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CASE-selvitys: Vt 12 Alasjärvi-Huutijärvi YVA

Karkea vertailu eri ilmanlaadun 
arviointimenetelmien tuloksista



Selvityksessä on vertailtu hankkeen Valtatie 12 Alasjärvi-Huutijärvi YVA laskettuja 
typpidioksidin (NO2) ja hiukkasten (PM10, PM2.5) leviämismallinnusten tuloksia 
(Enwin Oy 2016) julkaisussa Ilmanlaatu maankäytön suunnittelussa (Uudenmaan 
ELY-keskus, opas 2/2015) esitetyn putkimallimenetelmän asuinrakennuksille 
esitetyn suositusetäisyysvyöhykkeen laajuuteen. Leviämismallinnuksen tulokset 
on otettu vaihtoehdon VE0+ (80 km/h, liikenne ruuhkautunut) laskentatilanteesta. 

Leviämismallinnuksessa on esitetty laskennalliset laskentatulokset vuosi- ja 
vuorokausitasolla tutkituille ilman epäpuhtauksille. Leviämismallinnuksen 
tulokseen vaikuttavat mm. maaston geometriat ja tien ollessa päästölähde, 
liikennemäärien lisäksi ajonopeus ja liikenteen sujuvuus. 

Oppaassa on esitetty asuinrakennuksille ja herkille kohteille minimi- ja 
suositusetäisyydet päästölähteestä. Suositusetäisyyteen kunkin luokan sisällä 
vaikuttaa vain liikennemäärä.  

Lähtökohdat



HSY:n putkimallimenetelmän minimi- ja suositusvyöhykkeiden leveys 

liikennemääräluokittain on esitetty alla. Mallinnettujen tulosten ja 

suositusetäisyyksien vertailussa on käytetty asuinrakennusten suositusetäisyyttä 

(LemPissä käytetty suositusetäisyyksiä altistuvien laskennoissa).

Lähtökohdat



Asuinrakennusten suositusetäisyysvyöhykkeen muodostamisessa käytetyt 

liikennemäärätiedot (Lähde Alasjärvi-Huutijärvi YVA): 

Lähtökohdat



Kuvassa magenta-viiva on 
HSY:n putkimallin 
suositusetäisyys 
asuinrakennuksille. 

Asuntojen suositusetäisyydellä 
typpidioksidin pitoisuuden 
vuosikeskiarvo on noin 20 
µg/m3 (50% vuosiraja-arvosta 
40 µg/m3 ).

Johtopäätös: mallinnettu 
vyöhyke 20 µg/m3 (50% 
vuosiraja-arvosta) on  
liikenteellä KVL <30 000 
kapeampi kuin putkimallilla 
muodostettu 
suositusetäisyysvyöhyke. 
Liikennemäärällä 30 000- 40 
000 20 µg/m3 mallinnustulos ja 
suojavyöhyketulos vastaavat 
toisiaan. 

Typpidioksi, vuosipitoisuus



Kuvassa magenta-viiva on 

HSY:n putkimallin 

suositusetäisyys 

asuinrakennuksille. 

Johtopäätös: 3D-

mallinnettu 

ohjearvopitoisuus 70 

µg/m3 on  liikenteellä KVL 

<50 000 kapeampi kuin 

putkimallilla muodostettu.

Putkimallimenetelmän 

suositusetäisyys riittävä 

myös vilkkailla 

risteysalueilla. 

Typpidioksi, 2. korkein vrk-pitoisuus



Kuvassa magenta-viiva on 
HSY:n putkimallin 
suositusetäisyys 
asuinrakennuksille. 

Asuntojen suositusetäisyydellä 
pienhiukkasten pitoisuuden 
vuosikeskiarvo on noin 8,5 
µg/m3. 

Johtopäätös: 3D-mallinnetun 
vyöhykkeen lakennallinen arvo 
20 µg/m3 (WHO vuosiohjearvo) 
ja suositusetäisyysvyöhyke 
vastaavat toisiaan varsin hyvin 
niillä väyläosuuksilla, joilla 
liikennemäärä on alle 50 000. 
Putkimallimenetelmällä 
turvataan vuosiraja-arvoon 40 
µg/m3 alittava pitoisuus myös 
risteysalueilla. 

PM10 vuosipitoisuus



Kuvassa magenta-viiva on 
HSY:n putkimallin 
suositusetäisyys 
asuinrakennuksille. 

Johtopäätös: 3D-mallinnetun 
vyöhykkeen laskennallinen 
arvo 70 µg/m3 (kansallinen 
vuosiohjearvo) ja 
suositusetäisyysvyöhyke 
vastaavat toisiaan varsin 
hyvin niillä väyläosuuksilla, 
joilla liikennemäärä on <40 
000. Putkimallimenetelmällä 
ei välttämättä turvata 
kansallista ohjearvoa 
vilkkailla risteysalueilla tai 
liikennemäärän ylittäessä 40 
000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. 

PM10 2. korkein vrk-pitoisuus



Kuvassa magenta-viiva on 

HSY:n putkimallin 

suositusetäisyys 

asuinrakennuksille. 

Johtopäätös: 3D-mallinnettu 

10 µg/m3 pitoisuusvyöhyke 

on liikenteellä KVL <30 000 

kapeampi kuin putkimallilla 

muodostettu 

suositusetäisyysvyöhyke. 

Liikennemäärällä 30 000- 40 

000 mallinnustulos ja 

suojavyöhyketulos vastaavat 

toisiaan. 

Putkimallimenetelmällä 

turvataan vuosiohjearvon 10 

µg/m3 alittava pitoisuus 

myös risteysalueilla. 

PM2.5 vuosipitoisuus



Kuvassa magenta-viiva on 

HSY:n putkimallin 

suositusetäisyys 

asuinrakennuksille. 

Johtopäätös: 3D-

mallinnettu 25 µg/m3 

pitoisuusvyöhyke on  

liikenteellä KVL <50 000 

kapeampi kuin putkimallilla 

muodostettu 

suositusetäisyysvyöhyke. 

Putkimallimenetelmällä 

varmistetaan riittävä 

etäisyys päästölähteeseen 

myös vilkkailla 

risteysalueilla. 

PM2.5 vrk-pitoisuus



Hankkeen VT 12 Alasjärvi-Huutijärvi YVA (2016) laskennallisten ilmanlaatuvyöhykkeiden ja HSY:n 

putkimallimenetelmän (asuinrakennukset, suositusetäisyys) vertailun tuloksena vaikuttaa siltä, että:

Typpidioksidi NO2

• Vuosikeskiarvo: 3D-mallinnettu vyöhyke 20 µg/m3 (50% vuosiraja-arvosta) on liikenteellä KVL 

<30 000 kapeampi kuin putkimallilla muodostettu suositusetäisyysvyöhyke. Liikennemäärällä 30 

000- 40 000 20 µg/m3 mallinnustulos ja suojavyöhyketulos vastaavat toisiaan -> putkimallin 

suositusetäisyys asuinrakennuksille on riittävä. 

• 2. korkein vuorokausipitoisuus: 3D-mallinnettu pitoisuus 70 µg/m3 (ohjearvo) on liikenteellä KVL 

<50 000 kapeampi kuin putkimallilla muodostettu -> putkimallimenetelmän suositusetäisyys 

riittävä myös vilkkailla risteysalueilla. 

Liikennemäärällä KVL 50 000 tai yli ei ole mallinnettu ilmanlaatuvyöhykkeitä, joten vertailu ei koske 

liikennemääriä KVL 50 000 tai yli. Vertailu on karkea ja alustava arvio, joka tulee huomioida tehtäessä arvion 

perusteella esimerkiksi muita suunnitteluhankkeita koskevaa analyysia.

Johtopäätökset, typpidioksidi NO2



Hankkeen VT 12 Alasjärvi-Huutijärvi YVA (2016) laskennallisten ilmanlaatuvyöhykkeiden ja HSY:n 
putkimallimenetelmän (asuinrakennukset, suositusetäisyys) vertailun tuloksena vaikuttaa siltä, että:

Pienhiukkaset PM10 
• Vuosipitoisuus: 3D-mallinnetun vyöhykkeen lakennallinen arvo 20 µg/m3 (WHO vuosiohjearvo) ja 

suositusetäisyysvyöhyke vastaavat toisiaan varsin hyvin niillä väyläosuuksilla, joilla liikennemäärä on <50 000 
-> putkimallimenetelmällä turvataan vuosiraja-arvon 40 µg/m3 alittava pitoisuus myös risteysalueilla. 

• 2. korkein vuorokausipitoisuus: 3D-mallinnetun vyöhykkeen laskennallinen arvo 70 µg/m3 (kansallinen 
vuosiohjearvo) ja suositusetäisyysvyöhyke vastaavat toisiaan varsin hyvin niillä väyläosuuksilla, joilla 
liikennemäärä on <40 000 -> putkimallimenetelmällä ei välttämättä turvata kansallista ohjearvoa vilkkailla 
risteysalueilla tai liikennemäärän ylittäessä 40 000 ajoneuvoa vuorokaudessa tai yli. 

Liikennemäärillä KVL 50 000  tai yli ei ole mallinnettu ilmanlaatuvyöhykkeitä, joten vertailu ei koske 
liikennemääriä KVL 50 000 tai yli. Vertailu on karkea ja alustava arvio, joka tulee huomioida tehtäessä arvion 
perusteella esimerkiksi muita suunnitteluhankkeita koskevaa analyysia.

Johtopäätökset, pienhiukkaset PM10



Hankkeen VT 12 Alasjärvi-Huutijärvi YVA (2016) laskennallisten ilmanlaatuvyöhykkeiden ja HSY:n 
putkimallimenetelmän (asuinrakennukset, suositusetäisyys) vertailun tuloksena vaikuttaa siltä, että:

Pienhiukkaset PM2.5 
• Vuosipitoisuus: 3D-mallinnettu 10 µg/m3 -vyöhyke (WHO vuosiohjearvo, EU vuosiraja-arvo on 25 

µg/m3 ) on liikenteellä KVL <30 000 kapeampi kuin putkimallilla muodostettu suositusetäisyysvyöhyke. 
Liikennemäärällä 30 000- 40 000 mallinnustulos 10 µg/m3 eli vuosiohjearvo ja suojavyöhyketulos 
vastaavat toisiaan -> putkimallimenetelmällä todennäköisesti turvataan vuosiohjearvon 10 µg/m3 alittava 
pitoisuus sekä suorilla osuuksilla että vilkkailla risteysalueilla.

• Vuorokausipitoisuus: 3D-mallinnettu 25 µg/m3 -vyöhyke (WHO vuorokausiohjearvo) on liikenteellä KVL 
<50 000 kapeampi kuin putkimallilla muodostettu suositusetäisyysvyöhyke ->putkimallimenetelmällä 
varmistetaan riittävä etäisyys päästölähteeseen myös vilkkailla risteysalueilla. 

Liikennemäärillä KVL 50 000  tai yli ei ole mallinnettu ilmanlaatuvyöhykkeitä, joten vertailu ei koske 
liikennemääriä KVL 50 000 tai yli. Vertailu on karkea ja alustava arvio, joka tulee huomioida tehtäessä arvion 
perusteella esimerkiksi muita suunnitteluhankkeita koskevaa analyysia.

Johtopäätökset, pienhiukkaset PM2.5



Tehdyn vertailun perusteella vaikuttaa siltä, että käytettäessä asuinrakennusten 
suositusetäisyyttä suunnittelutyökaluna Pirkanmaalla:

• typpidioksidin vuosi- ja vuorokausiarvojen ylitykset (kansallinen vuosiraja-arvo tai 
vuorokausipitoisuuden kansallinen ohjearvovyöhyke) eivät ole todennäköisiä,

• pienhiukkasten PM10 vuosiarvojen ylitykset (WHO vuosiohjearvo tai kansallinen 
vuosiraja-arvo) eivät ole todennäköisiä. Putkimallimenetelmällä pienhiukkasten PM10 
osalta saatetaan ylittää kansallinen vuorokausiohjearvo (kuukauden toiseksi suurin 
vuorokausiarvo) vilkkailla risteysalueilla tai liikennemäärän ylittäessä 40 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa. 

• Pienhiukkasten PM2.5 vuosiarvojen (WHO vuosiohjearvo tai EU vuosiraja-arvo) tai 
vuorokausiarvojen (WHO vuorokausiohjearvo) ylitykset eivät ole todennäköisiä. 
Putkimallimenetelmällä vaikutetaan varmistettavan riittävä etäisyys myös vilkkailla 
risteysalueilla. 

Vertailu on karkea ja alustava arvio, joka tulee huomioida tehtäessä arvion perusteella 
esimerkiksi muita suunnitteluhankkeita koskevaa analyysia.

Yhteenveto johtopäätöksistä

” Hengitettäviksi hiukkasiksi (PM10) 
kutsutaan halkaisijaltaan alle 10 
mikrometrin (µm) hiukkasia. 
Hiukkaset voivat olla kemialliselta 
koostumukseltaan vaikkapa 
valtaosin vaaratonta pölyä tai 
merisuolaa, mutta niihin voi olla 
sitoutuneena myös esimerkiksi 
haitallisia raskasmetalleja tai 
hiilivetyjä.  

Huomiota herättävin osa kaupunki-
ilman hengitettävistä hiukkasista on 
liikenteen nostattamaa katupölyä. 
Pitoisuudet kohoavat erityisesti 
maalis-huhtikuussa, jolloin 
jauhautunut hiekoitushiekka ja 
asfalttipöly nousevat liikenteen 
nostattamina kuivilta kaduilta.
Katupölyn esiintymiseen vaikuttaa 
mm. liikenteen määrä ja 
ominaisuudet, nastarenkaiden ja 
hiekoituksen käyttö, teiden 
puhdistuksen menetelmät ja 
ajoittuminen sekä talven ja kevään 
sääolot.” Lähde: Ilmatieteenlaitos
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