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1 JOHDANTO 

Tässä tutkimuksessa arvioitiin leviämismallilaskelmin liikenteen päästöjen vaikutusta 
ilmanlaatuun Espoon Westendiin rakennettavaksi suunnitellun Westendinportin 
(asuinrakennus ja palvelutalo) alueella. Alueen asemakaavassa on määritetty, että 
raitisilma tulee ottaa asuinrakennuksen katolta. Tutkimuksessa tarkastellaan mah-
dollisuutta asuntokohtaisiin ilmanvaihtokoneisiin, jolloin raitisilma otettaisiin julkisi-
vulta eri korkeuksilta. Selvityksen tarkoituksena oli arvioida Westendinportin asuin-
rakennuksen raittiin ilman sisäänottokohdille riittävän hyvä ilmanlaatu sisäpihanpuo-
leisella julkisivulla eri korkeuksilla.    

Samalle Westendin alueelle on aikaisemmin vuosina 2016 ja 2018 toteutettu 3 eri 
leviämisselvitystutkimusta silloin rakennettavaksi suunniteltujen rakennuskohteiden 
liikenteen ja lähialueen liikenteen aiheuttamien liikennepäästöjen ilmanlaatuvaiku-
tusten arvioimiseksi (Komppula ja Hannuniemi, 2016; Rasila ja Latikka, 2018; Rasila, 
Laukkanen ja Latikka, 2018)). Samaan kohteeseen nyt tehdyssä uudessa tutkimuk-
sessa käytettiin samoja laskentamenetelmiä ja lähtötietoja kuin em. aikaisemmissa 
vuoden 2018 tutkimuksissa. Rakennettavaksi suunnitellun Westendinportin asuinra-
kennuksen korkeus on tässä tutkimuksessa muutettu 5 kerroksiseksi. Rakennuksen 
5. kerroksen korkeus on nyt +22,3 mmpy ja räystäskorkeus on korkeudella 
+24 mmpy (metriä merenpinnasta). 

Tässä selvityksessä arvioitiin lähiympäristön liikenteen typenoksidi- ja hiukkaspääs-
töjen ilmanlaatuvaikutuksia. Liikenteen päästöjen aiheuttamaa vaikutusta ilmanlaa-
tuun arvioitiin vertaamalla laskelmin saatuja typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuuksia 
ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin. Tutkimuksessa tarkasteltiin ulkoilman typpidioksi-
din ja pienhiukkasten pitoisuuksia uudempaa ajoneuvokantaa (EURO 4) edustavilla 
autoliikenteen ajoneuvotyyppikohtaisilla ja nopeusriippuvaisilla päästökertoimilla 
Westendinportin asuinrakennuksen sisäpihanpuoleisella julkisivulla ja tutkimusalu-
eella hengityskorkeudella. Liikenteen päästöjen aiheuttamat typpidioksidi- ja pien-
hiukkaspitoisuudet mallinnettiin Ilmatieteen laitoksella erityisesti liikenteen päästöjen 
leviämisen mallintamiseen kehitetyllä leviämismallilla (CAR-FMI). 

Ilmanlaatuselvityksen tilasi L Arkkitehdit Oy ja tilaaja toimitti myös lähtötietoina käy-
tetyt rakennusten suunnittelukuvat sekä suunnitellut raittiinilmanottojen sijainnit. Sito 
Oy toimitti ympäröivien katujen ja teiden ennusteliikennemäärät. Päästöjen leviämis-
mallilaskelmat tehtiin Ilmatieteen laitoksen Asiantuntijapalvelut -yksikössä. 
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2 TAUSTATIETOA ILMAN EPÄPUHTAUKSISTA 

2.1 Ilmanlaatuun vaikuttavat tekijät 

Ilmanlaatua heikentävien ilmansaasteiden suurimpia päästölähteitä Suomessa ovat 
liikenne, energiantuotanto, teollisuus ja puun pienpoltto. Ilmansaasteita kulkeutuu 
Suomeen myös kaukokulkeumana maamme rajojen ulkopuolelta. Ilmansaasteiden 
päästöistä suurin osa vapautuu ilmakehän alimpaan kerrokseen, jota kutsutaan ra-
jakerrokseksi. Rajakerroksessa päästöt sekoittuvat ympäröivään ilmaan ja ilman-
saasteiden pitoisuudet laimenevat. Päästöt voivat levitä liikkuvien ilmamassojen mu-
kana laajoille alueille. Tämän kulkeutumisen aikana ilmansaasteet voivat reagoida 
keskenään sekä muiden ilmassa olevien yhdisteiden kanssa muodostaen uusia yh-
disteitä. Ilmansaasteet poistuvat ilmasta sateen huuhtomina (märkälaskeuma), kui-
valaskeumana erilaisille pinnoille tai kemiallisen muutunnan kautta. 

Ilmansaasteiden leviäminen tapahtuu pääosin ilmakehän alimmassa osassa, raja-
kerroksessa. Sen korkeus on Suomessa tyypillisesti alle kilometri, mutta varsinkin 
kesällä se voi nousta yli kahteen kilometriin. Matalimmat rajakerroksen korkeudet 
havaitaan yleensä talvella kovilla pakkasilla. Rajakerroksen korkeus määrää ilmati-
lavuuden, johon päästöt voivat välittömästi sekoittua. Rajakerroksen tuuliolosuhteet 
määräävät karkeasti ilmansaasteiden kulkeutumissuunnan, mutta rajakerroksen il-
mavirtausten pyörteisyys ja kerroksen korkeus vaikuttavat merkittävästi ilmansaas-
teiden sekoittumiseen ja pitoisuuksien laimenemiseen kulkeutumisen aikana. Leviä-
misen kannalta keskeisiä meteorologisia tekijöitä ovat tuulen suunta ja nopeus, ilma-
kehän stabiilisuus ja sekoituskorkeus. Ilmakehän stabiilisuudella tarkoitetaan ilma-
kehän herkkyyttä pystysuuntaiseen sekoittumiseen. Stabiilisuuden määrää ilmake-
hän pystysuuntainen lämpötilarakenne sekä mekaaninen turbulenssi eli alustan kit-
kan synnyttämä ilman pyörteisyys. 

Inversiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa ilmakehän lämpötila nousee ylöspäin mentä-
essä. Erityisesti maanpintainversion aikana ilmanlaatu voi paikallisesti huonontua 
nopeasti. Maanpintainversiossa maanpinta ja sen lähellä oleva ilmakerros jäähtyy 
niin, että kylmempi ilma jää ylempänä olevan lämpimämmän ilman alle. Kylmä pin-
tailma ei raskaampana pääse kohoamaan yläpuolellaan olevan lämpimän kerroksen 
läpi, ja ilmakehän pystysuuntainen liike estyy. Inversiokerroksessa tuuli on hyvin 
heikkoa ja ilmaa sekoittava pyörteisyys on vähäistä, minkä vuoksi ilmansaasteet lai-
menevat huonosti. Inversiotilanteissa pitoisuudet kohoavat taajamissa etenkin liiken-
neruuhkien aikana, koska ilmansaasteet kerääntyvät matalaan ilmakerrokseen 
päästölähteiden lähelle. 

2.2 Typpidioksidi 

Typen yhdisteitä vapautuu päästölähteistä ilmaan typen oksideina eli typpimonoksi-
dina (NO) ja typpidioksidina (NO2). Näistä yhdisteistä terveysvaikutuksiltaan haitalli-
sempaa on typpidioksidi, jonka pitoisuuksia ulkoilmassa säädellään ilmanlaadun 
ohje- ja raja-arvoilla. Typpidioksidin määrään ilmassa vaikuttavat myös kemialliset 
muutuntareaktiot, joissa typpimonoksidi hapettuu typpidioksidiksi. Ulkoilman typpidi-
oksidipitoisuuksille altistuminen on suurinta kaupunkien keskustojen ja taajamien lii-
kenneympäristöissä. Typpidioksidipitoisuudet kohoavat tyypillisesti ruuhka-aikoina. 
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Korkeimmillaan typpidioksidipitoisuudet ovat erityisesti tyyninä ja kylminä talvipäi-
vinä, jolloin myös energiantuotannon päästöt ovat suurimmillaan. Taajamien ja kau-
punkien korkeimmat typpidioksidipitoisuudet aiheuttaa pääasiassa ajoneuvoliikenne, 
vaikka energiantuotannon ja teollisuuden aiheuttamat päästöt (pistemäiset päästö-
lähteet) olisivat määrällisesti jopa suurempia autoliikenteeseen verrattuna. Ihmiset 
altistuvat helposti liikenteen päästöille, sillä autojen pakokaasupäästöt vapautuvat 
hengityskorkeudelle. 

Typpidioksidille herkimpiä väestöryhmiä ovat lapset ja astmaatikot, joiden hengitysoi-
reita kohonneet pitoisuudet voivat lisätä suhteellisen nopeasti. Pakkaskaudella ta-
pahtuva typpidioksidipitoisuuden kohoaminen on erityisen haitallista astmaatikoille, 
koska jo puhtaan kylmän ilman hengittäminen rasituksessa aiheuttaa useimmille ast-
maatikoille keuhkoputkien supistusta ja typpidioksidi pahentaa tästä aiheutuvia oi-
reita kuten hengenahdistusta ja yskää. 

Typpidioksidin vuosikeskiarvopitoisuudet ovat suurimmissa kaupungeissa keski-
määrin 20−30 µg/m3. Vilkkaimmilla teillä ja katukuiluosuuksilla pitoisuudet voivat olla 
lähellä vuosiraja-arvoa 40 µg/m3. Pienissä ja keskisuurissa kaupungeissa typpidiok-
sidin vuosikeskiarvot ovat yleensä noin 10−20 µg/m3 (Komppula ym., 2014). Typpi-
dioksidin tuntipitoisuudet voivat kohota yli raja-arvotason (200 µg/m3) suurimpien 
kaupunkien vilkkaasti liikennöidyillä keskusta-alueilla muutamia kertoja vuodessa (Il-
manlaatuportaali, 2015). Ylitystunteja saa olla vuodessa 18 kpl, ennen kuin raja-arvo 
katsotaan ylittyneeksi. Puhtailla tausta-alueilla typpidioksidin vuosikeskiarvot ovat ol-
leet Etelä-Suomessa noin 2–6 µg/m³ ja Pohjois-Suomessa noin 1 µg/m³.  

Helsingin vilkasliikenteisillä katuosuuksilla ja katukuilumaisissa ympäristöissä typpi-
dioksidin vuosiraja-arvo ylittyy paikoitellen ja ylitysalueen yhteispituuden on arvioitu 
olevan 5,5 km vuonna 2017 Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY:n tekemän asi-
antuntija-arvion mukaan. Typpidioksidin vuosiraja-arvo ylittyi Helsingissä vuonna 
2016 viidessä ilmanlaadun mittauspisteessä, mukaan lukien Töölöntullissa (Kaski 
ym., 2017). 

2.3 Hiukkaset 

Ulkoilman hiukkaset ovat nykyisin merkittävimpiä ilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä 
Suomen kaupungeissa. Pienhiukkasia pidetään länsimaissa haitallisimpana ympä-
ristötekijänä ihmisten terveydelle. Ulkoilman hiukkaset ovat taajamissa suurelta osin 
peräisin liikenteen ja tuulen nostattamasta katupölystä (ns. resuspensio) eli epäsuo-
rista päästöistä. Hiukkaspitoisuuksia kohottavat myös nk. suorat hiukkaspäästöt, 
jotka ovat peräisin energiantuotannon ja teollisuuden prosesseista, autojen pakokaa-
suista ja puun pienpoltosta. Suorat hiukkaspäästöt ovat pääasiassa pieniä hiukkasia. 
Hiukkasiin on sitoutunut myös erilaisia haitallisia yhdisteitä kuten hiilivetyjä ja raskas-
metalleja. 

Ulkoilman hiukkasten koko on yhteydessä niiden aiheuttamiin erilaisiin vaikutuksiin. 
Suurempien hiukkasten korkeat pitoisuudet vaikuttavat merkittävimmin viihtyvyyteen 
ja aiheuttavat likaantumista. Terveysvaikutuksiltaan haitallisempia ovat ns. hengitet-
tävät hiukkaset ja pienhiukkaset, jotka kykenevät tunkeutumaan syvälle ihmisten 
hengitysteihin. Hengitettäville hiukkasille, joiden halkaisija on alle 10 mikrometriä 
(PM10), on annettu ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot. Hengitettävien hiukkasten pitoi-
suudet kohoavat erityisesti keväällä, jolloin jauhautunut hiekoitushiekka ja asfalttipöly 
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nousevat ilmaan kuivilta kaduilta liikenteen nostattamana. Pienhiukkaset, joiden hal-
kaisija on alle 2,5 mikrometriä (PM2,5), ovat pääasiassa peräisin suorista autoliiken-
teen ja teollisuuden päästöistä ja kaukokulkeumasta, jonka lähde voi olla esimerkiksi 
metsä- ja maastopalot. Hiukkasten kokoluokkia on havainnollistettu kuvassa A. 

 

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

Suurimmat hiukkaspitoisuudet esiintyvät vilkkaasti liikennöidyissä kaupunkikeskus-
toissa. Suomessa hiukkaspitoisuudet kohoavat yleensä voimakkaasti keväällä maa-
lis-huhtikuussa, kun maanpinnan kuivuessa tuuli ja liikenne nostattavat katupölyä il-
maan. Liikenteen vaikutukset korostuvat matalan päästökorkeuden vuoksi. Hengitet-
täville hiukkasille annettu vuorokausiohjearvo ylittyy keväisin yleisesti Suomen kau-
pungeissa. Hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuudelle annettu raja-arvo on 
sen sijaan ylittynyt viime vuosina vain Helsingin keskustassa. Vuosikeskiarvopitoi-
suudelle annettu raja-arvo alittuu Suomessa. Suurimpien kaupunkien keskusta-alu-
eilla on mitattu useina vuosina yli 25 µg/m³:n hengitettävien hiukkasten pitoisuuden 
vuosikeskiarvoja. Pienempienkin kaupunkien keskusta-alueilla hengitettävien hiuk-
kasten pitoisuuden vuosikeskiarvot voivat ylittää 20 µg/m³ (Komppula ym., 2014). 
Puhtailla tausta-alueilla vuosikeskiarvopitoisuudet ovat olleet Etelä-Suomessa noin 
9−12 µg/m³ ja Pohjois-Suomessa noin 3−6 µg/m³. 

Pienhiukkaspitoisuuden (PM2,5) vuosikeskiarvolle määritetty raja-arvo 25 µg/m3 alit-
tuu kaikkialla Suomessa. Korkeimmillaan vuosipitoisuus on ollut Helsingin vilkkaasti 
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liikennöidyillä keskusta-alueilla noin 12–14 µg/m3. Maaseututausta-alueilla pitoisuus-
taso on Etelä-Suomessa noin 7−10 µg/m3, Keski-Suomessa noin 4–7 µg/m3 ja Poh-
jois-Suomessa noin 3 µg/m3. Pitoisuuserot erityyppisten mittausympäristöjen välillä 
ovat melko pieniä: kaupunkiympäristön päästölähteet kohottavat vuositasolla pitoi-
suuksia liikenneympäristöissä noin 3–4 µg/m3 ja kaupunkitausta-alueilla noin 1–
2 µg/m3 taustapitoisuuksista. Pienhiukkasten taustapitoisuudesta valtaosa on kau-
kokulkeutunutta hiukkasainesta. Kaukokulkeuma muodostaa huomattavan osan 
myös kaupunki-ilman pienhiukkaspitoisuuksista (Alaviippola ja Pietarila, 2011). 

2.4 Ilmanlaadun raja- ja ohjearvot 

Leviämismallilaskelmilla tai ilmanlaadun mittauksilla saatuja ilman epäpuhtauksien 
pitoisuuksia voidaan arvioida vertaamalla niitä ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin. 
EU-maissa voimassa olevat raja-arvot ovat sitovia ja ne eivät saa ylittyä alueilla, 
joissa asuu tai oleskelee ihmisiä. Raja-arvot eivät ole voimassa esimerkiksi teolli-
suusalueilla tai liikenneväylillä, lukuun ottamatta kevyen liikenteen väyliä. Kansalliset 
ilmanlaadun ohjearvot eivät ole yhtä sitovia kuin raja-arvot, mutta niitä käytetään esi-
merkiksi kaupunkisuunnittelun tukena ja ilman pilaantumisen vaaraa aiheuttavien toi-
mintojen sijoittamisessa. Tavoitteena on ennalta ehkäistä ohjearvojen ylittyminen 
sekä taata hyvän ilmanlaadun säilyminen. 

Raja-arvot määrittelevät ilmansaasteille sallitut korkeimmat pitoisuudet. Raja-arvoilla 
pyritään vähentämään tai ehkäisemään terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaiku-
tuksia. Raja-arvon ylittyessä kunnan on tiedotettava väestöä ja tehtävä ohjelmia ja 
suunnitelmia ilmanlaadun parantamiseksi ja raja-arvon ylitysten estämiseksi. Tällai-
sia toimia voivat olla esimerkiksi määräykset liikenteen tai päästöjen rajoittamisesta. 
Ilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi ulkoilman typ-
pidioksidin ja pienhiukkasten pitoisuudet eivät saisi ylittää taulukon 1 raja-arvoja alu-
eilla, joilla ihmiset saattavat altistua ilmansaasteille. 

Taulukko 1. Terveyshaittojen ehkäisemiseksi annetut ulkoilman typpidioksidin ja pienhiukkas-
ten pitoisuuksia koskevat raja-arvot (Vna 38/2011). 

 Ilman epäpuhtaus 
Keskiarvon las-

kenta-aika 
Raja-arvo µg/m3 

(293 K, 101,3 kPa) 

Sallittujen ylitysten 
määrä kalenterivuo-
dessa (vertailujakso) 

 Typpidioksidi (NO2) 1 tunti 200 1) 18 

 kalenterivuosi 40 1) – 

 Pienhiukkaset (PM2,5) kalenterivuosi 25 2) – 

    
1) Tulokset ilmaistaan lämpötilassa 293 K ja paineessa 101,3 kPa. 
2) Tulokset ilmaistaan ulkoilman lämpötilassa ja paineessa. 

Typenoksidipitoisuuksien (NOx) vuosikeskiarvoon perustuva kriittinen taso 30 µg/m3 
on annettu kasvillisuuden ja ekosysteemien suojelemiseksi ja se on voimassa laa-
joilla maa- ja metsätalousalueilla ja luonnonsuojelun kannalta merkityksellisillä alu-
eilla. 
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Ilmanlaadun ohjearvot on otettava huomioon suunnittelussa ja niitä sovelletaan mm. 
alueiden käytön, kaavoituksen, rakentamisen ja liikenteen suunnittelussa ja ympä-
ristölupaharkinnassa. Ohjearvojen soveltamisen avulla pyritään ehkäisemään ilman-
saasteiden aiheuttamia terveysvaikutuksia. Suomessa voimassa olevat ulkoilman 
typpidioksidin pitoisuuksia koskevat ilmanlaadun ohjearvot on esitetty taulukossa 2. 
Lisäksi taulukossa esitetään WHO:n suosituksenomaiset ohjearvot pienhiukkasten 
vuorokausipitoisuudelle ja vuosipitoisuudelle (WHO, 2006). 

Taulukko 2. Ulkoilman typpidioksidin ja pienhiukkasten pitoisuuksia koskevat ilmanlaadun oh-
jearvot (Vnp 480/1996, WHO, 2006).  

Ilman epäpuhtaus 
Ohjearvo µg/m³   

(293 K, 101,3 kPa) 
Tilastollinen määrittely 

Typpidioksidi (NO2) 150 Kuukauden tuntiarvojen 99. prosenttipiste 

 70 Kuukauden toiseksi suurin vuorokausiarvo 

Pienhiukkaset (PM2,5) 25 (WHO) Suurin vuorokausikeskiarvo 

 10 (WHO) Vuosikeskiarvo 

   

3 MENETELMÄT 

3.1 Leviämismallilaskelmien kuvaus 

Ilmansaasteiden leviämismalleilla tutkitaan eri ilmansaasteiden kulkeutumista ilma-
kehässä ja ilmansaasteiden pitoisuuksien muodostumista tutkimusalueelle. Malleihin 
sisältyy usein myös laskentamenetelmiä, joiden avulla voidaan kulkeutumisen lisäksi 
tarkastella ilmansaasteiden muuntumista ja kemiallisia reaktioita ilmakehässä sekä 
poistumista ilmakehästä laskeumana. Tässä tutkimuksessa käytettiin Ilmatieteen lai-
toksella kehitettyjä leviämismalleja tieliikenteen päästöjen leviämisen kuvaamiseen 
ja ilmanlaatuvaikutusten arvioimiseen. 

Ilmatieteen laitoksen leviämismalleja on kehitetty pitkäjänteisesti yli kolmenkymme-
nen vuoden ajan tavoitteena tuottaa luotettavaa tietoa ilmanlaadusta erityisesti Suo-
men olosuhteissa mm. kaupunki- ja liikennesuunnittelun ja ilmansuojelutoimenpitei-
den suunnittelun tueksi sekä pitoisuuksien ja väestön altistumisen arvioimiseksi. Mal-
lien toimintaa on kehitetty lukuisissa tutkimusprojekteissa ja verifiointitutkimusten 
mukaan mallinnusten tulokset on todettu hyvin yhteensopiviksi Suomen taajamien ja 
teollisuusympäristöjen ilmanlaadun mittaustulosten kanssa. Nykyisissä Ilmatieteen 
laitoksen leviämismalleissa kuvataan tarkasti päästökohdassa tapahtuvaa mekaa-
nista ja lämpötilaeroista johtuvaa nousulisää, lähimpien esteiden aiheuttamaa savu-
painumaa, ilmassa tapahtuvia päästöaineiden kemiallisia prosesseja sekä ilman-
saasteiden poistumamekanismeja ilmakehästä. Malleihin sisältyy laskentamene-
telmä typenoksidien kemialliselle muutunnalle. Liikenteen ja energiantuotannon ty-
penoksidipäästöt koostuvat typpidioksidista sekä typpimonoksidista, jota on valtaosa 
päästöistä. Osa typpimonoksidista hapettuu ilmassa terveydelle haitallisemmaksi 
typpidioksidiksi. 
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Tässä selvityksessä käytetyllä leviämismallilla voidaan arvioida ilmansaasteiden pi-
toisuuksia ja laskeumaa päästölähteiden lähialueilla. Autoliikenteen päästöjen ai-
heuttamia ilmanlaatuvaikutuksia arvioitiin viivalähdemallilla CAR-FMI (Contaminants 
in the Air from a Road; Karppinen, 2001; Härkönen ym., 2001). Kaaviokuva leviämis-
mallin toiminnasta on esitetty kuvassa B. 

Leviämismallien lähtötiedoiksi tarvitaan tietoja päästöistä ja niiden lähteistä, mittaa-
malla ja mallittamalla saatuja tietoja ilmakehän tilasta sekä tietoja ilmansaasteiden 
taustapitoisuudesta tutkimusalueella. Lisäksi lähtötiedoiksi tarvitaan erilaisia paikka-
tietoja, kuten tietoja maanpinnan muodoista ja maanpinnan laadusta sekä tietoa 
päästölähteiden sijainnista. Liikenteen päästölaskennassa otetaan huomioon liiken-
nemäärät ja niiden tunneittainen vaihtelu, erityyppisten ajoneuvojen osuudet liiken-
nemääristä, liikennevirtojen nopeudet ja ajoneuvokohtaiset nopeusriippuvaiset pääs-
tökertoimet. Pistemäisten lähteiden päästöjen laskennassa otetaan huomioon läh-
dekohtaiset päästöt, savukaasujen ominaisuudet ja laitoksen tekniset tiedot. Le-
viämislaskelmia varten muodostetaan kaikille eri päästölähteille päästöaikasarjat, 
joissa on jokaiselle tarkastelujakson tunnille (1–3 vuotta, 8 760–26 304 tuntia) las-
kettu päästömäärä erikseen eri ilmansaasteille. 

Leviämismallin tarvitseman meteorologisen aikasarjan muodostuksessa käytetään 
Ilmatieteen laitoksella kehitettyä meteorologisten tietojen käsittelymallia, joka perus-
tuu ilmakehän rajakerroksen parametrisointimenetelmään (Rantakrans, 1990; Karp-
pinen, 2001). Menetelmän avulla voidaan meteorologisten rutiinihavaintojen ja fy-
siikan perusyhtälöiden avulla arvioida rajakerroksen tilaan vaikuttavat muuttujat, joita 
tarvitaan ilmansaasteiden leviämismallilaskelmissa. Tarvittavat mittaustiedot saa-
daan Ilmatieteen laitoksen havaintotietokantaan tallennetuista sää-, auringonpaiste- 
ja radioluotaushavainnoista. Menetelmässä otetaan huomioon tutkimusalueen pai-
kalliset tekijät, kuten leviämisalustan rosoisuus ja vuodenaikaiset albedoarvot 
(maanpinnan kyky heijastaa auringon säteilyä) eri maanpinnan laaduille. Laskel-
missa käytetään yleensä 1–3 vuoden pituista tutkimusalueen sääolosuhteita edusta-
vaa meteorologista aineistoa. Laskelmissa käytettäviksi sääasemiksi valitaan tutki-
musaluetta lähimpänä sijaitsevat sääasemat, joilla mitataan kaikkia mallin tarvitse-
mia suureita. Tuulen suunta- ja nopeustiedot muodostetaan kahden tai useamman 
sääaseman havaintojen etäisyyspainotettuna tilastollisena yhdistelmänä. Lopputu-
loksena saadaan leviämismalleissa tarvittavien meteorologisten tietojen tunneittaiset 
aikasarjat. 
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Kuva B. Kaaviokuva Ilmatieteen laitoksella kehitetyn leviämismallin, viivalähdemallin (CAR-
FMI). 

Leviämismallit laskevat ilmansaasteiden pitoisuuksia tarkastelujakson jokaiselle tun-
nille laskentapisteikköön, joka muodostetaan kullekin tutkimusalueelle sopivaksi. 
Laskentapisteitä on yleensä useita tuhansia, ja niiden etäisyys toisistaan vaihtelee 
muutamasta kymmenestä metristä satoihin metreihin riippuen tutkimusalueen 
koosta ja tarkasteltavista kohteista. Mallin tuottamasta pitoisuusaikasarjasta laske-
taan ilmanlaadun raja- ja ohjearvoihin verrannollisia tilastollisia suureita, jotka esite-
tään raportissa mm. pitoisuuksien aluejakaumakuvina ja taulukkoina.  

4 TUTKIMUSALUE JA LÄHTÖTIEDOT 

Tutkimuksessa tarkasteltiin liikenteen pakokaasupäästöjen ilmanlaatuvaikutuksia 
Espoon Westendiin rakennettavaksi suunnitellun Westendinportin (asuinrakennus ja 
palvelutalo) lähiympäristön hengityskorkeudelle ja asuinrakennuksen sisäpihanpuo-
leiselle julkisivulle suunniteltujen raittiinilmanottojen kohdille. Westendinportin raken-
nuskokonaisuuden ja erillispisteiden sijaintikohdat tutkimusalueella on esitetty ku-
vassa C. Westendinportin asuinrakennuksen viidestä kerroksesta neljä ylintä ker-
rosta olisivat asuinkerroksia.  
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Rakennettavaksi suunnitellun 5 kerroksisen Westendinportin asuinrakennuksen (1. 
krs +4 mmpy ja ylin 5. krs +22,3 mmpy) asuntojen raittiinilman sisäänotot sijaitsisivat 
sisäpihan julkisivuilla alimmillaan +7,5 mmpy korkeudella merenpinnasta. Mallilas-
kelmin arvioitiin lähiliikenteen aiheuttamat typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet si-
säpihan julkisivun alimmalta suunnitellulta raittiinilman sisäänottotasolta +7,5 mmpy 
noin 3,1 m välein +24 mmpy (rakennuksen räystäskorkeus) korkeudelle asti.  

 

Kuva C. Westendinportin rakennuskokonaisuus ja asuinrakennuksen raittiinilmanottojen (4 
erillispistettä) suunnitellut sijainnit tutkimusalueella punaisilla tähdillä merkittyinä. 

Mallilaskelmin tarkasteltiin vuotta 2040 edustavia liikennemääriä. Autoliikenteen pa-
kokaasupäästöjen leviämislaskelmat tehtiin käyttäen EURO 4 -päästötason nopeu-
desta riippuvia ajoneuvotyyppikohtaisia päästökertoimia. EURO 4 -päästötason voi-
daan katsoa edustavan nykyistä tai hieman uudempaa autokantaa ja ajoneuvosuo-
ritteiden päästötasoa (vuosimallit 2006–2009). EURO 4 on päästötaso, jossa olete-
taan autokannan uusiutuneen siinä määrin, että kaikkien liikennöivien ajoneuvojen 
päästötaso vastaisi vuosina 2006–2009 valmistuneiden autojen päästötasoa (VTT, 
LIPASTO).  

Henkilöautojen ajoneuvojakaumana mallinnuksessa käytettiin vuotta 2017 edustavia 
suoriteosuuksia VTT:n julkaiseman LIISA 2012 raportin mukaisesti. Valtaosa henki-
löautoista oli katalysaattorilla varustettuja bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja, joiden osuus 
oli 57 % ajosuoritteesta. Katalysaattorittomia bensiinikäyttöisiä ajoneuvoja arvioitiin 
olevan enää 2 %. Tulevaisuudessa tiukkenevista päästönormeista ja ajoneuvojen 
ikääntymisestä johtuen niiden bensiinikäyttöisten henkilöautojen, joissa ei ole lain-
kaan katalysaattoria, määrä ja ajosuorite tulevat pienenemään. Dieselkäyttöisten 
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henkilöautojen osuus oli 41 %. Dieselkäyttöisten ajoneuvojen ajosuoritteen muutok-
sen ennustaminen on vaikeampaa, sillä siihen vaikuttavat merkittävästi ohjauskeinot. 
Pakettiautojen suoriteosuus oli laskelmissa noin 12 % henkilö- ja pakettiautojen ko-
konaissuoritteesta. Raskaiden ajoneuvojen osuus vaihteli eri katu- ja tieosuuksilla 
Sito Oy:ltä saatujen liikennetietojen mukaisesti. 

Koko tutkimusalueen liikenteen päästöt laskettiin ja mallinnettiin tiekohtaisina viiva-
lähteinä. Liikenneväylää kuvattiin peräkkäisinä lyhyinä viivoina, joista jokaisesta va-
pautuu ympäristöönsä erikseen laskettavan suuruinen päästö. Tieverkon liikenteen 
päästöt laskettiin Ilmatieteen laitoksella keskimääräisten vuoden 2040 arkivuorokau-
siliikennemäärien (KAVL), ajonopeuksien, raskaan liikenteen osuuksien ja liikenteen 
tuntikohtaisen vaihtelun perusteella. Liikennemäärien tuntikohtainen vaihtelu perus-
tuu Länsiväylällä Hanasaaressa vuonna 2014 tehtyyn liikennelaskentaan.  

Laskelmissa huomioitiin tieliikenteen päästöt noin 3 km × 3 km suuruiselta alueelta 
Espoosta sekä alueellinen taustapitoisuus, jotta mallilaskelmin saadut pitoisuudet 
vastaisivat mahdollisimman hyvin todellisia epäpuhtauksien pitoisuustasoja. Päästöt 
laskettiin ajoneuvotyyppikohtaisten päästökertoimien avulla, jotka perustuvat VTT:n 
(Teknologian tutkimuskeskus) päästölaskelmiin (LAURIKKO, 1998) ja CAR-FMI -
mallia varten kehitettyihin ajoneuvojen nopeudesta riippuviin päästökerroinfunktioi-
hin.  

Kuvissa D ja E on esitetty vuoden 2040 arkivuorokausiliikennemäärät tutkimusalu-
eella ja liikenneväyläkohtaisesti lasketut typenoksidi- ja hiukkaspäästöt (kg/v/m). 
Länsiväylällä ja Westendinkadulla on esitetty erillisinä viivalähteinä eri suuntiin kul-
keva liikenne. Tämän vuoksi myös kokonaisliikennemäärä on jaettu tasan eri suun-
tien kesken. Westendinportin rakennuskokonaisuuden kohdalla kokonaisliikenne-
määrä on Länsiväylällä 58 000 ajoneuvoa/arkivuorokausi ja Westendinkadulla 6 600 
ajoneuvoa/arkivuorokausi. 

Leviämismallilaskelmissa on oletettu autoliikenteen typenoksidipäästöistä (NOx) ole-
van keskimäärin 20 % typpidioksidia (NO2) (Anttila ym., 2011). Typpidioksidipäästö-
jen osuus pakokaasujen typenoksidipäästöistä on oletettu samaksi kuin nykyään, 
koska typpidioksidipäästöjen osuuden kehittymisen ennustamiseen liittyy paljon epä-
varmuustekijöitä.  

Tutkimusalueen tieliikenteen päästöjen lisäksi mallilaskelmissa on huomioitu alueel-
linen typpidioksidin ja pienhiukkasten taustapitoisuus, joka arvioitiin HSY:n Espoon 
Luukissa sijaitsevan ilmanlaadun mittausaseman tuloksista. Typpidioksidin ja pien-
hiukkasten taustapitoisuudet ovat molemmat vuosikeskiarvona suuruusluokaltaan 
6,5 µg/m³ (vuosina 2012–2014). Typenoksidipäästöjen muutunnan kuvaamiseen 
käytettiin Luukin ilmanlaadun mittausaseman otsonihavaintoja. Otsonin taustapitoi-
suuksina käytettiin pitoisuuksien kuukausittain laskettuja tunneittaisia keskiarvoja, 
joilla pyrittiin kuvaamaan taustapitoisuuksien vuorokauden sisäistä vaihtelua (Ilman-
laatuportaali, 2015). 
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Kuva D. EURO 4 -päästötason typenoksidipäästöt (kg/v/m) sekä vuotta 2040 edustavat ar-
kivuorokausiliikennemäärät Espoon Westendin alueen ympäristössä. 

 

Kuva E. EURO 4 -päästötason pienhiukkaspäästöt (kg/v/m) sekä vuotta 2040 edustavat ar-
kivuorokausiliikennemäärät Espoon Westendin alueen ympäristössä. 
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Tutkimusalueen ilmastollisia olosuhteita edustava meteorologinen aikasarja muo-
dostettiin Helsingin Kumpulan, Harmajan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman sääase-
mien havaintotiedoista vuosilta 2012–2014. Sekoituskorkeuden määrittämiseen käy-
tettiin Jokioisten observatorion radioluotaushavaintoja. Kuvassa F on esitetty tuulen 
suunta- ja nopeusjakauma tutkimusalueella tuuliruusun muodossa. Tutkimusalueella 
ovat vallitsevia lounaistuulet.  

Päästöjen aiheuttamat pitoisuudet laskettiin pisteikköön, jossa oli 11 000 laskenta-
pistettä. Laskentapisteikön pisteet olivat tiheimmillään 25 metrin etäisyydellä toisis-
taan ja harvimmillaan tutkimusalueen reunoilla 100 metrin etäisyydellä toisistaan. 
Tutkimuksessa tarkasteltiin liikenteen päästöjen aiheuttamia ulkoilman typpidioksidi- 
ja pienhiukkaspitoisuuksia tutkimusalueella hengityskorkeudella sekä eri korkeuk-
silla suunniteltujen raittiinilman sisäänottojen kohdilla.  

 
 

Kuva F. Tuulen suunta- ja nopeusjakauma tutkimusalueella vuosina 2012–2014. Lasketut 
tuulitiedot kuvaavat olosuhteita 10 metrin korkeudella maanpinnasta. 

5 TULOKSET 

5.1 Typpidioksidipitoisuudet 

Suunnitellun Westendinportin asuinrakennuksen raittiinilmanottojen kohdille mallin-
netut korkeimmat typpidioksidipitoisuudet on esitetty kuvissa G ja H ja taulukossa 4 
suhteessa raja- ja vuorokausiohjearvoon. Typpidioksidipitoisuuden vuosiraja-arvo 
alittuu selvästi kaikkien suunniteltujen raittiinilmanottojen kohdilla. Pitoisuudet ovat 
korkeimmillaan alle 40 % vuosiraja-arvosta. Typpidioksidin vuorokausiohjearvo alit-
tuu kaikkien raittiinilmanottojen kohdilla. Suurimmillaan pitoisuudet ovat alimmilla tut-
kituilla korkeustasoilla (+7,5 mmpy merenpinnasta) noin 80–87 % vuorokausiohjear-
vosta. Pitoisuudet pienenevät korkeammalle noustessa ja etäisyyden kasvaessa 
päästölähteistä eli lähimmistä teistä. Samalla korkeustasolla Erillispisteiden välille ei 
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typpidioksidipitoisuuksiin syntynyt merkittävää eroa. Westendinportin asuinraken-
nuksen +22,3 mmpy korkeudella merenpinnasta (5. krs) typpidioksidipitoisuus olisi 
noin 60 % vuorokausiohjearvosta ja +24 mmpy korkeudella merenpinnasta raken-
nuksen räystästasolla noin 50 % vuorokausiohjearvosta. 

Taulukko 4. Typpidioksidipitoisuuksien suhde vuosiraja-arvoon ja vuorokausiohjearvoon Wes-
tendinportti -kohteeseen suunniteltujen raittiinilman sisäänottojen mahdollisilla si-
joituskorkeuksilla. 

Raittiinilman sisäänotto Tarkastelukorkeus 
maanpinnasta (m) 

NO2  
vuosiraja-arvo 

(%) 

NO2  
vuorokausioh-

jearvo (%) 

Erillispiste 1 7,5−24 38−28 80−52 

Erillispiste 2 7,5−24 38−29 82−52 

Erillispiste 3 7,5−24 37−29 87−53 

Erillispiste 4 7,5−24 37−29 85−54 

    

 

 

Kuva G. Typpidioksidin vuosiraja-arvoon verrannolliset pitoisuudet Westendinportti -koh-
teeseen suunniteltujen ilmanottojen mahdollisilla sijoituskorkeuksilla. 
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Kuva H. Typpidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet Westendinportti  
-kohteeseen suunniteltujen ilmanottojen mahdollisilla sijoituskorkeuksilla. 

Leviämismallilaskelmien tuloksina saatujen ulkoilman typpidioksidipitoisuuksien alu-
eellinen vaihtelu hengityskorkeudella on esitetty kuvissa I ja J. Typpidioksidin vuosi-
keskiarvopitoisuuksien raja-arvo (40 µg/m3) alittuu Westendin ympäristössä. Wes-
tendinportin kohdalla typpidioksidipitoisuuden vuosikeskiarvo on korkeimmillaan 
noin 50 % vuosiraja-arvosta hengityskorkeudella. Pitoisuudet ovat korkeimmillaan 
vilkkaimmin liikennöityjen katujen ja teiden varsilla. Vuosikeskiarvopitoisuudet ku-
vaavat alueen pitempiaikaista keskimääräistä pitoisuustilannetta. 

Mallilaskelmien mukaan typpidioksidipitoisuuden vuorokausiohjearvo (70 µg/m3) voi 
ylittyä hengityskorkeudella Länsiväylällä ja sen läheisyydessä. Lyhytaikaispitoisuuk-
siin ja niiden jakaumaan vaikuttavat yksittäiset epäedulliset meteorologiset tilanteet, 
jotka aiheuttavat ilmanlaadun heikkenemisen ja esitettyjen suurimpien pitoisuuksien 
muodostumisen yhdessä päästöjen kanssa. Westendinportin kohdalla typpidioksidi-
pitoisuus on korkeimmillaan noin 85 % vuorokausiohjearvosta hengityskorkeudella. 
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Kuva I. Typpidioksidin vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus hengityskorkeudella.  

 

Kuva J. Typpidioksidin vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus hengityskorkeu-
della.  

5.2 Pienhiukkaspitoisuudet 

Suunnitellun Westendinportin asuinrakennuksen raittiinilmanottojen kohdille mallin-
netut korkeimmat pienhiukkaspitoisuudet on esitetty kuvissa K ja L ja taulukossa 5 
suhteessa vuosiraja-arvoon ja (WHO) vuorokausiohjearvoon. Raittiinilman sisäänot-
tojen kohdilla pienhiukkaspitoisuuden raja-arvo alittuu selvästi ollen korkeimmillaan 
noin 7−8 µg/m3. Pienhiukkasten ulkoilman kokonaispitoisuudesta suurin osa on taus-
tapitoisuutta (noin 6,5 µg/m³). Erillispisteiden välille ei pienhiukkaspitoisuuksiin syn-
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tynyt merkittävää eroa ja laskelmien mukaan liikenteen pakokaasut aiheuttaisivat si-
ten vain pienen lisän pienhiukkasten pitoisuuksiin. Raittiinilmanottojen kohdilla pien-
hiukkaspitoisuus on korkeimmillaan noin kolmasosa vuosiraja-arvosta.  
 
WHO:n ohjearvo alittuu raitisilmasäleiköiden kohdilla. Pitoisuudet ovat alimpien ker-
rosten korkeudella noin 75−85 % ohjearvosta. On kuitenkin huomioitava, että 
WHO:n määrittelemä ohjearvo on suosituksenomainen eikä ole osa Suomen ilman-
suojelulainsäädäntöä. Pitoisuuksia verrataan WHO:n ohjearvoon, koska pienhiuk-
kasten lyhytaikaispitoisuuksille ei ole Suomessa voimassa olevaa ohje- tai raja-ar-
voa. 

Taulukko 5. Pienhiukkaspitoisuuksien suhde vuosiraja-arvoon ja vuorokausiohjearvoon (WHO) 
Westendinportti -kohteeseen suunniteltujen asuinrakennuksen raittiinilman sisään-
ottojen mahdollisilla sijoituskorkeuksilla.  

Raittiinilman sisäänotto 
Tarkastelukorkeus 

merenpinnasta 
(+mmpy) 

PM2,5  
vuosiraja-arvo 

(%) 

PM2,5  
vuorokausiohje-
arvo (WHO) (%) 

Erillispiste 1 7,5−24 32−28 76−47 

Erillispiste 2 7,5−24 31−28 79−47 

Erillispiste 3 7,5−24 30−28 84−47 

Erillispiste 4 7,5−24 30−28 84−47 

    
 
 
 

 

 

Kuva K. Pienhiukkasten vuosiraja-arvoon verrannolliset pitoisuudet Westendinportti -koh-
teeseen suunniteltujen asuinrakennuksen ilmanottojen mahdollisilla sijoituskor-
keuksilla. 
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WHO:n ohjearvo alittuu raittiinilmanottojen kohdilla. Pitoisuudet ovat alimpien kerros-
ten korkeudella noin 75−85 % ohjearvosta. Pitoisuudet pienenevät korkeammalle 
noustessa ja etäisyyden kasvaessa päästölähteistä eli lähimmistä teistä. On kuiten-
kin huomioitava, että WHO:n määrittelemä ohjearvo on suosituksenomainen eikä ole 
osa Suomen ilmansuojelulainsäädäntöä. Pitoisuuksia verrataan WHO:n ohjearvoon, 
koska pienhiukkasten lyhytaikaispitoisuuksille ei ole Suomessa voimassa olevaa 
ohje- tai raja-arvoa. 

 

Kuva L. Pienhiukkasten WHO:n vuorokausiohjearvoon verrannolliset pitoisuudet Wes-
tendinportti -kohteeseen suunniteltujen asuinrakennuksen ilmanottojen mahdolli-
silla sijoituskorkeuksilla. 

Leviämismallilaskelmien tuloksina saatujen ulkoilman pienhiukkaspitoisuuksien alu-
eellinen vaihtelu hengityskorkeudella on esitetty kuvissa M ja N. Pienhiukkasten vuo-
sikeskiarvopitoisuudet alittavat tutkimusalueella selvästi vuosiraja-arvon (25 µg/m3). 
Westendinportin kohdalla pienhiukkaspitoisuus on korkeimmillaan noin 30 % vuosi-
raja-arvosta hengityskorkeudella. Korkeimmat pienhiukkaspitoisuudet muodostuvat 
vilkkaimmin liikennöityjen katujen ja teiden varsille. WHO:n vuorokausiohjearvo 
(25 µg/m3) voi ylittyä hengityskorkeudella Länsiväylän risteysalueilla. 

Kaukokulkeumalla on merkittävä vaikutus pienhiukkasten pitoisuuksiin Suomessa ja 
korkeimmat pienhiukkaspitoisuudet havaitaankin yleensä kaukokulkeumaepisodien 
aikana. Näissä tilanteissa pienhiukkaspitoisuuden WHO:n vuorokausiohjearvo ylittyy 
helposti koko Suomessa tausta-alueillakin. Suurimmat pitoisuudet havaitaan, kun il-
mavirtaukset ovat etelän tai idän suuntaisia (mm. Venäjän ja Itä-Euroopan metsäpa-
lojen aiheuttamat kohonneet pienhiukkaspitoisuudet). 
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Kuva M. Pienhiukkasten vuosiraja-arvoon verrannollinen pitoisuus hengityskorkeudella.  

 

Kuva N. Pienhiukkasten WHO:n vuorokausiohjearvoon verrannollinen pitoisuus hengitys-
korkeudella.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä selvityksessä arvioitiin leviämismallilaskelmin liikenteen pakokaasupäästöjen 
vaikutusta ilmanlaatuun Espoon Westendiin suunnitellun Westendinportti -rakennus-
kokonaisuuden alueella. Samalle Westendin alueelle on myös aikaisemmin vuosina 
2016 ja 2018 mallilaskelmin arvioitu silloin rakennettavaksi suunniteltujen rakennus-
kohteiden liikenteen ja lähialueen liikenteen päästöjen aiheuttamia typpidioksidin ja 
pienhiukkasten pitoisuuksia (Komppula ja Hannuniemi, 2016; Rasila ja Latikka, 
2018; Rasila, Laukkanen ja Latikka, 2018). Aikaisemmissa vuoden 2018 selvityk-
sissä rakennettavat kohteet olivat kooltaan 7 ja 8 kerroksisia rakennuksia. Alueelle 
rakennettavaksi suunnitellun asuinrakennuksen kerroskorkeus on tässä tutkimuk-
sessa 5 kerrosta, joka vastaa kohteessa 22,3 mmpy korkeutta merenpinnasta.  

Selvityksessä tarkasteltiin, että miltä korkeudelta asuntojen raitisilma voidaan alim-
millaan ottaa, jos käytetään asuntokohtaisia ilmanvaihtolaitteita ylimpään kerrokseen 
keskitetyn ilmanvaihdon sijaan. Työssä selvitettiin asuinrakennuksen raittiin ilman si-
säänottojen kohdille sisäpihan julkisivulle +7,5 mmpy korkeudelta +24 mmpy korkeu-
delle asti tieliikenteen päästöjen aiheuttamat typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet. 
Lisäksi määritettiin typpidioksidi- ja pienhiukkaspitoisuudet hengityskorkeudelle 
Westendinportin lähiympäristöön. 

Päästöt laskettiin autoliikenteen ajoneuvotyyppikohtaisilla ja nopeusriippuvaisilla 
EURO 4 -päästötason päästökertoimilla. Laskelmat tehtiin käyttäen vuoden 2040 en-
nusteliikennemääriä. Leviämislaskelmat tehtiin Ilmatieteen laitoksella kehitetyllä lii-
kenteen päästöjen leviämisen mallintamiseen tarkoitetulla leviämismallilla (CAR-
FMI).  

Epäpuhtauksien pitoisuuksia ulkoilmassa säädellään ilmanlaadun ohje- ja raja-ar-
voilla. Ilmanlaadun ohjearvot tulisi ottaa huomioon esimerkiksi liikennesuunnitte-
lussa, kaavoituksessa, rakennusten sijoittelussa ja teknisissä ratkaisuissa, jolloin py-
ritään etukäteen välttämään ihmisten pitkäaikainen altistuminen terveydelle haitalli-
sen korkeille ilmansaasteiden pitoisuuksille. Terveysvaikutusperusteiset ilmanlaa-
dun raja-arvot ovat ohjearvoja sitovampia, eivätkä ne saa ylittyä alueella, joilla asuu 
tai oleskelee ihmisiä. Esimerkiksi autoliikenteelle varatuilla väylillä raja-arvot eivät 
kuitenkaan ole voimassa.  

Korkeimmat typpidioksidin ja pienhiukkasten pitoisuudet havaitaan vilkkaasti liiken-
nöidyillä väylillä ja niiden lähiympäristössä sekä risteysalueilla. Pitoisuudet pienene-
vät kun etäisyys liikenneväylistä kasvaa sekä maanpinnan tasossa että ylöspäin 
mentäessä. Vuosikeskiarvopitoisuudet kuvaavat keskimääräistä ilman epäpuhtaus-
pitoisuustasoa parhaiten. Hetkelliset pitoisuudet voivat nousta vuosikeskiarvopitoi-
suuksia huomattavasti korkeammiksi. Huomionarvoista on, että suurimman osan 
ajasta epäpuhtauspitoisuudet ovat pienempiä kuin mallilaskelmissa saadut korkeim-
mat pitoisuudet.  

Mallilaskelmien tulosten mukaan typpidioksidipitoisuuden vuosiraja-arvo alittuu sel-
västi Westendinportin rakennuskokonaisuudelle suunniteltujen raittiinilmanottojen 
kohdilla tutkituissa erillispisteissä. Myös typpidioksidipitoisuuden vuorokausiohjearvo 
alittuu kaikissa tarkastelukohteissa. Suurimmillaan pitoisuudet ovat alimpien tutkittu-
jen korkeustasojen korkeudella (+7,5 mmpy merenpinnasta) sijaitsevien säleiköiden 
kohdalla noin 80–87 % vuorokausiohjearvosta. Typpidioksidipitoisuuden vuorokau-
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siohjearvo on suunnittelua ohjaava kriteeri. Mallinnettuihin lyhytaikaispitoisuuksiin si-
sältyy kuitenkin enemmän epävarmuutta kuin vuosipitoisuuksiin. Pienhiukkasten 
vuosiraja-arvo alittuu selvästi kaikissa erillispisteissä ollen korkeimmillaan noin kol-
masosa raja-arvopitoisuudesta. Alimpien kerrosten korkeudella pienhiukkaspitoisuu-
det ovat noin 75−85 % WHO:n ohjearvosta. On kuitenkin huomioitava, että WHO:n 
ohjearvo ei ole osa Suomen ilmansuojelulainsäädäntöä. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin mallintamalla vain pienhiukkaspitoisuuksia (PM2,5). 
On mahdollista, että pienhiukkasia kooltaan suuremmat, hengitettävien hiukkasten 
pitoisuudet (PM10) voivat epäedullisissa meteorologisissa olosuhteissa ylittää niiden 
vuorokausipitoisuudelle asetetun ohjearvon tai raja-arvon tarkastellulla tutkimusalu-
eella. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet kohoavat katupölykaudella vilkkaasti lii-
kennöityjen väylien läheisyydessä. Katupölyä esiintyy tyypillisesti keväällä maalis-
huhtikuussa sekä loppusyksystä talvirengaskauden alettua. Myös pienhiukkaspitoi-
suudet voivat hetkellisesti nousta korkeiksi katupölyepisodien aikana. Korkeiden 
hiukkaspitoisuuksien muodostumiseen voidaan merkittävästi vaikuttaa katujen kun-
nossapidolla sekä oikea-aikaisella katujen siivouksella ja pölynsidonnalla. 

Raittiinilman sisäänottojen sijoittelussa on suositeltavaa huomioida, etteivät raja- tai 
ohjearvot ylittyisi alueilla, joissa asuu ja oleskelee ihmisiä. Ilmanvaihtosäleiköt tulee 
sijoittaa niin, että ilman epäpuhtauksille altistuminen rakennuksen sisätiloissa olisi 
mahdollisimman vähäistä. Leviämismallinnuksen tulosten perusteella typpidioksidi-
pitoisuuden ohjearvo alittuu kaikkien raittiinilmanottojen kohdilla suunnitelluilla kor-
keuksilla. Tulosten mukaan raittiinilmanotto voidaan suorittaa asuntokohtaisesti 
asuinrakennuksen sisäpihan julkisivulta +7,5 mmpy − +24 mmpy korkeuksilta me-
renpinnasta. Ilmanlaatu kuitenkin paranee nopeasti etäisyyden kasvaessa päästö-
lähteestä ja maanpinnalta ylöspäin mentäessä, jossa ilmanlaatu on alimpia korkeuk-
sia parempaa. Ilman epäpuhtauksien pitoisuudet ovat pienimmillään tutkitulla 
+24 mmpy korkeustasolla merenpinnasta, jonne aiemmin suunniteltu vaihtoehtoinen 
ja keskitetty ilmanvaihtojärjestelmä oli asemakaavassa annettujen lupaehtojen mu-
kaista sijoittaa.  
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