on hai-
tallinen ilmansaaste. 
kansallisia vuonna 1996 voimaan tulleita epäpuhtauksien tunti-, vuorokausi- ja 
vuosipitoisuuksien ohjeellisia arvoja. 
pieni päästölähde, joka ei ole ympäristölupavelvollinen. Esimerkiksi talokohtai-
nen lämmitys ja muu pienpoltto, työkoneet, maatalouden ja kotitalouksien kulu-
tustuotteiden käyttö. 
sijainniltaan pysyvä päästölähde, jonka päästömäärät mitataan säännöllisesti, 
tässä ympäristölupavelvolliset laitokset 
epäpuhtauden määrä tietyssä määrässä ilmaa, esitetään tässä yleensä mikro-
grammaa epäpuhtautta kuutiometrissä ilmaa (μg/m3) 
polyaromaattiset hiilivedyt 
pienhiukkaset, halkaisijaltaan alle 2,5 μm 
hengitettävät hiukkaset, halkaisijaltaan alle 10 μm 
määrittelee suurimmat hyväksyttävät ilman epäpuhtauksien pitoisuudet. Ilman-
suojelusta vastaavien viranomaisten tulee huolehtia niiden alapuolella pysymi-
sestä. 
rikkidioksidi, vesiliukoinen, väritön kaasu 
pelkistyneet, haisevat rikkiyhdisteet 
kokonaisleijuma, kaikki ilmassa leijuvat hiukkaset 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Kaasumaisia yhdisteitä, jotka voivat reagoida 
typenoksidien ja hapen kanssa auringonvalossa valokemiallisia hapettimia (ot-
sonia) muodostaen.
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