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1 JOHDANTO

Liikenteen aiheuttamat päästöt ovat vakava haitta kaupunkien ilmanlaadulle. Lisäksi jatkuva
muuttoliike maalta kaupunkeihin niin kehittyneissä kuin kehitysmaissakin tarkoittaa liikenteen
ilmansaasteille altistuvien määrän kasvua, varsinkin kun liikenteen kasvu näyttää yhä jatkuvan
erityisesti kaupunkialueilla. Ilmanlaadun kannalta liikenteen käyttäytyminen kaupunkialueilla on
erittäin oleellista: liikenteen sujuvuus vaikuttaa merkittävästi syntyvien päästöjen määrään ja
laatuun, sillä hidastukset ja kiihdytykset aiheuttavat luonnollisesti enemmän päästöjä kuin
tasainen ajo. Täten illan ja aamun ruuhkahuiput ovat päästöjen muodostumisen kannalta pahinta
aikaa. Liikenteen päästöt syntyvät lisäksi katutasossa, mikä mahdollistaa saasteiden suoran
pääsyn hengitysilmaan.

Ilmanlaadun merkitys ihmisten terveyden ja viihtyisyyden kannalta tulee todennäköisesti yhä
kasvamaan. Ilmanlaadun parantaminen luo paineita liikenteen ohjaukselle ja hallinnalle, sillä yhä
selkeämmin on havaittavissa, että liikenteen kasvua on toimenpitein alettava rajoittaa. Liikenteen
simulointi on hyvä apuväline liikenteen hallinnan ja ohjauksen keinojen testaamisessa.
Liikenteen simuloinnin muodoista erityisesti mikrosimulointi on hyvä tapa mallintaa
kaupunkiliikennettä, sillä siinä otetaan huomioon yksittäisen ajoneuvon hidastukset ja
kiihdytykset.

Tässä tutkimuksessa on käytetty TKK:n liikennelaboratoriossa kehitettyä liikenteen
mikrosimulointiohjelma HUTSIMia. HUTSIMin ja sen tietojenkäsittelyohjelma HUTEMCAn
avulla voidaan mallinnetun alueen päästöt laskea. Päästölaskennassa hyödynnetään
päästömatriiseja, jotka määrittävät syntyvän päästön tiettyä hidastusta ja kiihdytystä kohti.
Päästömatriisien oikeellisuudesta riippuu pitkälti se, kuinka todenmukaisia tuotetut tulokset ovat.
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli HUTEMCAn päästömatriisien päivitys tarkempien
päästölaskentatulosten aikaansaamiseksi. Tutkimus oli osa DIANA (Development of integrated
air pollution modelling systems for urban planning) –projektia, jonka tarkoituksena on kehittää
sopivia kaupunki-ilmanlaadun hallintajärjestelmiä. DIANAn testaaminen ja soveltaminen sekä
sitä kautta uusien päästömatriisien käyttöönotto kuuluu myös osittain tekeillä olevaan
diplomityöhön, jonka aiheena on liikenteen aiheuttamat päästöt sekä kaupunki-ilmanlaadun
mallintaminen.

2 TUTKIMUKSEN TAVOITTEET

HUTEMCAssa käytetyt päästömatriisit perustuvat ruotsalaiseen tutkimukseen ja ne on tuotettu
1990-luvun alussa. Suomen autojen keski-ikä on noin 10,3 vuotta Helsingin autojen keski-iän
ollessa noin 8,0 vuotta (Helsingin Sanomat 2000). Katalysaattorien yleistyessä varsinkin 1990-
luvun alkupuolelta lähtien on ajoneuvojen päästömatriisien päivitys tullut ajankohtaiseksi. Tätä
tarkoitusta varten tilattiin uudet päästömatriisit Itävallan Grazin teknillisestä korkeakoulusta.
Päästömatriisit on koonnut TkT Stefan Hausberger Grazin teknillisestä korkeakoulusta, ja niitä
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on yhteensä 11. Tilatut päästömatriisit pitivät sisällään matriisit dieselillä toimiville
henkilöautoille EURO-luokissa 1-4, bensiinillä toimiville henkilöautoille EURO-luokissa 1-4,
bensiinillä toimiville, katalysaattorilla varustetuille henkilöautoille ennen vuotta 1991, bensiinillä
toimiville katalysaattorittomille henkilöautoille sekä raskaille ajoneuvoille.

HUTSIMia ja HUTEMCAa on käytetty DIANA-projektissa. DIANAn tarkoituksena on ollut
kehittää kaupunkiliikenteen sovelluksiin sopiva mallijärjestelmä, joka kykenisi luotettavaan
epäpuhtauksien mallintamiseen, erilaisten päästöjen hallintamenetelmien vertailuun sekä
kustannustehokkaiden ilmanlaadun parantamismenetelmien testaukseen. DIANAn periaate on
esitetty Kuvassa 1.
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Kuva 1. DIANA-projektin periaatekuva (Granberg 2002).

DIANA-järjestelmää on testattu olemassa olevilla, vanhoilla päästömatriiseilla Runebergin
kadun päästöjen mallinnuksessa. Projekti syntyi yhteistyönä TKK:n Liikennelaboratorion ja
Ilmatieteen laitoksen kanssa. Projektissa mallinnettiin osaa Runebergin kadusta HUTSIMilla ja
alueen päästöt laskettiin HUTEMCAlla. HUTEMCAlla tuotetut päästöt annettiin lähtötietoina



214

OSPM (Operational Street Pollution Model, kts. seuraava luku, kohta 3.2) –mallille. Tämän
jälkeen mallinnettuja ja todellisia, mitattuja pitoisuuksia verrattiin toisiinsa. Tarkempi selvitys
tutkimuksesta on esitetty lähteessä Granberg ym. 2000.

DIANA ja päästömatriisien päivitys liittyvät olennaisesti myös tekeillä olevaan Mette Granbergin
diplomityöhön, jonka on tarkoitus valmistua keväällä 2002.

3 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS

3.1 HUTSIM ja HUTEMCA

HUTSIM on Teknillisen korkeakoulun liikennelaboratoriossa kehitetty liikenteen
simulointiohjelma, jonka pääperiaatteita ovat oliopohjainen mallinnus, sääntöpohjainen
dynamiikka sekä graafinen käyttöliittymä. HUTSIMin kehitystyö alkoi 1980-luvun lopussa, ja
alunperin HUTSIM kehitettiin lähinnä yksittäisten valo-ohjauksisten risteysten simulointiin.
HUTSIMin kehitystyö jatkuu edelleen.

EMCA on HUTSIMin tietojenkäsittelyohjelma, joka kehitettiin auttamaan HUTSIM-ajojen
ympäristöanalyyseissä. HUTEMCAn toiminta perustuu HUTSIMin tulostetiedostoihin, joihin
tallentuu yksityiskohtaista tietoa esimerkiksi ajoneuvon liikkeistä, viivytyksistä sekä
liikennevalojen toiminnasta. HUTEMCAssa päästöjen laskentaan käytetään kahta
päästömatriisia, joista toinen on tarkoitettu henkilöautoille (kevyille ajoneuvoille) ja toinen
raskaille ajoneuvoille, kuten linja- ja kuorma-autoille. HC-, NOx, sekä CO-päästöjen lisäksi
HUTEMCA tuottaa ajoneuvojen keskimääräisen polttoaineenkulutuksen. HUTEMCAssa
käytettävissä päästömatriiseissa y-akselilla on ajoneuvon nopeusluokka ja x-akselilla ajoneuvon
kiihtyvyys. Esimerkki HUTEMCAn päästömatriisista on esitetty Kuvassa 2.

1        AJONEUVOTYYPPI
HC       PÄÄSTÖTYYPPI
9        SARAKETTA
11        RIVIÄ
Yläraja                      >-1.35       -1.05       -0.75       -0.1         0.1         0.75
Alaraja                      >-10         -1.35       -1.05       -0.75       -0.1         0.1
Selite                       >-1,5 m/s**2 -1,2 m/s**2 -0,9 m/s**2 -0,6 m/s**2  0,0 m/s**2  0,6
m/s**2
Selite      Alaraja Yläraja
0 -15 km/h  0       15         30          31          31          30           5          15
15-19 km/h  15      19         35          36          37          38           5          18
19-26 km/h  19      26         38          38          41          43           8          19
26-30 km/h  26      30         39          43          42          49           9          18
30-32 km/h  30      32         42          42          43          51           9          17
32-41 km/h  32      41         43          43          46          54          11          21
41-45 km/h  41      45         40          42          48          55          10          21
45-50 km/h  45      50         39          42          48          58           8          25
50-60 km/h  50      60         37          38          46          56           7          23
60-78 km/h  60      78         28          27          45          50           8          28
78-125km/h  78     125         20          20          32          30           8          32

Kuva 2.  HUTEMCAssa käytetty päästömatriisi henkilöauton hiilivetypäästöille.
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3.2 Ilmatieteen laitoksen pitoisuuslaskenta

Pitoisuuksien laskenta kuuluu oleellisena osana DIANA-järjestelmään, ja siitä on tässä
projektissa huolehtinut Ilmatieteen laitos. Ilmatieteen laitos käyttää eri pitoisuusmalleja eri
ympäristöissä. Esimerkiksi OSPM (Operational Street Pollution Model) -mallia, jonka ovat
kehittäneet Hertel ja Berkowicz Tanskassa, käytetään mallintamaan päästöjen leviämistä
katukuilussa. Malli perustuu  yksinkertaistettuun kuvaukseen katukuilun virtaus- ja
leviämisedellytyksistä. Pitoisuuksien laskennassa otetaan huomioon liikenteen päästöt,
sääolosuhteet, liikenteen aiheuttama turbulenssi sekä katukuilussa tapahtuvat tärkeimmät
kemialliset reaktiot.

CAR-FMI (Contaminants in the Air from a Road – Finnish Meteorological Institute) -mallia,
joka on kehitetty Ilmatieteen laitoksella, käytetään katuliikenteen päästöjen pitoisuuksien ja
kulkeutumisten jakautumisen  approksimointiin. Mallia voidaan käyttää myös päästöjen ilmassa
tapahtuvan kemiallisen muutunnan arviointiin. (Kukkonen ym.)

UDM-FMI (Urban Dispersion Modelling System – Finnish Meteorological Institute) -mallia,
joka myös on kehitetty Ilmatieteen laitoksella, käytetään kaupunki-ilmanlaadun arvioinnissa.
Järjestelmä pitää sisällään erilaiset päästölähteet: piste-, viiva- ja alueelliset päästölähteet.

HIRLAMia (High Resolution Limited Area Model) käytetään Ilmatieteen laitoksella
lyhytkestoisten sääennusteiden tuottamiseen. HIRLAM-mallia on käytetty vuodesta 1990 lähtien.
Tällä hetkellä HIRLAMilla tuotetaan Pohjois-Euroopan neljä 48-tunnin alueellista ennustetta
sekä neljä 36-tunnin mesoskaalan ennustetta päivittäin.

3.3 Eteneminen ja ongelmat

Uudet päästömatriisit tilattiin keväällä 2001 ja niistä viimeinen, raskaiden ajoneuvojen
päästömatriisi, saatiin syyskuussa 2001. Uudet matriisit ovat kuitenkin eri muodossa kuin
HUTEMCAn käyttämät matriisit ovat. Kun HUTEMCAn päästömatriisissa x-akselilla on
ajoneuvon kiihtyvyys ja y-akselilla nopeus, on uusissa matriiseissa x-akselilla ajoneuvon nopeus
kerrottuna kiihtyvyydellä. Tästä seuraa se, että kun x-akselin arvot jaetaan nopeudella
kiihtyvyyden saamiseksi, eroavat luokat HUTSIMin antamista ja HUTEMCAn käyttämistä
nopeusluokista. Tämä ero on hidastanut matriisien käyttöönottoa, ja niiden muokkaaminen
käytettäviksi on toistaiseksi vielä kesken. Uudet päästömatriisit tullaan kuitenkin esittelemään
keväällä 2002 valmistuvassa diplomityössä.

4 TULOKSET

Varsinaisia tuloksia uusien päästömatriisien ja vanhojen päästömatriisien eroista ei vielä ole
saatavilla. Uusien päästömatriisien havainnollistamiseksi on Kuvissa 3-6 kuitenkin esitetty CO-,
HC-, NOx- ja PM-päästöt raskaille ajoneuvoille siten, että x- ja y-akseleilla on ajoneuvon nopeus
ja kiihtyvyys ja z-akselilla tunnissa syntynyt päästö grammoina.
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Kuva 3. Uusi raskaan liikenteen päästömatriisi hiilidioksidipäästöille.
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Kuva 4. Raskaan liikenteen päästömatriisi hiilivetypäästöille.
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Kuva 5. Raskaan liikenteen päästömatriisi typen oksidipäästöille.
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Kuva 6. Raskaan liikenteen päästömatriisi hiukkaspäästöille.
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET

Päästömatriisien päivitys oli ajankohtainen ja tärkeä osa DIANA-mallijärjestelmän toimivuuden
testausta ja parantamista. Uudet päästömatriisit mahdollistavat tarkemman liikenteen päästöjen
mikrosimuloinnin jo sitä kautta, että ne pitävät sisällään useita eri ajoneuvotyyppejä. Diesel- ja
bensiiniajoneuvojen päästöt ovat myös hyvin erilaisia, joten tämänkin vuoksi on tärkeää, että
niille on omat matriisinsa. Uusissa matriiseissa on lisäksi hiukkaspäästöt, joita ei HUTEMCAn
vanhassa päästömatriisissa ollut lainkaan. Hiukkaspäästöt ovat yksi suurimmista liikenteen
päästöjen terveysriskeistä, joten on tärkeää kyetä mallintamaan myös niiden syntymismääriä.

6 JATKOSUUNNITELMAT

Uudet päästömatriisit on tarkoitus saada käyttöön tammi-helmikuussa 2002 ja niiden tuloksia
esitellä keväällä 2002 valmistuvassa diplomityössä.
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