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1. JOHDANTO

Liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja tutkitaan ympäristöterveydellisten ja ekologisten haittojen
ehkäisemiseksi. Terveyshaittojen syntymisen määrää väestön altistuminen epäpuhtauksille.
Ilmansaastealtistuminen riippuu yhdyskuntailman epäpuhtauspitoisuuksista, mutta merkittävästi ja
vaihdellen myös lähteistä sisätiloissa, joissa ihmiset viettävät valtaosan ajastaan, rakennusten
ilmanvaihtotekniinkoista, päivittäisestä liikkumisesta yhdyskunnan sisällä (erityisesti
katuliikenteessä, joissakin tapauksissa työstä) sekä muista henkilökohtaisista valinnoista.
Liikenteen aiheuttamista ilman saasteista terveysvaikutuksiltaan merkittävimmät ovat pienhiukkaset
(PM2.5), typpidioksidi (NO2), häkä (CO) ja eräät haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC).

Yleisen ilman laadun on todettu kuvaavan huonohkosti ihmisten henkilökohtaista 24 tunnin
altistumista ilmansaasteille. Tyypillisesti kiinteäsijaintinen ulkoilmamittaus selittää
henkilökohtaisesta vuorokautisesta altistuksen vaihtelusta 15 � 30 %. Yksittäisten kansalaisten
lyhytaikaista (1 h) altistumista kiinteissä mittapisteissä mitattu ulkoilman laatu ei kuvaa lainkaan.
Toisaalta koko väestön pitkäaikaisen altistumisen kuvaamisessa ulkoilman laatu on hyvinkin
luotettava mittari. Liikenneperäisten epäpuhtauksien vaikutus ulkoilman laatuun voidaan arvioida
olemassa olevilla malleilla. Koska tietoa väestön altistumisesta näille epäpuhtauksille ei ole ollut
käytettävissä, ei altistusmallejakaan ole voitu kehittää. Tässä projektissa hyödynnetään ensimmäisen
laajan eurooppalaisen altistustutkimuksen (EXPOLIS) tuottamaa uutta altistustietoa altistusmallien
kehittämiseen (Jantunen et al.1998, Koistinen et al. 1999).

Lähdekohtaista altistumista voidaan selvittää myös ilman epäpuhtauksien leviämismallien avulla.
Ilmatieteenlaitoksen (IL) kehittämät leviämismallit ja mallijärjestelmät mahdollistavat ulkoilman
liikennesaastepitoisuuksien mallittamisen, kun päästöt ja meteorologiset tekijät tunnetaan.  Kun
ulkoilmapitoisuudet halutuissa pisteissä on laskettu ja todennettu, voidaan seuraavaksi arvioida
pitoisuudet sisäilmassa. Saasteiden siirtyminen ulkoilmasta sisäilmaan voidaan määrittää ns.
siirtymämallien tai EXPOLIS -hankkeen tuloksista laskettavien ulkoilma-sisäilma -suhteiden avulla.
Yhdistämällä liikenneperäisten saasteiden sisäilmapitoisuudet ja väestön aika-mikroympäristö -
aktiviteettitiedot, voidaan mallittaa väestön altistuminen ilman epäpuhtauksille. Malleja voidaan
käyttää hyväksi esimerkiksi tunnistamaan liikenneskenaarioista saatavien vaihtoehtojen joukosta
vähiten terveyshaittoja aiheuttavat ratkaisut. Tämä hanke liittyy kiinteästi MOBILE-2
tutkimusohjelman toiseen hankkeeseen �Kaupunkisuunnittelun tarpeisiin sopivien
mallijärjestelmien kehittäminen ja sovellukset� (Ilmatieteen laitos, IL).

2. TAVOITTEET
Hankkeessa sovelletaan lähdeanalyysitekniikkaa, jonka avulla voidaan arvioida liikenteen osuutta
kohteen mitatusta altistumisesta. Ensimmäisenä tavoitteena on selvittää liikennepäästöjen osuus (i)
ulkoilman pienhiukkaspitoisuuksista (PM2.5) pääkaupunkiseudun asuinalueilla, (ii) asuntojen ja
työpaikkojen sisäilman pienhiukkaspitoisuuksista sekä (iii) henkilökohtaisista
pienhiukkasaltistuksista.

Hankkeen toisena tavoitteena on kehittää deterministinen, päästö- ja leviämistietoihin perustuva
laskentamalli liikennepäästöjen aiheuttaman kohteen altistumisen arvioimiseksi. Näin ollen
altistuksia ja liikenteen osuutta niissä voidaan arvioida kahdella eri menetelmällä toisistaan
riippumattomasti. Näillä kahdella menetelmällä saatuja tuloksia verrataan toisiinsa. Näin saadaan
tietoa menetelmien luotettavuudesta ja sovellettavuudesta.
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Altistuksen lähdeanalyysi tarkastelee tilannetta altistumisen kohteistä päästölähteisiin päin, ja
päästöjen ja leviämisen mallittaminen toiseen suuntaan, päästölähteistä väestön altistumisen
suuntaan. Kuvassa 1 on havainnollistettu, kuinka molempien arviointimenetelmien tulokset
analysoidaan ja pyritään lopuksi sovittamaan yhteen. Liikennejärjestelmää koskevat mallitustulokset
sisältävät myös ihmisten oleskeluaikoja eri liikenneympäristöissä, joten näitä voidaan hyödyntää
myös suoraan väestön altistuksen arvioinnissa.

pitoisuudet

Liikenne

Päästöt Leviäminen Altistus

ajankäyttö

Kuva 1. Yksinkertaistettu kaavio hankkeessa kehitettävästä mallitusjärjestelmästä.
Altistuksen lähdeanalyysi tarkastelee tilannetta altistumisesta päästölähteisiin päin; päästöjen
ja leviämisen mallittaminen puolestaan vastakkaiseen suuntaan. Molempien
arviointimenetelmien tulokset analysoidaan ja näitä verrataan toisiinsa.

Malli pyritään kehittämään loppukäyttäjän tarpeiden mukaisesti, joten YTV osallistuu mallin
kehittämis- ja testaamistyöhön koko hankkeen ajan. Hankkeen lopputuloksena saadaan
laskentamalli pinhiukkasaltistuksen arvioimiseksi kaupunkiympäristössä.

3. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
3.1. YLEISKUVAUS PROJEKTIN VAIHEISTA

Projektissa toteutetaan vuosina 1999-2001 seuraavat työvaiheet:

1. Selvitetään kirjallisuudesta ja kotimaisista tietokannoista, mitä merkkiaineita ja ainejakaumia on
käytetty liikenneperäisten päästöjen lähdejakauman määrittämiseen hiukkas-, VOC (Volatile
Organic Compounds) ja kaasunäytteistä. Liikenteestä peräisin oleva osuus selvitetään käyttäen
suomalaisia olosuhteita vastaavia ainejakaumia (KTL).

2. Liitetään EAS-EXPOLIS -hankkeessa selvitetyt hiukkasnäytteiden alkuainekoostumukset
EXPOLIS �projektin datan sisältävään EADB -tietokantaan (KTL).

3. Kehitetään lähdeanalyysimalli ja lasketaan pienhiukkaspitoisuudet liikenneperäisen altistumisen
arvioimiseksi. Työssä käytetään soveltuvin osin EXPOLIS -tutkimuksen hiukkasnäytteiden
alkuainekoostumuksia, VOC:n ja CO:n kotien sisäilma-, ulkoilma- ja työpaikkailma -pitoisuuksia,
henkilökohtaisesti mitattuja pitoisuuksia, sekä ajankäyttöosuuksia näissä ympäristöissä (KTL)

4. Lasketaan päästö- ja leviämismalleilla EXPOLIS:ssa mitattujen henkilöiden kotien
ulkopitoisuudet. Ulkoilma-sisäilma -siirtymämallien tai EXPOLIS hankkeen tuloksista laskettavien
ulko-sisäsuhteiden avulla mallitetaan liikenneperäisten saasteiden sisäilmapitoisuudet. Väestön
aika-mikroympäristö-aktiviteettitietojen avulla mallitetaan henkilökohtainen altistuminen (KTL/IL).
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5. Verrataan lähdeanalyysin mallituloksia päästö- ja leviämismallimallilla saatuihin tuloksiin.
Arvioidaan mallitulosten perusteella EXPOLIS -tutkimuksessa määritettyjen kodin ulko- ja
sisäpitoisuuksien sekä henkilökohtaisen pienhiukkasaltistuksen liikenneperäiset osuudet (KTL/IL).

6. Mallit siirretään YTV:n käyttöön. Tähän liittyen koulutetaan valittuja vastuuhenkilöitä ja
testataan mallien käytettävyyttä (KTL/IL/YTV).

7. Dokumentoidaan mallit ja niiden käyttö, sekä raportoidaan ja julkaistaan tulokset (KTL/IL/YTV).

Hankkeessa käytetään seuraavia lähtöaineistoja (suluissa on esitetty ne tahot ja hankkeet, joiden
kanssa tehdään yhteistyötä): Liikennepäästötiedot (VTT), ulkoilmanlaatutiedot (YTV), väestön
asunto-, työpaikka- ja liikennekyselytiedot (EXPOLIS/KTL) ja väestön ajankäyttötiedot
(EXPOLIS/KTL). Numeerisissa laskelmissa tarvittavat liikenneskenaariot (YTV).

3.2. VUONNA 2000 TOTEUTETUT VAIHEET

Reseptorimallin kehittäminen aloitettiin tekemällä pääkomponenttianalyysit (PCA) kotien ulko- ja
sisänäytteille sekä henkilökohtaisille altistusnäytteille. Lähdeanalyysi näyttää onnistuneen hyvin,
koska ulko-, sisä- ja henkilökohtaisista näytteistä pystytään tunnistamaan samat päälähteet.
Seuraavassa vaiheessa pyrittiin määrittämään kunkin lähteen osuudet kokonaismassapitoisuuksista
(PM2.5) lineaarista regressiomallia käyttäen, siten että kullekin lähteelle valitaan yksi merkkiaiane ja
näin muodostetulla mallilla ennustetaan kokonaishiukkaspitoisuutta. Tämän FA-MLR (Factor
Analysis - Multiple Linear Regression) -mallin käyttö osoittoitautui kuitenkin erittäin vaikeaksi,
koska emme onnistuneet löytämään liikenteelle mallissa toimivaa merkkiainetta. Syynä tähän
saattaa olla mm. se, että liikenteen päästöistä tulevia alkuaineita (esim. bromi ja lyjy) on myös
kaukokulkeutuneessa ilmassa, jolloin nämä merkkiaineet eivät ole uniikkeja eikä niitä voida käyttää
regressiomalleja kehitettäessä.

Eri lähteiden massaosuudet päädyttiin määrittämään kemiallisen massabalanssimenetelmän (CMB)
avulla. Päälähteiden osuudet  PM2.5:n kokonaispitoisuuksista  (tupakoimattomille) laskettiin
seuraavasti:

Sekundaariset hiukkaset: oletimme että sekundaaristen epäorgaanisten hiukkasten massa saadaan
määrittämällä  sulfaatti-, nitraatti- ja ammmoinium-ionien massat. Koska EXPOPLIS -
tutkimuksessa ei määritetty nitraatti- eikä ammoniumpitoisuuksia, jouduttiin nämä arvioimaan
laskennallisesti. Nitraatin ja ammoniumin  pitoisuudet määritettiin YTV:n raportissa
�Hengitettävien hiukkasten kokojakauma, koostumus ja lähteet pääkaupunkiseudulla�  esitettyjä
tausta-asemalla (Luukki) mitattuja nitraatti/sulfaatti- ja ammonium/sulfaatti -suhteita käyttäen kun
sulfaattipitoisuudet eri mikroympäristöissä tunnettiin.

Maaperähiukkaset: Oletettiin että maaperässä tyypilliset alkuaineet esiintyvät  oksideinaan.  Metodi
ja sen sisältämät oletukset on esitetty seuraavissa julkasiuissa: Brook et al. 1997, Malm et al. 1994
ja Countess et al. 1980. Maaperähiukkasten massa saadaan yhtälöstä: maaperähiukkaset = 2.20Al +
2.49Si + 1.63Ca + 1.58Fe + 1.94 Ti + 1.41K.

Suola: Suolan massa määritettiin natriumkloridina käyttäen APEG (1999) raportissa esitettyä
metodia ja oletuksia. Suolan massa saadaan yhtälöstä: suola = 1.362 x Cl.

Sisällä esiintyvä fosfori: Kotien sisänäytteiden PCA analyysissä nähdään sisälähde, jossa latautuu
voimakkaasti fosfori. Tämän fosforin oletettiin esiintyvän P2O5 muodossa.
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Primääriset polttoperäiset hiukkaset (liikenne): Paikalliset polttoperäiset hiukkaset, joista lähes
kaikki on peräisin liikenteestä Helsingissä, laskettiin vähentämällä mitatuista PM2.5 -pitoisuuksista
edellä listattujen päästöryhmien hiukkasten osuudet: Liikenneperäiset primääriset hiukkaset = PM2.5
� sekundaariset hiukkaset � maaperähiukkaset � suola � sisällä esiintyvä fosfori (vain sisänäytteille).

Ilmatieteenlaitos on kehittänyt vuonna 2000 leviämismallin, joka soveltuu myös hiukkasten
leviämisen laskemiseen. Mallilla on laskettu ensimmäsiet laskennat, mutta tuloksia ei ole vielä
ehditty verrata reseptorimallilla saatuihin tuloksiin.

3.3 ETENEMINEN JA RESURSSIEN KÄYTTÖ

Projektissa on edetty suunnitellun aikataulun ja resurssien mukaisesti.

3.4. ONGELMAT

Vaikka pääkomponenttianalyysi (PCA) käyttäen hiukkasista analysoituja alkuaineita näyttää
toimivan hyvin, PCA:sta saaduille lähteille (factoreille) ei löydetty regressiomalleissa toimivia
merkkiaineita. Tämän vuoksi päästölähteiden osuuksia PM2.5 -massapitoisuuksista ei voitu
määrittää regressiomalleilla niinkuin oli suunniteltu. Eri lähteiden massaosuudet pystyttiin kuitenkin
laskemaan kemiallisen massabalanssimenetelmää käyttäen.

4. TULOKSET
4.1 PÄÄSTÖLÄHTEIDEN TUNNISTAMINEN

Päästölähteet eri mikroympäristöissä selvitettiin pääkomponenttianalyysin (PCA) avulla.
Lähdeanalyysi näyttää onnistuneen hyvin, koska ulko-, sisä- ja henkilökohtaisista näytteistä
pystytään tunnistamaan samat päälähteet, joita ovat kaukokulkeuma, liikenne, maaperä ja
teollisuus/työperäinen altistus (Taulukko1). Lähteiden järjestys ei kuitenkaan ole sama kaikissa
ympäristöissä vaan eri lähteiden vaikutus vaihtelee esimerkiksi ulko-sisäsiirtymän ollessa mm.
hiukkaskoosta riippuvainen.

Taulukko 1. Yhteenveto PM2.5 näytteiden alkuainekoostumusten avulla tehdyistä,  PCA:lla
tunnistetuista hiukkaslähteistä eri mikroympäristöissä. Suluissa kunkin lähteen selitysosuus
alkuainejoukon kokonaisvarianssista.

Ulko

Sisä

Työpaikka

Henk.koht. altisus -Maaperä (20%) Liikenne (17%) Kaukokulkeuma (16%) Tie-/merisuola (12%)

P/K(9%)

Teoll.prosessit (19%) Liikenne (16%) Kaukokulkeuma (14%) Maaperä (12%) As (9%)

Liikenne (17%) Kaukokulkeuma (13%) Maaperä (12%) Tie-/merisuola (10%)

Factor 5

Kaukokulkeuma (16%) Maaperä (15%) Liikenne (15%) Teoll.prosessit (14%) Tie-/merisuola (9%)

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4
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Kuva 2. Eri lähteiden osuus tupakansavulle altisumattomien ulko-, sisä- ja henkilökohtaisten
näytteiden PM2.5 -massapitoisuudesta (µg/m3) pääkaupunkiseudulla.

4.2 PÄÄSTÖLÄHTEIDEN OSUUDET PM2.5 -HIUKKASPITOISUUKSISTA

Eri päästölähteiden osuudet PM2.5 -hiukkasnäytteistä kussakin mikroympäristössä määritettiin
kemiallisen massabalanssi menetelmän (CMB) avulla. Analyysistä suljettiin pois tupakoinnin
vaikutus, koska se on voimakas lähde niillä henkilöillä tai niissä ympäristöissä, joissa tupakoidaan.
Tupakoinnin osuutta henkilökohtaiseen PM2.5 -altistukseen ja sisätilojen pitoisuuksiin on selvitty
muissa tutkimuksisa. Kuvassa 2 on esitetty CMB:n avulla kunkin lähteen aiheuttama pitoisuus
ulkona, sisällä ja henkilökohtaisessa altistuksessa. Kuvasta nähdään että paikallisen liikenteen
suorat hiukkaspäästöt on suurin päästölähde kotien ulko- ja sisäilmassa. Seuraavaksi suurin osuus
tulee sekundaarisista kaukokulkeutuneista hiukkasista. Näiden lähteiden osuudet ovat ulkona noin 1
µg/m3 suuremmat kuin sisällä. Tästä voidaan päätellä, että rakennukset suojaavat ulkolähteistä
tulevilta hiukkaspäästöiltä. Sen sijaan maaperästä peräisin olevien hiukkasten osuus on sisällä 0.9
µg/m3 suurempi kuin ulkona. Tämä on yllättävä tulos, koska maaperä on myös ulkolähde. Kun
tarkastellaan maaperähiukkasille tyypillisten alkuaineiden (esim. Al ja Si) sisä-ulko suhteita (I/O),
havaitaan että ne ovat kaikkina vuodenaikoina yli yhden. Tämä osoittaa että maaperähiukkasten
pitoisuus sisäilmassa on lähes aina suurempi kuin ulkoilmassa. Tämä johtunee ihmisten mukana
kulkeutuneen maaperästä lähtöisin olevan hiukasmassan resuspensiosta ilmaan sisätiloissa.
Maaperähiukkasten suuri koko (Dp >1 µm) lisää resuspension todennäköisyytta verrattuna
pienempiin hiukkasiin, joihin vaikuttavat sähköiset voimat pitävät ne lujemmin pinnoilla. Lisäksi
sisäilmassa laimeneminen on pienempää kuin ulkona sekä pinnat ovat käytännöllisesti katsoen aina
kuivat toisin kuin ulkona. Pieni osuus hiukkasista on suolaa sekä ulko- että sisäilmassa. Sisäilmassa
on lisäksi fosforilähde. Fosforiyhdisteitä on kodeissa sisällä ainakin pesuaineissa, joista tämä fosfori
on todennäköisesti peräisin.

Henkilökohtaisissa näytteissä suurin osa hiukkasista, 3.8 µg/m3, oli peräisin maaperästä. Tämä on
melko yllättävä tulos, mutta on looginen sisäilman korkean maaperäosuuden kanssa. Koska ihmiset
viettävät yli yhdeksänkymmentä prosenttia ajasta sisällä, sisätiloissa olevat hiukkaset näkyvät
voimakkaasti myös henkilökohtaisissa altistumisissa. Henkilökohtaisten altistusten maaperäosuus
on suurempi kuin sisäilman. Tämä ero johtuu todennäköisesti maaperähiukkasista aiheutuvasta ns.
�personal cloudista�. Kohonnut henkilökohtainen altistus syntyy ihmisen liikkumisesta ja muusta
käyttäytymisestä aiheutuvasta, muuta ympäristöä korkeammasta hiukkaspitoisuudesta. Seuraavaksi
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suurimmat henkilökohtaisen altistuksen lähteet olivat liikenteen suorat hiukkaspäästöt, 3.3 µg/m3 ja
sekundaariset kaukokulkeutuneet hiukkaset, 2.4 µg/m3.

Taulukosta 2 nähdään, että liikenne (38 %) ja sekundaariset kaukokulkeutuneet hiukkaset (38 %)
ovat suurimmat ulkoilman PM2.5 -pitoisuuteen vaikuttavat lähteet. Liikenteen suhteellinen osuus on
suurimmillaan kesällä ja syksyllä ja pienimmillään keväällä kun samaan aikaan maaperähiukkasten
osuus on korkeimmillaan. Sekundaaristen hiukkasten osuus PM2.5:sta pysyy lähes vakiona kaikkina
vuodenaikoina. Maaperän vaikutus hiukkaspitoisuuteen on kohonnut keväällä ja kesällä, mikä
selittyy keväällä tapahtuvasta hiekoitushiekan pölyämisestä teiltä sekä yleensäkin maan ollessa
vapaa jäästä ja lumesta. Suolan osuus hiukkasista on suurimmillaan talvella ja keväällä. Talvella
käytetään suolaa jäänpoistoon teiltä, jolloin suola voisi olla peräisin teiden suolauksesta. Toisaalta
tuulensuunta-analyysi osoittaa että tuulen tulosuunnan ollessa mereltä suolan osuus on
moninkertainen pohjois- ja itätuuliin verrattuna. Todennäköisesti suola on peräisin molemmista
lähteistä, mutta meren vaikutus näyttää olevan varsin voimakas.

Taulukko 2. Ulkoilman sekundaarisen (SECOND.), liikenneperäisen (TRAFFIC),
maaperähiukkasten (SOIL) ja suolan (SALT) osuudet PM2.5:sta prosentteina vuodenajoittain.

Case Summaries

30 30 30 30
39.9 36.6 11.6 11.9
14.6 29.5 8.6 30.1
39.5 42.7 7.9 1.4
19.8 -84.3 3.2 .1
66.2 66.5 36.1 134.6
29 29 29 29

38.4 23.9 33.9 3.7
15.9 17.9 18.7 4.5
39.2 21.9 32.0 2.1
9.2 -1.6 7.1 .1

75.3 71.9 65.4 16.0
26 26 26 26

32.7 49.2 17.5 .6
11.9 13.4 13.2 .7
30.5 51.7 14.1 .3
11.9 20.6 4.1 .1
53.6 73.6 53.1 3.6

17 17 17 17
39.0 48.1 11.8 1.0
14.4 11.8 7.1 2.5
39.9 46.0 10.2 .2
11.8 32.0 2.0 .1
62.1 77.6 26.5 10.3
102 102 102 102

37.5 38.1 19.5 4.9
14.4 22.6 16.1 17.0
39.0 42.2 14.1 .6
9.2 -84.3 2.0 .1

75.3 77.6 65.4 134.6

Statistics
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum

SEASON
winter

spring

summer

fall

Total

SECOND. TRAFFIC SOIL SALT

Variables
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Taulukko 3. Kotien (ei tupakointia) sisäilman sekundaarisen (SECOND.), liikenneperäisen
(TRAFFIC), maaperähiukkasten (SOIL), suolan (SALT) ja fosforiyhdisteiden osuudet
PM2.5:sta prosentteina vuodenajoittain.

Case Summaries

33 33 33 33 33
32.8 34.7 22.6 6.1 3.9
15.9 23.5 18.7 9.8 10.3
30.1 36.1 16.9 2.0 .1

5.7 -44.1 3.2 .1 .0
65.3 67.1 84.4 44.1 51.2

25 25 25 25 25
26.9 18.2 48.9 5.3 .8
14.8 24.4 27.5 6.5 1.1
24.9 23.9 48.6 2.8 .1

5.6 -18.1 6.4 .3 .0
53.2 64.7 97.2 31.3 4.0

26 26 26 26 26
30.2 41.9 26.6 .9 .4
12.5 16.5 17.0 1.1 .6
29.5 42.3 22.6 .4 .1
10.9 14.7 5.7 .2 .0
57.5 71.0 69.7 5.3 2.2

18 18 18 18 18
30.1 37.4 23.5 1.2 7.9
14.9 25.7 13.3 2.3 17.0
29.2 38.5 21.9 .5 .8

5.6 -19.6 7.5 .1 .0
60.1 79.6 49.6 9.7 57.6
102 102 102 102 102

30.2 32.9 30.2 3.7 3.0
14.6 24.0 22.5 6.9 9.5
29.9 35.4 23.4 1.1 .1

5.6 -44.1 3.2 .1 .0
65.3 79.6 97.2 44.1 57.6

N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum

SEASON
winter

spring

summer

fall

Total

SECOND. TRAFFIC SOIL SALT P2O5

Taulukosta 3 nähdään, että liikenne on suurin PM2.5 -hiukkasten lähde myös kotien sisäilmassa (33
%), mutta sen suhteellinen osuus on pienempi kuin ulkoilmassa. Sekundaaristen hiukkasten osuus
on toiseksi suurin sisäilmassa (30 %), mutta sekin hieman pienempi kuin ulkoilmassa. Liikenteen
suhteelinen osuus on suurimillaan kesällä ja sekundaaristen hiukkasten osuus talvella.
Matalimmillaan näiden lähteiden suhteelliset osuudet ovat keväällä. Sen sijaan maaperähiukkasten
osuus on suurempi sisäilmassa (30 %) kuin ulkoilmassa (20 %). Suolan osuus
kokonaishiukkaspitoisuudesta on pieni (3.7 %). Suolan osuus sisäilmassa on korkeimillaan talvella
ja keväällä samoin kuin ulkoilmassakin. Sisäilmassa havaitun fosforilähteen osuus on hieman
pienempi kuin suolan osuus. Suurimmillaan sen osuus on syksyllä, jolloin se on 7.9%. Merkittävä
fosforiyhdisteiden sisälähde on puhdisutsaineet, joista fosfori on todennäköisesti peräisin.



127

Taulukko 4. Henkilökohtaisten (ei-tupakalle altistuneiden) PM2.5 -altistusnäytteiden
sekundaarisen (SECOND.), liikenneperäisen (TRAFFIC), maaperähiukkasten (SOIL) ja
suolan (SALT) osuudet PM2.5:sta prosentteina vuodenajoittain

Case Summaries

24 24 24 24
24.3 43.8 26.9 5.1
11.6 22.7 23.8 5.6
22.3 52.9 18.3 3.7

7.4 -38.6 3.0 .4
42.2 76.2 112.2 21.0

20 20 20 20
22.8 23.3 50.0 4.0

9.8 22.3 21.8 2.9
24.1 25.1 48.2 3.7

6.1 -25.2 17.3 .4
40.1 68.4 94.7 9.3

20 20 20 20
26.8 32.4 39.4 1.4
10.0 34.6 38.7 1.4
25.8 46.0 29.9 1.0
12.2 -71.8 7.7 .2
48.4 59.6 157.1 5.9

12 12 12 12
27.1 36.4 35.0 1.6
15.3 21.9 19.9 1.7
27.8 33.5 30.4 .7

4.3 -2.0 10.3 .3
47.4 76.2 87.3 5.3

76 76 76 76
25.0 34.2 37.5 3.3
11.3 26.8 28.5 3.9
24.8 37.6 31.6 1.7

4.3 -71.8 3.0 .2
48.4 76.2 157.1 21.0

N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum
N
Mean
Std. Deviation
Median
Minimum
Maximum

SEASON
winter

spring

summer

fall

Total

SECOND. TRAFFIC SOIL SALT

Taulukosta 4 näemme että henkilökohtaisen PM2.5 -altistuksen suurin lähde ovat maaperähiukkaset
(38 %). Niiden osuus henkilökohtaisissa näytteissä on suurempi kuin sisä- tai ulkoilmassa.
Suurimmillaan maaperähiukkasten osuus on keväällä, jolloin niiden osuus on puolet PM2.5:sta.
Toiseksi suurin lähde ovat liikenneperäiset hiukkaset (34 %), joiden osuus on suurimmillaan talvella
(44 %). Liikenteen osuus on samaa tasoa kuin sisäilmassa ja hieman pienempi kuin ulkoilmassa.
Sekundaaristen hiukkasten osuus on henkilökohtaisissa näytteissä hieman pienempi (25 %) kuin
sisäilmassa ja huomattavasti pienempi kuin ulkoilmassa. Suolan osuus on keskimäärin 3.3 %.
Korkeimmillaan suolan osuus on talvella (5.1 %).
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET

Tulokset osoittavat, että liikenteen suorat PM2.5 -hiukkaspäästöt on suurin lähde ulko- ja
sisäilmassa. Henkilökohtaisesta PM2.5 -altistuksesta liikenteen suorien päästöjen osuus on toiseksi
suurin maaperähiukkasten jälkeen. Suorat liikenteen päästöt ovat noin 34% henkilökohtaisesta
altistuksesta, mutta liikenne lisää myös maaperästä ilmaan tulevien hiukkasten ja sekundaaristen
hiukkasten määrää. Jos arvioidaan että ulkonäytteiden maaperähiukkasista pääosa aiheutuu
liikenteestä aiheutuvasta resuspensiosta ja sekundaarisista hiukkasista kolmasosa olisi peräisin
liikenteen typenoksidipäästöistä, on liikenteen vaikutus PM2.5 -kokonaisaltistukseen noin 60 - 65
prosenttia.

6. JATKOSUUNNITELMAT

Vuonna 2001 tehdään reseptorimallituloksia vastavat laskennat leviämismallilla. Tämän jälkeen
mallien tuloksia verrataan toisiinsa, jonka jälkeen malleja viimeistellään ja testataan. Seuraavaksi
kehitetyistä malleista muokataan YTV:n kanssa yhteistyössä YTV:n käyttöön mahdollisimman
hyvin soveltuvat PM2.5 -hiukkasten altistusmallit.
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