
Covid-19 -pandemian hillitsemiseksi tehtyjen ra-
joitusten vaikutus Helsingin ilmanlaatuun tammi-

kuusta syyskuuhun 2020

Helsingin yliopisto

Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Ympäristömuutoksen ja globaalin kestävyyden maisteriohjelma

Maisterintutkielma

Laatija:

Jenni Huhtala

Ohjaaja:

Leena Järvi

10/2022

Helsinki



Tiivistelmä

Tiedekunta: Bio- ja ympäristötieteellinen tiedekunta

Koulutusohjelma: Ympäristömuutos ja globaali kestävyys

Opintosuunta: Ympäristömuutos

Tekijä: Jenni Huhtala

Työn nimi: Covid-19 -pandemian hillitsemiseksi tehtyjen rajoitusten vaikutus Helsingin ilmanlaa-
tuun tammikuusta syyskuuhun 2020

Työn laji: Maisterintutkielma

Kuukausi ja vuosi: 10/2022

Sivumäärä: 51 s

Avainsanat: Covid-19, ilmanlaatu, sulkutila, Helsinki, NOx, O3, PM2,5, PM10

Ohjaaja tai ohjaajat: Leena Järvi

Säilytyspaikka: Helsingin yliopiston kirjasto, Viikki

Muita tietoja:

Tiivistelmä:

Tässä tutkielmassa tarkastellaan koronapandemian hillitsemiseksi toimeenpantujen rajoitusten
ja suositusten vaikutusta ilmanlaatuun Helsingissä vuoden 2020 tammikuusta syyskuuhun ja ar-
vioidaan mahdollisten muutosten terveysvaikutuksia. Koronapandemian hillitsemiseksi toimeen-
pantiin tuolloin useita ihmisten liikkumista koskevia rajoituksia, jotka aiheuttivat laskun liikenne-
määrissä ja vaikuttivat sitä kautta myös ilmanlaatuun.

Tarkastelussa mukana olevat ilmansaasteet ovat typen oksidit (NOx), alailmakehän otsoni (O3)
ja pienhiukkaset (PM2,5 ja PM10). Ilmansaasteiden pitoisuusdata saatiin Kumpulassa sijaitsevalta
SMEAR III -asemalta. Analyysi tehtiin vertailemalla vuoden 2020 ilmansaastepitoisuuksia vuo-
sien 2018-2019 pitoisuuksiin. Aineisto jaettiin kolmeen tarkastelujaksoon, joista jokaista tarkas-
teltiin erikseen. Ensimmäinen tarkastelujakso sijoittui aikaan ennen poikkeustilaa (1.1.-17.3.), 2.
tarkastelujakso rajautui poikkeustilan alkuun ja loppuun (18.3.-15.6.) ja 3. tarkastelujakso oli
poikkeustilan jälkeen (16.6.-30.9). Lisäksi tarkasteltiin ilmansaastepitoisuuksien muutoksien ai-
kaansaamia terveysvaikutuksia Suomen ympäristökeskuksen haittakustannuslaskurin avulla.

NOx:n pitoisuudet muuttuivat vuonna 2020 molempiin vertailuvuosiin verrattuna 1. tarkastelujak-
solla -36,4 %, 2. tarkastelujaksolla -26,6 % ja 3. tarkastelujaksolla +34,1 %. O3:n vastaavat
muutokset olivat +4,8 % (1. tarkastelujakso), -8,6 % (2. tarkastelujakso) ja -11,6 % (3. tarkaste-
lujakso). PM2,5:n pitoisuudet muuttuivat -39,4 % (2. tarkastelujakso) ja 0,0 % (3. tarkastelu-
jakso), ja PM10:n pitoisuudet -46,9 % (2. tarkastelujakso) ja -14,7 % (3. tarkastelujakso) vuonna
2020 vertailuvuosiin verrattuna. NOx:n väheneminen sai 1. tarkastelujaksolla aikaan 2 600 t€/v
säästöt ilmansaasteiden aiheuttamien terveysvaikutusten haittakustannuksissa. PM2,5:n ja
NOx:n muutokset saivat aikaan 2. tarkastelujaksolla 38 000 t€/v ja 3. tarkastelujaksolla -2 400
t€/v säästöt haittakustannuksissa.

Vaikka ilmansaasteiden pitoisuudet laskivat vuonna 2020 suurimmalla osasta tarkastelujak-
soista, ei laskua voi selittää pelkästään liikennemäärien ja ihmisten toiminnan muutoksilla. Il-
mansaasteiden pitoisuuksien laskuun vaikuttavat myös muut tekijät, kuten vuoden 2020 epätyy-
pilliset sääolot. Tutkimusta voisikin jatkaa erottelemalla toisistaan sääolojen, liikennemäärien ja
muiden tekijöiden osuudet ilmansaasteiden pitoisuuksien muutoksissa.
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Abstract:

The aim of this thesis is to understand how restrictions and recommendations to limit the spread
of Covid-19 pandemic affected air quality in Helsinki from January to September 2020 and ex-
amine the health benefits coming from the decreased pollutant levels. During that time many re-
strictions to people’s movements took place. This caused a decrease in traffic rates which in
turn affected air quality.

The air pollutants included in this study are nitrogen oxide (NOx), tropospheric ozone (O3) and
particulate matter (PM2.5 and PM10). The data was uploaded from SMEAR III -station in Kum-
pula neighborhood and the results were obtained by comparing concentrations from 2020 to
those of 2018-2019. The data were divided into three periods, which were studied separately.
The first period was the time before the lockdown (1.1.-17.3.), 2nd period was during the lock-
down (18.3.-15.6.), and the 3rd period was after the lockdown (16.6.-30.9.). In addition, the
health effects caused by the changes in pollutant concentration were studied with a calculator
for financial benefits of emission reductions made by Finnish Environment Institute.

The change in NOx concentrations during 2020 compared to 2018-2019 were -36.4 % in 1st pe-
riod, -26.5 % in 2nd period and +34.1 % in 3rd period. The changes for O3 were +4.8 % (1st pe-
riod), -8.6 % (2nd period) and -11.6 % (3rd period). PM2.5 concentrations changed -39.4 % (2nd

period) and 0.0 % (3rd period) and PM10 concentrations -46.9 % (2nd period) and -14.7 % (3rd pe-
riod) during 2020 compared to 2018-2019. Decrease of NOx in 1st period caused 2 600 t€/y sav-
ings in costs of air pollution related health effects. The changes in PM2.5 and NOx generated
savings of 38 000 t€/y during 2nd period and -2 400 t€/y during 3rd period.

Even though the pollutant concentrations decreased in most periods, the decrease can’t be ex-
plained only by changes in traffic rates and human activities. Other factors contribute air pollu-
tant levels as well, including atypical weather during 2020. The study could be continued by
separating the effects of weather, traffic and other contributing factors in changes in air pollutant
concentrations.
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1 Johdanto
Huono ilmanlaatu aiheuttaa haittoja sekä ihmisille että ekosysteemeille

(EYK 2020). Ilmansaasteiden haitat ovat suuria etenkin kaupungeissa, koska

niissä on paljon sekä ihmisiä että ilmansaasteiden päästöjä aiheuttavaa toimintaa

(Oke ym. 2017). Vuonna 2010 kaksi miljoonaa ihmistä kuoli ennenaikaisesti kau-

pungeissa ilmansaasteiden takia ja luvun ennustetaan nousevan tulevaisuu-

dessa (Lelieveld ym. 2015). Helsingissä ilmanlaatu on yleisesti ottaen hyvällä ta-

solla, mutta terveydelle ja ympäristölle haitallisia pitoisuuksia esiintyy silti (Korho-

nen ym. 2021). Myös Suomessa on havaittu ilmansaasteista aiheutuvia ennenai-

kaisia kuolemia (EYK 2020).

Liikenne on yksi merkittävimmistä ilmansaasteiden lähteistä pääkaupun-

kiseudulla (Korhonen ym. 2020). Autojen polttomoottorit aiheuttavat esimerkiksi

pienhiukkasten (PM) ja typen oksidien (NOx) päästöjä, joista jälkimmäiset puo-

lestaan toimivat lähtöaineina muille ilmansaasteille (Oke ym. 2017). Vuonna 2020

alkanut koronapandemia ja sen hillitsemiseksi tehdyt rajoitukset ja suositukset

vähensivät ihmisten liikkumista kaupungeissa, minkä myötä myös liikennemäärät

vähenivät (Finntrafic 2021; HSL 2022). Liikennemäärien vähenemisen on ha-

vaittu aiheuttaneen muutoksia kaupunkien ilmansaasteiden määrissä (esim. Col-

livignarelli ym. 2020; Gulia ym. 2021; Miyazaki ym. 2020; Sicard ym. 2020). Suo-

messa ei kuitenkaan olla vielä tehty tieteellistä tutkimusta aiheesta.

Tässä maisterintutkielmassa tarkastellaan, miten koronapandemian hillit-

semiseksi toimeenpannut rajoitukset vaikuttivat ilmanlaatuun Helsingissä ke-

väällä 2020. Tarkasteltavat ilmansaasteet ovat NOx, PM10, PM2,5 ja alailmakehän

otsoni (O3). Aineistona käytetään Kumpulassa sijaitsevalla SMEAR III -asemalla

mitattua ilmanlaatudataa vuosilta 2018-2020. Tulokset saadaan vertaamalla vuo-

sien 2018-2019 ilmansaastepitoisuuksia vuoden 2020 pitoisuuksiin. Lisäksi tar-

kastellaan ilmanlaadun muutosten aiheuttamia terveyshaittojen muutoksia hait-

takustannuslaskurin avulla.
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2 Kirjallisuuskatsaus
2.1 Ilmansaasteet

Ilmansaasteet ovat ilmanlaatuun haitallisesti vaikuttavia kaasumaisia,

nestemäisiä tai kiinteitä yhdisteitä. Merkittävimmät ilmansaasteet ovat NOx (sisäl-

tää typpimonoksidin NO ja typpidioksidin NO2), PM, O3, musta hiili (BC), rikkidi-

oksidi (SO2), ammoniakki (NH3), hiilimonoksidi (CO), haihtuvat yhdisteet (VOC),

raskasmetallit ja PAH-yhdisteet. Ilmansaasteet voidaan jakaa lähteensä mukaan

kahteen ryhmään; primäärisiin ja sekundäärisiin. Primääriset ilmansaasteet pää-

tyvät ilmaan sellaisenaan, kun taas sekundääriset ilmansaasteet syntyvät ilma-

kehässä primääristen ilmansaasteiden reagoidessa keskenään ja muiden yhdis-

teiden kanssa. Osa ilmasaasteista voi olla peräisin sekä primäärisistä että sekun-

däärisistä lähteistä. Ilmansaasteet voivat olla peräisin joko ihmisperäisistä läh-

teistä, kuten liikenne ja puun pienpoltto, tai luonnollisista lähteistä, kuten metsä-

palot. (EYK 2020)

Pienhiukkaset sisältävät kaikki kiinteät ja nestemäiset hiukkaset, jotka ovat

läpimitaltaan pienempiä kuin 100 µm. Pienhiukkasten pitoisuuksia voidaan ku-

vata joko hiukkasten massan, lukumäärän tai tilavuuden avulla. Pienhiukkasten

massa jaetaan usein kokonsa puolesta kahteen ryhmään; PM10 ja PM2,5. PM10

sisältää hiukkaset, jotka ovat läpimitaltaan 10 µm tai pienempiä. PM2,5 sisältää

vastaavasti hiukkaset, jotka ovat läpimitaltaan 2,5 µm tai pienempiä. Myös

PM2,5:ta pienempää luokkaa UFP (ultrafine particles, läpimitta 0,1 µm tai vähem-

män) voidaan käyttää, mutta tässä työssä tyydytään jaotteluun PM10 ja PM2,5 vä-

lillä. (Oke ym. 2017)

Pienhiukkasia syntyy primäärisesti esim. autojen polttoaineen polttopro-

sesseissa ja sekundäärisesti muiden ilmansaasteiden (rikin oksidit SOx, NH3,

NOx) reagoidessa keskenään (Oke ym. 2017). Keväinen katupöly koostuu erityi-

sesti PM10:stä, joka muodostuu talven aikana maan pinnalle kerääntyneestä hie-

koitushiekasta, jota tuuli ja autojen renkaat nostavat keväällä ilmaan (Korhonen

ym. 2020; Martuzevicius ym. 2011). Ilmiötä kutsutaan resuspensioksi (Martuze-

vicius ym. 2011).

NOx ovat kaasumaisia yhdisteitä (Oke ym. 2017). Suurin osa niistä on pe-

räisin erilaisista polttoprosesseista, etenkin moottoriajoneuvojen polttomootto-

reista (EYK 2020; Korhonen ym. 2020; Oke ym. 2017). Pääkaupunkiseudulla
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NOx pitoisuudet ovatkin suurimmat vilkasliikenteisten katujen lähettyvillä ja katu-

kuiluissa (Korhonen ym. 2020). Myös esimerkiksi voimaloissa, teollisuudessa ja

jätteenkäsittelyssä tapahtuvasta poltosta pääsee ilmaan NOx:a (Oke ym. 2017).

NOx on kaupunkien ilmassa kemiallisessa vuorovaikutuksessa O3:n kanssa (EYK

2020; Oke ym. 2017).

O3 on kaasumainen ja sekundäärinen ilmansaaste (EYK 2020; Korhonen

ym. 2020; Oke ym. 2017). Sen pitoisuudet ovat useimmiten suurimpia maaseu-

dulla ja kaupunkien tausta-alueilla, koska se kuluu ilmasta reagoidessaan liiken-

teestä peräisin olevan NOx:n kanssa (Korhonen ym. 2020; Oke ym. 2017). Sitä

voi syntyä useiden eri lähtöaineiden (NOx, VOC-yhdisteet esim. CO) ja reaktioi-

den seurauksena (EYK 2020; Oke ym. 2017). Kaikille reaktioille on yhteistä se,

että ne vaativat tarpeeksi UV-säteilyä (aallonpituus 0.37–0.42 μm) käynnistyäk-

seen (EYK 2020; Korhonen ym. 2020; Oke ym. 2017). Suomessa otsonia syn-

tyykin lähinnä keväällä ja kesällä (Korhonen ym. 2020).

Esimerkiksi NO2:sta syntyy O3:a seuraavien reaktioiden mukaisesti:

𝑁𝑂2 + ℎ𝑣 → 𝑁𝑂 + 𝑂

𝑂 + 𝑂2 +𝑀 → 𝑂3 + 𝑀

Ensimmäisessä reaktiossa NO2 hajoaa fotolyysissa UV-valon fotonin energian

(hv) vaikutuksesta NO:ksi ja happiradikaaliksi (O). Seuraavassa reaktiossa O

reagoi hapen (O2) ja toisen molekyylin (M) kanssa, jolloin syntyy O3:a. M voi olla

mikä tahansa muu molekyyli, joka ottaa reaktiossa vastaan energiaa. Ensimmäi-

sessä reaktiossa syntyy NO:ta, joka on lähtöaineena myös siinä reaktiossa, joka

kuluttaa O3:a pois ilmakehästä;

𝑂3 +𝑁𝑂 → 𝑁𝑂2 + 𝑂2

Tässä reaktiossa O3 muuttuu taas NO2:si ja O2:si. NOx:lle ja O3:lle on kaupun-

geissa tyypillistä vuorokausivaihtelu, jossa NOx pitoisuus nousee aamulla aamu-

ruuhkan seurauksena ja NO kuluttaa O3:a ilmasta. Myöhemmin aamupäivällä li-

sääntynyt UV-säteily ja ilmassa oleva NO2 saavat aikaan O3:a, ja NOx pitoisuus

vähenee O3:n lisääntyessä. Myöhemmin iltapäiväruuhkan NOx-päästöt kuluttavat
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O3:a. Yöllä O3:n määrä laskee, koska sitä ei voi syntyä lisää UV-säteilyn puutteen

takia ja ilmassa oleva NO kuluttaa sitä. (Oke ym. 2017)

Osa ilmansaasteista pysyy koko elinkaarensa ajan lähellä päästölähdet-

tään, mutta osa kulkee pitkiäkin matkoja (kaukokulkeuma) (EYK 2020; Korhonen

ym. 2020). Ilmansaasteiden elinkaaret vaihtelevat sekunneista useisiin vuosiin,

ja mitä kauemmin ilmansaaste pysyy ilmakehästä, sitä kauemmaksi se voi elin-

kaarensa aikana kulkea (Oke ym. 2017). NOx elinikä ilmakehässä on joitakin tun-

teja ja O3:n noin kuukausi, ja molemmat vaikuttavat sekä paikallisella että alueel-

lisella tasolla (Oke ym. 2017). Pienhiukkasten elinikään vaikuttaa niiden koko,

tuulisuus ja laskeuman määrä (Oke ym. 2017). Yli puolet pääkaupunkiseudun

PM2,5:stä ja merkittävä osa O3:sta on peräisin kaukokulkeumasta (Korhonen ym.

2020).

2.2 Ilmansaasteiden haitat
Huono ilmanlaatu aiheuttaa haittoja sekä ihmisille että ekosysteemeille.

Ihmisille ilmansaasteet aiheuttavat terveyshaittoja ja ennenaikaisia kuolemia.

Ekosysteemeille aiheutuvia haittoja ovat mm. NOx aiheuttama typpilaskeuma ja

O3:n aiheuttamat kasvivauriot, jotka vahingoittavat myös maa- ja metsätalous-

kasveja. Ilmansaasteet voivat myös vaurioittaa rakennuksia ja patsaita. Osa il-

mansaasteista vaikuttaa myös ilmastonmuutokseen; esim. O3 ja osa pienhiukka-

sista lämmittävät ilmakehää, kun taas ammoniumioni (NH4+), nitraatti (NO3-) ja

osa pienhiukkasista viilentävät sitä. (EYK 2020)

PM:n (sekä PM2,5 että PM10) on havaittu aiheuttavan monenlaisia terveys-

ongelmia, kuten hengitystiesairauksia (esim. astmaa ja keuhkoahtaumatautia),

sydän- ja verisuonitauteja sekä aivohalvauksia (Thompson 2018). Myös viitteitä

korkeiden PM-pitoisuuksien ja kognitiivisten kykyjen taantumisen, hermoston

rappeumasairauksien (Parkinsonin ja Alzheimerin taudit) ja neurologisten häiriöi-

den (ADHD, autismi, ahdistuneisuus) yhteydestä on löydetty (Thompson 2018).

PM2,5 aiheuttaa vuosittain 400 000 ennenaikaista kuolemaa Euroopan ympäris-

tökeskuksen (EYK) jäsenvaltioissa ja yhteistyömaissa (EYK 2020). Suomessa

PM2,5 aiheutti vuonna 2018 1 700 ennenaikaista kuolemaa ja 20 400 menetettyä

elinvuotta (EYK 2020).

NO2 on todettu aiheuttavan sydän- ja verisuonitauteja, kuten sydäninfark-

teja, ja hengitystiesairauksia ja -infektioita, kuten lisääntyneitä astmakohtauksia,
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sekä märkää yskää ja välikorvantulehdusta (Latza ym. 2009). Se aiheutti Suo-

messa vuonna 2018 <1 ennenaikaista kuolemaa ja <5 menetettyä elinvuotta

(EYK 2020).

Alailmakehän otsonin on havaittu aiheuttavan monenlaisia hengitykseen

sekä sydämeen ja verisuonistoon liittyviä terveysongelmia, kuten astmaa (Fle-

ming ym. 2018). Vuonna 2018 se aiheutti Suomessa 90 ennenaikaista kuolemaa

ja 1 100 menetettyä elinvuotta (EYK 2020).

Ilmansaasteiden aiheuttamat haitat riippuvat siitä, miten paljon niitä päätyy

ihmisten hengitysilmaan ja kuinka pitkän aikaa altistus kestää (EYK 2020; Oke

ym. 2017). Suurimmat terveyshaitat tulevatkin niistä ilmansaasteista, joita on

hengitysilman korkeudella sellaisissa paikoissa, joissa liikkuu tai oleskelee paljon

ihmisiä (Oke ym. 2017). Huonon ilmanlaadun ongelmat korostuvatkin kaupun-

geissa, sillä niissä on sekä päästöjä aiheuttavaa toimintaa että ihmisiä samalla

alueella (Oke ym. 2017). Erityisesti vilkkaasti liikennöityihin katukuiluihin voi ke-

rääntyä autojen pakokaasupäästöistä peräisin olevia ilmansaasteita ihmisten

hengitysilman korkeudelle (Oke ym. 2017). Kaksi miljoonaa henkeä kuoli ennen-

aikaisesti vuonna 2010 kaupungeissa ilmansaasteiden takia ja vuoteen 2050

mennessä luvun ennustetaan nousevan 4,3 miljoonaan (Lelieveld ym. 2015).

Huonosta ilmanlaadusta johtuvan kuolleisuuden ennustetaan lisääntyvän maail-

manlaajuisella tasolla etenkin kaupungeissa johtuen sekä lisäätyvistä ilmansaas-

teesta että kaupunkien nousevista väkiluvuista (Lelieveld ym. 2015).

Terveysongelmat, ennenaikaiset kuolemat, haitat maa- ja metsätaloudelle

ja vauriot rakennuksissa aiheuttavat myös taloudellisia haittoja (EYK 2020). Il-

mansaasteiden aiheuttamien haittojen suuruutta voidaan arvioida haittakustan-

nuksina, eli niistä johtuvien taloudellisten menetysten suuruuden mukaan (Sa-

vonlahti ym. 2018). Suurin osa haittakustannuksista syntyy ennenaikaisista kuo-

lemista (Savonlahti ym. 2018).

Ilmansaasteita säädellään Suomessa sekä Euroopan laajuisella että kan-

sallisella tasolla (EYK 2020; Valtioneuvosto 2017; YM 2018). Suomi ja EU ovat

myös mukana kansainvälisissä ilmansaasteita koskevissa sopimuksissa, kuten

kaukokulkeutumissopimuksessa (Valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuh-

tauksien kaukokulkeutumista koskeva yleissopimus) (EYK 2020; YM 2018). Il-

mansaasteiden pitoisuudet ilmassa ovatkin laskeneet sekä paikallisesti että Eu-

roopan tasolla säätelyn seurauksena (EYK 2020; Korhonen ym. 2020).



11

2.3 Päästölähteet pääkaupunkiseudulla
Suurin osa pääkaupunkiseudun ilmansaasteista on peräisin autoliiken-

teestä, puun pienpoltosta ja energiantuotannosta. Haitallisia ilmansaastepitoi-

suuksia havaitaan erityisesti vilkkaasti liikennöityjen katujen varsilla ja pientalo-

alueilla. Kaduilla huonoa ilmanlaatua aiheuttavat liikenteen päästöt sekä katuhie-

koituksen ja teiden kuulumisen aiheuttamat pienhiukkaset. Pientaloalueilla huo-

noa ilmanlaatua aiheuttaa puun pienpoltosta peräisin olevat pienhiukkaset. (Kor-

honen ym. 2020)

PM10:ä on pääkaupunkiseudun ilmassa erityisesti keväisin, mutta katupö-

lykauden voimakkuus ja ajoitus vaihtelevat vuosittain. PM2,5 taas on pääosin pe-

räisin liikenteestä ja puun pienpoltosta. Yli puolet pääkaupunkiseudun PM2.5:sta

on peräisin kaukokulkeumasta. Pääkaupunkiseudun merkittävimmät NOx:n läh-

teet ovat tieliikenne ja energiantuotanto. Korkeimmat pitoisuudet löytyvät vilkas-

liikenteisistä katukuiluista. Suurin osa O3:sta saapuu pääkaupunkiseudulle kau-

kokulkeumana muualta Euroopasta. (Korhonen ym. 2020)

Vuonna 2018 39 % NOx:sta EU-maiden (mukaan lukien Yhdistyneet ku-

ningaskunnat) alueilla oli peräisin tieliikenteestä. Pienhiukkasten suurin lähde

EU-maissa vuonna 2018 oli asuminen, kauppa ja instituutiot, josta oli peräisin 41

% PM10- ja 54 % PM2.5-päästöistä. (EYK 2020)

Suomen tasolla 48 % NOx-päästöistä ja 17 % PM:n päästöistä (PM10 ja

PM2.5) oli peräisin tieliikenteestä vuonna 2020 (VTT 2020). Pääkaupunkiseudulla

vuonna 2020 tieliikenteestä oli peräisin 37 % NOx-päästöistä ja 25 % hiukkas-

päästöistä (tiedonanto Korhonen ym. 2021:lle).

2.4 Covid-19 -pandemian vaikutukset ilmanlaatuun Suo-
messa ja maailmalla

Ensimmäiset SARS-CoV-2 -koronaviruksen aiheuttamat sairastapaukset

havaittiin Wuhanissa Kiinassa joulukuussa 2019, ja pian koronavirustauti (tästä

eteenpäin korona) levisi ympäri maailmaa (WHO 2020). Maailman terveysjärjestö

WHO (World Health Organization) julisti koronaepidemian pandemiaksi 11. maa-

liskuuta 2020 (WHO 2020). Suomen ensimmäinen koronatapaus havaittiin tam-

mikuussa 2020, ja myös Suomessa tartuntamäärät alkoivat kevään 2020 aikana

nousta (THL 2022). Pandemian edetessä sitä alettiin hillitä erilaisilla liikkumista
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ja lähikontakteja koskevilla rajoituksilla ja suosituksilla (esim. Valtioneuvosto

2020a,b,c,d,e).

Ensimmäiset suositukset asetettiin 12.3.2020; ulkoministeriö (UM) kehotti

välttämään ulkomaanmatkailua ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) sosiaa-

lisia kontakteja esimerkiksi tekemällä etätöitä ja välttelemällä väkijoukkoja (THL

2020; Ulkoministeriö 2020). Myös hallitus suositteli mm. yleisötapahtumien peru-

mista, koti- ja ulkomaanmatkailun lopettamista, lähikontaktien välttämistä ja etä-

töihin siirtymistä (Valtioneuvosto 2020f). Suomessa todettiin poikkeustila ja sitä

alettiin soveltaa 18.3.2020 alkaen (Valtioneuvosto 2020a). Tuolloin toimeenpan-

tiin useita ihmisten liikkumista koskevia rajoituksia, esimerkiksi koulut ja oppilai-

tokset peruskoulusta korkeakouluihin siirtyivät etäopetukseen, muiden kuin yh-

teiskunnalle välttämättömien alojen työntekijöiden lapset suositeltiin ottamaan

pois päiväkodista, ulkomaanmatkailu kiellettiin, julkisia kokoontumisia rajoitettiin

ja yleisillä paikoilla oleskelua tuli välttää, julkiset tilat suljettiin ja julkisen sektorin

työntekijät määrättiin etätöihin (mikäli työtehtävät mahdollistavat sen) ja etätyötä

suositeltiin myös yksityisen ja kolmannen sektorin työntekijöille (Valtioneuvosto

2020a,c,d,e). Uusimaa eristettiin 28.3.-15.4.2020 muusta Suomesta, jolloin kaikki

paitsi välttämätön liikenne Uudenmaan rajojen yli kiellettiin (Valtioneuvosto

2020b,g,h). Toukokuussa siirryttiin nk. hybridimalliin, joka mahdollisti rajoitusten

asteittaisen purkamisen (Valtioneuvosto 2020i). Peruskoulut siirtyivät takaisin lä-

hiopetukseen 14.5.2020 ja esim. ulkoharrastuspaikat avattiin ja kotimaanmatkailu

sallittiin 29.5. (Valtioneuvosto 2020i,j). Rajoituksia höllennettiin jälleen 1. kesä-

kuuta, jolloin esim. julkisia sisätiloja avattiin sekä kokoontumisrajoituksia, tapah-

tumien järjestämistä ja ravintoloiden aukioloa koskevia rajoituksia lievennettiin

(Valtioneuvosto 2020i). Poikkeustila purettiin 15.6.2020 (Valtioneuvosto 2020k,l).

Poikkeustilan purun jälkeen etätyösuositus pysyi yhä voimassa hybridimallin

myötä ja mm. ihmisjoukossa oleskelua sisätiloissa suositeltiin yhä vältettävän

(Valtioneuvosto 2020i). Etätyösuositus kumottiin hetkeksi 1.8.2020, mutta se pa-

lautettiin 13.8.2020 osaan Suomea, kuten Uudellemaalle (Valtioneuvosto

2020m,n)

Rajoitukset vaikuttivat ihmisten liikkumiseen ja sitä kautta liikenteeseen.

Esimerkiksi Fintraffic uutisoi autoliikenteen vähentyneen pääteillä 9,5 % vuonna

2020 edelliseen vuoteen verrattuna koko Suomen tasolla (Finntrafic 2021). Hel-

singin seudun liikenne (HSL) taas kertoi, että henkilö- ja pakettiautojen määrät
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Helsingin seudulla laskivat jyrkästi maaliskuun 2020 aikana vuoteen 2019 verrat-

tuna (HSL 2022). Lasku saavuttu huippunsa huhtikuussa, jolloin henkilö- ja pa-

kettiautojen liikennemäärät olivat hetkellisesti yli 50 % edellisvuotta matalammat

(HSL 2022). Liikenne on yksi merkittävimmistä ilmansaasteiden lähteistä pääkau-

punkiseudulla (Korhonen ym. 2020). Siksi liikennemäärien laskun voikin olettaa

vaikuttavan ilmanlaatuun.

Koronaviruksen leviämisen estämiseksi tarkoitettujen rajoitusten vaiku-

tusta ilmanlaatuun on jo tutkittu, vaikka aihe onkin uusi. Tutkimusta on tehty ym-

päri maailmaa (esim. Collivignarelli ym. 2020; Gulia ym. 2021; Menut ym. 2020;

Shi ja Brasseur 2020). Suomeen keskittyvää tieteellistä tutkimusta ei kuitenkaan

vielä ole, mutta Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) ja Ilmatieteen laitos

(FMI) ovat tiedottaneet ilmanlaadun paranemisesta koronarajoitusten vuoksi (IL

2020a; IL 2020b).

On myös pohdittu, voisiko huono ilmanlaatu altistaa koronalle (EYK 2020).

On esimerkiksi saatu selville, että alueilla, joissa on korkeat PM2,5- ja NO2-pitoi-

suudet, on ollut korkeampia tartuntamääriä ja kuolleisuutta verrattuna matalam-

man pitoisuuden alueisiin (Cole ym. 2020). Aiheessa on kuitenkin paljon epävar-

muuksia ja lisätutkimusta tarvitaan (EYK 2020).

Kaikki mahdolliset muutokset ilmanlaadussa eivät kuitenkaan välttämättä

johdu tieliikenteen muutoksista. Esimerkiksi katupölykauden ajoittuminen vaikut-

taa pienhiukkasten määrään (Anttila ym. 2020; Korhonen ym. 2021). Myös säätila

ja ilmansaasteiden kulkeutuminen ilmakehässä vaikuttavat saasteiden pitoisuuk-

siin (Menut ym. 2020; Miyazaki ym. 2020; Velders ym. 2021). Osassa aiheesta

tehdystä tutkimuksia ilmansaasteiden määrää onkin verrattu mallinnuksiin siitä,

millaisia ne olisivat olleet ilman rajoituksia (Menut ym. 2020; Velders ym. 2021).

2.4.1 Tutkimuksia koronarajoitusten vaikutuksesta ilmanlaatuun

Shi ja Brasseur 2020 tutkivat koronarajoitusten vaikutusta ilmanlaatuun

Kiinassa vertailemalla aineistoa ennen sulkutilaa ja sen aikana vuoden 2020

ajalta Wuhanissa. Tulokseksi saatiin, että PM2,5 väheni 31 ± 6 % ja NO2 53 ± 10

% sulkutilan aikana verrattuna aikaan ennen sitä, mutta O3 lisääntyi 2,0 ± 0,7 -

kertaiseksi. Kun verrattiin sulkutilan aikaa samaan ajankohtaan vuonna 2019 ha-

vaittiin, että PM2,5:n pitoisuus oli vuonna 2020 40 % matalampi, NO2:n pitoisuus

50 % matalampi ja O3:n pitoisuus 35-95 % korkeampi kuin aiemmin. Kun sama
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vertailu tehtiin vertaamalla vuotta 2020 vuoteen 2018, havaittiin PM2,5-pitoisuuk-

sien olevan 38 % matalampia, NO2-pitoisuuksien 60 % matalampia ja O3:n pitoi-

suuksien 11-68 % korkeampia vuoden 2020 aikana. Kun tarkastelussa siirryttiin

yksittäisistä kaupungeista koko Pohjois-Kiinan tasolle, huomattiin että vuoden

sulkutilan 2020 aikana PM2,5:n pitoisuudet vähenivät 29 ± 22 % ja NO2:n pitoi-

suudet vähenivät 53 ± 10 % verrattuna aikaan ennen sulkutilaa. O3:n määrä taas

lisääntyi 2,2 ± 2 -kertaiseksi. (Shi ja Brasseur 2020)

Miyazaki ym. 2020 arvioivat sulkutilojen vaikutuksia ilmanlaatuun Kiinassa

satelliittiaineistoon perustuvan mallinnuksen avulla. Rajoitusten aiheuttamat

NOx-päästöjen laskut olivat noin 16 % suuruiset helmikuun 2020 aikana koko

maan tasolla. Yksittäisten provinssien tasolla oli hajontaa, ja ympäröivien pro-

vinssien sulkutila vähensi NOx-pitoisuuksia myös sellaisissa provinsseissa, joissa

ei vielä ollut sulkutilaa. O3-pitoisuudet nousivat Pohjois- ja Keski-Kiinassa, mutta

laskivat Etelä-Kiinassa. Eroja selitetään eroissa NOx-pitoisuuksissa ja lämpöti-

loissa. PM2.5-pitoisuudet vähenivät koko Kiinassa enimmillään 23 μg/m3. Tutki-

muksessa selvitettiin myös ilmansaasteiden määrän muutoksien terveysvaiku-

tuksia. Tulokseksi saatiin, että O3-pitoisuuksien nousu aiheutti arviolta 2 100 uutta

sairastapausta, kun taas PM2.5-pitoisuuksien lasku esti 60 000 sairastapausta.

(Miyazaki ym. 2020)

Myös muualla Aasiassa on tehty tutkimusta aiheeseen liittyen. Esimerkiksi

Gulia ym. 2021 tutkivat koronarajoitusten vaikutuksia NOx:n ja PM2,5:n määrään

46:ssa kaupungissa eri puolilla Intiaa. Aineistona käytettiin ilmanlaadun mittaus-

asemilta saatuja ilmansaasteiden pitoisuuksia, joita vertailtiin ajalta ennen sulku-

tilaa ja ajalla sen jälkeen. Pitoisuuksien muutoksia tarkasteltiin kaupunkien maan-

tieteellisen sijoittumisen mukaan (Pohjois-, Itä-, Länsi-, Etelä- ja Keski-Intia).

NOx:n pitoisuuksien muutokset sulkutilan aikana olivat seuraavanlaiset; -49 %

(pohjoinen), -57 % (itä), -60 % (länsi), -32 % (etelä) ja -46 % (Keski-Intia). PM2,5:n

muutokset taas olivat -34 % (pohjoinen), -17 % (itä), -31 % (länsi), -26 % (etelä)

ja +1,7 % (Keski-Intia). Eroja eri alueiden kaupunkien välillä selitettiin eroilla ei-

ihmisperäisissä lähteissä, sääoloissa ja teollisuudessa. Kaupunkeja jaoteltiin

myös niiden väkiluvun mukaan. NOx:n pitoisuudet laskivat sulkutilan aikana eri

kokoisissa kaupungeissa seuraavanlaisesti: -41 % (väkiluku alle 0,5 miljoonaa),

-56 % (0,5-1,0 miljoonaa), -42 % (1,0-5,0 miljoonaa) ja -46 % (yli 5,0 miljoonaa).

PM2,5-pitoisuudet taas laskivat seuraavasti; -23 % (alle 0,5 miljoonaa), -16 % (0,5-
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1,0 miljoonaa), -32 % (1,0-5,0 miljoonaa) ja -28 % (yli 5,0 miljoonaa). Syyksi suur-

ten kaupunkien suurempaan PM2,5:n pitoisuuksien vähenemiseen ehdotettiin

sitä, että niissä on enemmän hiukkasia tuottavaa toimintaa, jotka suljettiin rajoi-

tusten takia kuin pienemmissä kaupungeissa. (Gulia ym. 2021)

EYK on selvittänyt koronarajoitusten vaikutusta NO2:n ja PM10:n määrään

Euroopassa. Suurimmat NO2-vähennykset löydettiin suurissa kaupungeissa,

joissa oli ankaria rajoituksia (Barcelona, 59 %; Milano, 54 %). PM10:n suurimmat

vähentymiset havaittiin liikenneasemilla (Espanja, 40 %; Italia, 35 %). Joissain

kaupungeissa havaittiin myös normaalia suurempia pitoisuuksia; Göteborgissa,

Bragassa, Vilmassa ja Katowisessa typpidioksidin määrä lisääntyi 10-13 % siitä,

mitä se olisi ollut ilman koronaa. (EYK 2020)

Sicard ym. 2020 tutkivat koronarajoitusten vaikutusta ilmanlaatuun Niz-

zassa, Roomassa, Valenciassa, Torinossa ja Wuhanissa. Sulkutilan aikaisia il-

mansaastepitoisuuksia verrattiin vuosien 2017-2019 pitoisuuksiin. O3:n määrä li-

sääntyi vuoden 2020 aikana 24,0 % Nizzassa, 13,6 % Roomassa, 27,0 % Tori-

nossa, 2,4 % Velenciassa ja 26,4 % Wuhanissa. Valencian pienen nousun arvel-

tiin johtuva säästä (pilvistä ja sateista), jonka takia O3:a ei päässyt syntymään

niin paljoa. O3:n lisääntyminen johtui NOx:n vähentymisestä. Kun tarkasteluun

otettiin Valenciassa vain asemat lähellä vilkasliikenteisiä teitä, niin O3:n muutos

nousi 11,4 prosenttiin. NO2:n pitoisuudet laskivat 62,8 % Nizzassa, 45,6 % Roo-

massa, 30,4 % Torinossa, 69,0 % Valenciassa ja 57,2 % Wuhanissa. NO väheni

70,7 % Nizzassa, 68,5 % Roomassa, 52,6 % Torinossa ja 61,9 % Valenciassa.

NOx:n väheneminen johtui suurimmaksi osaksi tieliikenteen vähenemisestä.

PM10 väheni 5,9 % Nizzassa, 8,9 % Torinossa, 32,1 % Valenciassa ja 48,7 %

Wuhanissa, mutta nousi 1,8 % Roomassa. PM2,5 väheni 2,9 % Nizzassa, 12,6 %

Torinossa ja Valenciassa ja 36,3 % Wuhanissa, mutta nousi 10,6 % Roomassa.

PM:n muutokset olivat pienemmät kuin NOx:n, koska vaikka tieliikenteestä peräi-

sin olevat hiukkaset vähenivät, niin kodeista peräisin olevat hiukkaslähteet, kuten

puun pienpoltto, lisääntyivät. Muutokset typen oksideissa ja pienhiukkasissa oli-

vat suurempia, kun tarkastelussa otettiin huomioon vain lähellä vilkasliikenteisiä

teitä sijaitsevien mittausasemien data. (Sicard ym. 2020)

Collivignarelli ym. 2020 arvioivat sulkutilan vaikutusta ilmanlaatuun Mila-

non metropolialueella. Tulokset saatiin vertailemalla kolmea 14 päivän pituista
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meteorologisesti toisiaan vastaavaa ajanjaksoa (kontrollijakso ajalta ennen rajoi-

tuksia, osittaisen sulkutilan jakso ja täyden sulkutilan jakso) keskenään. PM2,5

väheni osittaisen sulkutilan aikana 37,1-44,4 % ja täyden sulkutilan aikana 47,1-

47,4 % verrattuna kontrollijaksoon. PM10 väheni 32,7-40,5 % osittaisen sulkutilan

aikana verrattuna kontrollijaksoon ja täyden sulkutilan aikana 45,4-48,3 % verrat-

tuna kontrollijaksoon. PM10-pitoisuuksien vähenemisen katsottiin johtuneen lii-

kennemäärän vähenemisestä ja teollisuuden osittaisesta sulusta. PM2,5:n pitoi-

suuksien arvioitiin vähentyneen näiden lisäksi myös sekundääristä PM2,5:ttä syn-

nyttävien primääristen ilmansaasteiden vähenemisen johdosta. NOx väheni osit-

taisen sulkutilan aikana 56,0-59,9 % ja täyden sulkutilan aikana 70,3-74,5 % ver-

rattuna kontrollijaksoon. NOx:n muutos johtui liikenteen vähenemisestä. O3:n pi-

toisuudet nousivat Milanon kaupungissa ja sitä ympäröivässä korkean väestöti-

heyden alueella ja vähenivät matalamman väestötiheyden alueella. Tämä selitet-

tiin NOx:n vähenemisellä, sillä normaalisti se reagoi O3:n kanssa vähentäen sitä.

Tutkimuksessa huomattiin, että liikenteestä peräisin olevat ilmansaasteet vähe-

nivät enemmän kuin muut ilmansaasteet. (Collivignarelli ym. 2020)

Polednik 2021 tutki sulkutilan vaikutusta ilmanlaatuun Puolan Lublinissa.

Tutkimuksessa verrattiin toisiinsa kahden vuorokauden mittaisia aineistoja vuo-

silta 2020 ja 2017. Vuorokaudet valittiin mahdollisimman hyvän meteorologisen

yhdenmukaisuuden perusteella. Kannettavien mittalaitteiden avulla saaduissa tu-

loksissa PM2,5 laski 30 % ja PM10 14 % verrattuna vuoteen 2017. Kiinteillä mitta-

laiteilla saadussa aineistossa PM2,5-pitoisuudet olivat 35 % ja PM10-pitoisuudet

106 % korkeammat vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2017. NOx-pitoisuudet las-

kivat vuonna 2020 64 % verrattuna vertailuvuoteen (aineisto kiinteästä mittalait-

teesta). Kiinteä mittalaite oli sijoitettu asuinalueelle kauas vilkasliikenteisistä

teistä, jonne liikennemäärän väheneminen ei välttämättä vaikuta. Sen sijaan li-

sääntynyt pienpuun poltto ja erilaiset tuuliolosuhteet voivat selittää hiukkasten

määrän lisääntymisen. Polednik 2021 huomauttaa, pelkästään liikennemäärien

ja säätilojen muutokset eivät välttämättä riitä ilmansaastepitoisuuksien muutos-

ten selittämiseen. (Polednik 2021)

Menut ym. 2020 kritisoivat tutkimuksia, jotka sisältävät pelkästään vertai-

ludataa eri ajoilta, koska ne eivät huomioi eri ajanjaksojen meteorologisia eroja.

He tekivätkin kaksi Länsi-Euroopan kattavaa mallinnusta maaliskuun 2020 ilman-
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saasteista; bau-mallinnuksen (business as usual), joka kertoi, millaiset ilman-

saastepitoisuudet olisivat olleet ilman rajoitustoimia, sekä referenssimallinnuk-

sen, joka otti rajoitukset huomioon. Näitä kahta mallinnusta vertaamalla huomat-

tiin, että Saksassa ja Alankomaissa NO2-pitoisuudet laskivat keskimäärin 15-30

% ja muissa maissa 35-45 % rajoitustoimien takia. Kaiken kaikkiaan NO2:n pitoi-

suudet kaupungeissa vaihtelivat Ruotsin 13,0 % ja Portugalin 57,8 % vähennyk-

sen välillä. O3:n pitoisuuksissa havaittiin pientä vähentymistä maaseudulla ja

merkittävä lisääntyminen kaupungeissa, ja sen arvot kaupungeissa vaihtelivat Ir-

lannin 2,7 % vähentymisen ja Belgian 17,6 % lisääntymisen välillä. PM2,5-pitoi-

suudet laskivat rajoitustoimien ansiosta noin 5-10 %, ja ne vaihtelivat kaupun-

geissa Portugalin 23,5 % vähennyksen ja Puolan 4 % lisäyksen välillä. (Menut

ym. 2020)

Velders ym. 2021 tutkivat koronarajoitusten vaikutusta ilmanlaatuun Alan-

komaissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin ilmanlaadun muutoksia sekä mittausdatan

että Menut ym. 2020:n tutkimusta vastaavan mallinnuksen avulla. Mallinnus otet-

tiin mukaan, koska koronarajoitusten aikaan maassa vallitsivat epätyypilliset me-

teorologiset olot (pilvisyys, kosteus, tuuli), joiden vaikutus haluttiin poistaa. Vuo-

den 2020 sulkutilan ajalta saadut mittausdatat olivat NOx:n, PM10:n ja PM2,5:n

osalta hieman vertailuvuosia 2017-2019 matalampia, mutta ne olivat sitä jo en-

nen sulkutilaa, joten niiden muutosten päätellään johtuvan poikkeavasta sääti-

lasta koronarajoitusten sijaan. O3:n pitoisuudet ovat hieman vertailuvuotta korke-

ammat, mutta vastaavasti ne seuraavat UV-säteilyn määrää liikennemäärän si-

jaan. Kun ilmansaasteista tehtiin bau-mallinnus, saatiin havainnoitua korkeampia

pitoisuuksia. Mallinnuksen avulla saatiin selville, että NOx oli 39 % (liikenne-

asema) ja 33 % (kaupungin tausta-asema) matalampi kuin mitä se olisi ilman

rajoituksia ollut. NO2:n havainnoidut pitoisuudet olivat 30 % matalammat liiken-

neasemalla ja 18 % matalammat tausta-asemalla. Samalla tavalla saatu PM2,5:n

vähennys oli 20 % ja PM10:n 5 %. O3:n mallinnuksesta selvisi, että sen pitoisuudet

olisivat ilman rajoituksia olleet 13 % (liikenneasema) ja 7 % (kaupungin tausta-

asema) korkeammat. Kun verrataan bau-mallinnusta referenssimallinnukseen

(mallinnus, jossa sulkutoimet on otettu mukaan), saadaan NOx:n vähennykseksi

8-18 %, PM2,5:n vähennykseksi 6-12 % ja PM10:n vähennykseksi 5-16 %. (Vel-

ders ym. 2021)
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HSY kertoi vuosittaisessa katsauksessaan pääkaupunkiseudun ilmanlaa-

tuun, että vuonna 2020 ilmansaastepitoisuudet olivat ennätysmatalalla. Tämä

johtui sekä liikennemäärien vähenemisestä että säästä. Vuosi 2020 oli ennätys-

lämmin ja tuulinen, mikä edesauttoi pakokaasupäästöjen laimenemista sekä yh-

dessä liikennemäärien vähenemisen kanssa helpotti katupölykautta. (Korhonen

ym. 2021)

IL piti Ilmansuojelupäivillä 2020 webinaarin koronarajoitusten vaikutuk-

sista ilmanlaatuun Suomessa ja muualla maailmalla. Webinaaria varten tehdyssä

selvityksessä verrattiin vuosien 2017-2019 NOx-, O3-, PM10- ja PM2,5-pitoisuuksia

vuoteen 2020 poikkeustilan aikana 18.3-15.6.2020. Aineistona käytettiin Ilmatie-

teen laitoksen, kuntien ja teollisuuden seurantadataa. Tuloksena saatiin, että

NO2:n pitoisuudet laskivat kaikissa vertailussa mukana olleissa Suomen kaupun-

geissa noin 20-65 %. Väheneminen johtui tieliikenteen vähenemisetä. O3:n

määrä kasvoi ainoalla mukana olevalla kaupunkiasemalla ja tausta-asemilla sen

määrä väheni. Tämä oli odotettava tulos, joka johtui siitä, että normaalisti NO2

kuluttaa otsonin pois ilmakehästä kaupunkiasemilla. Muutokset olivat kuitenkin

pieniä, eivätkä kaikki olleet tilastollisesti merkitseviä. PM2,5:n määrä laski kaikilla

mukana olleilla asemilla poikkeusajan aikana, mutta kuten O3:n kohdalla, muu-

tokset olivat pieniä, eivätkä kaikki olleet tilastollisesti merkitseviä. Pienhiukkas-

päästöjen taustalla saattoi olla tieliikenteen vähenemisen lisäksi myös kaukokul-

keuman väheneminen. Rajoitukset olivat samaan aikaan kevään katupölykauden

kanssa, jonka oletettiin vaikuttavan PM10:n pitoisuuksiin. Vaikka voimakkaan ka-

tupölyn päiviä olikin vuonna 2020 vähemmän verrattuna aiempiin vuosiin, tode-

taan rajoitusten ja säätilan vaikutuksia olevan vaikea saada erilleen. PM10 pitoi-

suudet nousivat osalla asemista ja laskivat toisilla. (Anttila ym. 2020)

3 Tutkimuskysymys
Tämän maisterintutkielman tarkoitus on tarkastella koronaviruksen takia

toimeenpantujen rajoitusten vaikutusta Helsingin ilmanlaatuun. Aineistona käyte-

tään Kumpulan SMEAR III -asemalla mitattua ilmanlaatudataa vuosilta 2018-

2020. Tarkasteltavia ilmansaasteita ovat NOx, O3, PM2,5 ja PM10. Ilmanlaadun

muutoksia tarkastellaan kolmessa eri ajanjaksossa; aikana ennen poikkeustilaa

(1.1.-17.3.), poikkeustilaan aikana (18.3.-15.6.) ja poikkeustilan jälkeen (16.6.-

30.9.).
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Lisäksi tarkastellaan ilmanlaadun muutosten vaikutusta ihmisten tervey-

teen. Tämä tehdään Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemällä ilmanlaa-

dun haittakustannusmallilla Suomelle (Savonlahti ym. 2018; SYKE 2020). Haitta-

kustannusmallissa otetaan huomioon vain pienhiukkasten vaikutukset terveyteen

ja tulokset ilmoitetaan taloudellisesti arvioituna.

4 Menetelmät
4.1 SMEAR III Kumpula

Tässä työssä käytettiin SMEAR III (Station for Measuring Ecosystem-At-

mosphere Relationships) -asemalla kerättyä ilmanlaatudataa. Asema on osa

SMEAR-asemien verkostoa. Asemilla mitataan ilmakehän eri ominaisuuksia, ku-

ten ilmansaasteita ja meteorologisia parametrejä. SMEAR III -asema on kaupun-

gin tausta-asema, joka sijaitsee Kumpulassa, viisi kilometriä koilliseen Helsingin

keskustasta (kuvat 1 ja 2). Aseman tornin koordinaatit ovat 60°12´N, 24°58´E.

Asemaa hoitavat Helsingin yliopisto ja Ilmatieteen laitos. (Järvi ym. 2009)

Kuva 1. SMEAR III -aseman sijainti pääkaupunkiseudulla. Maanmittauslaitos, karttatu-
loste 1/2021.

Aseman lähiympäristö (250 metrin etäisyyteen asti tornista) voidaan jakaa

kolmeen osaan; pohjoispuolella (320º-40º) on yliopistokampuksen ja sen takai-

sen pientaloalueen muodostama kaupunkimainen ympäristö, länsipuolella (180º-

320º) lehtimetsän, kasvitieteellisen puutarhan ja siirtolapuutarhan muodostama

viheralue ja itäpuolella (40º-180º) Hämeentien ja Kustaa Vaasan tien muodos-

tama tiealue. Hämeentien ja aseman välissä on 150 metrin levyinen metsäkais-

tale. Lähin autotie on 55 metrin etäisyydellä asemasta, ja aseman ja tien välissä

on metsäalue. (Järvi ym. 2009)
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Kuva 2. SMEAR III -aseman sijainti Kumpulassa. Maanmittauslaitos, ilmakuva 1/2021.

Ilmansaasteita mittaavat laitteet sijaitsevat neljän metrin korkeudessa (tau-

lukko 1). Hiukkasdata annetaan mikrometreinä per kuutiometri (µm/m3) ja kaasu-

maiset yhdisteet miljardisosana (ppb).
Taulukko 1. Valittujen ilmansaasteiden mittausmenetelmät.

Ilmansaaste Menetelmä Korkeus (m) Yksikkö

NOx Chemiluminescence analyzer 4 ppb
O3 UV absorption analyzer 4 ppb
PM2,5 TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) 4 μg/m3
PM10 TEOM (Tapered Element Oscillating Microbalance) 4 μg/m3

4.2 Ilmanlaatudata
Tätä työtä varten ladattiin NOx, O3, PM10 ja PM2,5 pitoisuuksien dataa vuo-

silta 2018-2020 ajanjaksolta 1.1.-30.9. (SmartSMEAR 2021). Data ladattiin arit-

meettisena tuntikeskiarvona. Yhteenveto käytetyistä suureista sekä niiden mitta-

laitteista löytyy taulukosta 1.

Dataa käsiteltiin Microsoft Excel -ohjelmalla, jolla laskettiin kaikkien ilman-

saasteiden keskiarvot joka vuodelta sekä vertailuvuosien (2018-2019) keskiarvo.

Vertailua varten datat jaettiin kolmeen tarkastelujaksoon; aikaan ennen poikkeus-

tilaa (1. tarkastelujakso; 1.1.-17.3.), poikkeustilaan (2. tarkastelujakso; 18.3.-

15.6.) ja aikaan poikkeustilan jälkeen (3. tarkastelujakso; 16.6.-30.9.). Vuosien

2018, 2019 ja molempien vertailuvuosien eri ajanjaksojen keskiarvoja verrattiin

vuoden 2020 keskiarvoihin. Näin saatiin määrällinen ja prosentuaalinen muutos
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vertailuvuosien ja vuoden 2020 välillä. P-arvot laskettiin kaksisuuntaisena riippu-

vana otoksena.

Ennen käsittelyä datasta poistettiin miinusmerkkiset arvot mittavirheinä.

Vuoden 2020 PM2,5-datassa oli arvoja, joissa oli kolme pistettä (esim. 1.1.3886),

jotka poistettiin virheellisinä. Vuoden 2019 NOx-data loppui 27.7. ja O3-data 4.9.

Vuoden 2018 PM2.5 ja PM10 -datoissa ei ollut dataa ajalta 1.-30.1., jonka jälkeen

31.1 datassa oli huomattava piikki. Vuoden 2018 pienhiukkasdatassa otettiin

huomioon tämän takia vasta 1.2. alkavat tiedot. Vuoden 2020 PM2.5- ja PM10-

datat puuttuivat ajoita 15.1.-12.3. ja 5.9.-30.9. Samojen datojen ajan 12.3-17.3.

data oli katkonaista ja siinä oli huomattavan korkeita (yli 1000 μg/m3) arvoja, joten

kyseisen ajanjakson datoja ei otettu mukaan laskuihin virheellisinä. Vuoden 2020

pienhiukkasdataa on ensimmäisen tarkastelujakson ajalta vain 1.1.-14.1., eikä

vuodelta 2018 ole pienhiukkasdataa kyseisellä ajalla. Pienhiukkasten ensimmäi-

sen ajanjakson tuntikeskiarvot ja niiden vertailu vuoteen 2020 jätetiin tämän takia

tekemättä.

4.3 Liikennedata
Etätyösuositus vähensi liikennemääriä Helsingissä. Siksi tarkasteluun ote-

taan myös dataa liikennemääristä. Liikennedata on peräisin Helsingin kaupungin

kaupunkiympäristön toimialalta ja se sisältää liikennemäärät tunneittain. Tarkoi-

tuksena on nähdä mahdollinen liikennemäärien ja ilmansaasteiden määrien yh-

teys. Liikennemäärien muutokset laskettiin samalla tavalla kuin ilmansaasteiden

pitoisuuksien muutokset, eli eri vuosien keskiarvoja vertailtiin toisiinsa. Vuoden

2020 liikennemäärädata loppui elokuun viidenteen päivään.

4.4 SYKEn haittakustannuslaskuri
Suomen ympäristökeskus (SYKE) on kehittänyt haittakustannuslaskurin,

jonka avulla voidaan arvioida ilmanlaadun muutosten terveysvaikutuksien mää-

rää. Tulokset annetaan taloudellisesti arvioituna. Haittakustannusmalli on tarkoi-

tettu asiantuntijakäyttöön. Malli ottaa huomioon vain pienhiukkaspäästöjen vähe-

nemisen (PM2.5), koska ne aiheuttavat huomattavasti enemmän terveyshaittoja

kuin muut ilmansaasteet ja niiden vähenemisestä aiheutuvien terveyshyötyjen

laskemiseen on vakiintuneita menetelmiä. Tieliikenteestä ja työkoneista peräisin

olevat NOx:n päästöt otetaan huomioon vain niiden aiheuttaman sekundäärisen
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PM2,5:n osalta. Laskuriin syötetään ilmansaasteiden vähennykset tonneina per

vuosi. Tuloksena saadaan säästöt tuhansina euroina vuodessa. (Savonlahti ym.

2018)

Mallista on kehitetty kaksi versiota; alkuperäinen versio antaa koko Suo-

men laajuisia tuloksia, kun taas uudemmalla versiolla voidaan tarkastella vaiku-

tuksia kuntakohtaisesti. Ennenaikaisen kuoleman aiheuttamat kustannukset ovat

mallissa laskettu elinvuoden tilastollisen arvon mukaan (VOLY, Value of a Life

Year). Tässä työssä käytettään jälkimmäistä kuntakohtaista versiota. Kunnaksi

valittiin Helsinki. Laskuissa otettiin huomioon vain PM2.5 ja NOx, koska PM10 ja O3

eivät ole mukana laskurissa. Jokaisen tarkastellussa mukana olleen ajanjakson

prosentuaalisen muutoksen perusteella laskettiin laskurissa ilmoitettujen lähtöar-

vojen muutos tonneissa. Arvoja syötettäessä laskuriin täytyy eritellä pienhiukkas-

ten osalta, mistä päästölähteestä muutos on peräisin. Muutokset laitettiin katego-

riaan tieliikenne (katupöly ja pakokaasut). Typpidioksidin ainoa mahdollinen

päästölähde laskurissa oli liikenne ja työkoneet. (Savonlahti ym. 2018; SYKE

2019; SYKE 2020)

5 Tulokset
5.1 Muutokset ilmanlaadussa vuonna 2020

Taulukot 2-5 näyttävät kunkin ilmansaasteen tuntipitoisuuksien keskiarvot

kultakin vuodelta ja vertailuvuosien keskiarvon eri tarkasteltavien ajanjaksojen

aikana. Taulukoista näkee myös, minkä verran vuoden 2020 tuntipitoisuuksien

keskiarvot muuttuivat määrällisesti ja prosentuaalisesti aiempiin vuosiin ja niiden

keskiarvoon verrattuna kullakin ajanjaksolla.
Taulukko 2. NOX-pitoisuuksien tuntikeskiarvot vuosina 2018-2020 ja vertailuvuosien
(2018-2019) keskiarvot tarkasteltavissa ajanjaksoissa sekä vuoden 2020 pitoisuuksien
muutokset vertailuvuosiin ja niiden keskiarvoon verrattuna.

NOX 1. tarkastelujakso 2018 2019 2018-2019 2020

Tuntikeskiarvo (ppb) 13.4 9.9 11.6 7.4
Keskihajonta (ppb) 18.1 31.7 18.6 8.9
Muutos vuonna 2020 (ppb) -6.0 -2.5 -4.2
Muutos vuonna 2020 (%) -44.7 % -25.3 % -36.4 %
P-arvo 0.00 0.00 0.00

NOX 2. tarkastelujakso

Tuntikeskiarvo (ppb) 7.8 5.6 6.7 4.9
Keskihajonta (ppb) 9.2 9.0 7.0 4.3
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Muutos vuonna 2020 (ppb) -2.9 -0.7 -1.8
Muutos vuonna 2020 (%) -36.7 % -12.7 % -26.6 %
P-arvo 0.00 0.00 0.00
NOX 3. tarkastelujakso

Tuntikeskiarvo (ppb) 5.5 1.8 3.6 4.9
Keskihajonta (ppb) 6.0 2.5 3.2 4.1
Muutos vuonna 2020 (ppb) -0.6 3.1 1.2
Muutos vuonna 2020 (%) -11.3 % 174.5 % 34.1 %
P-arvo 0.01 0.00 0.00

NOx-pitoisuudet (taulukko 2) laskivat vuonna 2020 aiempiin vuosiin verrat-

tuna ensimmäisen tarkastelujakson aikana (2018: -44,7 %; 2019: -25,3 %; 2018-

2019: -36,4 %). Pitoisuudet olivat matalammat myös toisen tarkastelujakson

(poikkeustilan) aikaa, mutta eivät yhtä paljon kuin ensimmäisen tarkastelujakson

aikana (2018: -36,7 %; 2019: -12,7 %; 2018-2019: -26,6 %). Viimeisen tarkaste-

lujakson aikana vuoden 2020 pitoisuudet olivat matalammat kuin vuonna 2018 (-

11,3 %), mutta korkeammat kuin vuoteen 2019 (+174,5 %) ja vertailuvuosien kes-

kiarvoon verrattuna (+34,1 %). Kaikki muutokset olivat tilastollisesti merkitseviä.
Taulukko 3. O3-pitoisuuksien tuntikeskiarvot vuosina 2018-2020 ja vertailuvuosien
(2018-2019) keskiarvot tarkasteltavissa ajanjaksoissa sekä vuoden 2020 pitoisuuksien
muutokset vertailuvuosiin ja niiden keskiarvoon verrattuna.

O3 1. tarkastelujakso 2018 2019 2018-2019 2020

Tuntikeskiarvo (ppb) 23.6 26.4 25.0 26.2
Keskihajonta (ppb) 9.5 10.1 7.8 7.6
Muutos vuonna 2020 (ppb) 2.6 -0.2 1.2
Muutos vuonna 2020 (%) 10.8 % -0.6 % 4.8 %
P-arvo 0.00 0.65 0.00
O3 2. tarkastelujakso

Tuntikeskiarvo (ppb) 36.2 35.7 36.0 32.9
Keskihajonta (ppb) 9.9 10.4 7.8 6.7
Muutos vuonna 2020 (ppb) -3.4 -2.9 -3.1
Muutos vuonna 2020 (%) -9.3 % -8.0 % -8.6 %
P-arvo 0.00 0.00 0.00

O3 3. tarkastelujakso

Tuntikeskiarvo (ppb) 29.0 29.6 29.3 25.9
Keskihajonta (ppb) 10.2 8.9 7.9 9.5
Muutos vuonna 2020 (ppb) -3.1 -3.7 -3.4
Muutos vuonna 2020 (%) -10.6 % -12.6 % -11.6 %
P-arvo 0.00 0.00 0.00
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O3 pitoisuudet (taulukko 3) olivat vuonna 2020 ensimmäisen ajanjakson

aikana korkeammat kuin vuonna 2018 (+10,8 %) ja vuosina 2018-2019 (+4,8 %),

ja samat kuin vuonna 2019 (-0.6 %). Vuosien 2019 ja 2020 välinen muutos ei

ollut tilastollisesti merkitsevä. Toisen tarkastelujakson aikana vuoden 2020 tunti-

keskiarvo oli matalampi kuin vertailuvuosina (2018: -9,3 %; 2019: -8,0 %; 2018-

2019: -8,6 %). Vuoden 2020 pitoisuudet olivat muita matalampia myös viimeisellä

tarkastelujaksolla (2018: -10,6 %; 2019: -12,6 %; 2018-2019: -11,6 %).
Taulukko 4. PM2,5-pitoisuuksien tuntikeskiarvot vuosina 2018-2020 ja vertailuvuosien
(2018-2019) keskiarvot tarkasteltavissa ajanjaksoissa sekä vuoden 2020 pitoisuuksien
muutokset vertailuvuosiin ja niiden keskiarvoon verrattuna.

PM2.5 1. tarkastelujakso n/a
PM2.5 2. tarkastelujakso 2018 2019 2018-2019 2020

Tuntikeskiarvo (µg/m3) 4.4 5.8 5.1 3.1
Keskihajonta (µg/m3) 3.8 4.9 3.0 2.4
Muutos vuonna 2020 (µg/m3) -1.3 -2.7 -2.0
Muutos vuonna 2020 (%) -30.1 % -46.5 % -39.4 %
P-arvo 0.00 0.00 0.00

PM2.5 3. tarkastelujakso

Tuntikeskiarvo (µg/m3) 4.7 3.9 4.3 4.3
Keskihajonta (µg/m3) 4.1 2.7 2.5 3.0
Muutos vuonna 2020 (µg/m3) -0.4 0.4 0.0
Muutos vuonna 2020 (%) -8.1 % 9.6 % 0.0 %
P-arvo 0.01 0.00 0.99

Taulukko 5. PM10-pitoisuuksien tuntikeskiarvot vuosina 2018-2020 ja vertailuvuosien
(2018-2019) keskiarvot tarkasteltavissa ajanjaksoissa sekä vuoden 2020 pitoisuuksien
muutokset vertailuvuosiin ja niiden keskiarvoon verrattuna.

PM10 1. tarkastelujakso n/a

PM10 2. tarkastelujakso 2018 2019 2018-2019 2020

Tuntikeskiarvo (µg/m3) 14.2 15.2 14.7 7.8
Keskihajonta (µg/m3) 12.1 13.3 8.9 5.3
Muutos vuonna 2020 (µg/m3) -6.4 -7.4 -6.9
Muutos vuonna 2020 (%) -44.9 % -48.8 % -46.9 %
P-arvo 0.00 0.00 0.00

PM10 3. tarkastelujakso

Tuntikeskiarvo (µg/m3) 10.3 9.7 10.0 8.5
Keskihajonta (µg/m3) 7.4 10.0 6.6 5.8
Muutos vuonna 2020 (µg/m3) -1.8 -1.1 -1.5
Muutos vuonna 2020 (%) -17.4 % -11.8 % -14.7 %
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P-arvo 0.00 0.00 0.00

PM2,5:n pitoisuuksista (taulukko 4) ei ole dataa ensimmäiseltä tarkastelu-

jaksolta. Toisella tarkastelujaksolla vuoden 2020 pitoisuudet olivat matalammat

kuin muina vuosina (2018: -30,1 %; 2019: -46,5 %; 2018-2019: -39,4 %). Viimei-

sellä tarkastelujaksolla vuoden 2020 pitoisuudet olivat pienemmät kuin vuonna

2018 (-8,1 %) ja suuremmat kuin vuonna 2019 (9,6 %), mutta miltei samat vuo-

sien 2018-2019 keskiarvoon verrattuna (0,0 %). Vertailuvuoien keskiarvon ja vuo-

den 2020 arvojen välinen muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä, vaikka vertailu-

vuodet yksittäin ovat tilastollisesti merkitseviä. Myöskään PM10:n pitoisuuksista

(taulukko 5) ei ole tarpeeksi dataa ensimmäisen ajanjakson ajalta. Toisen ajan-

jakson aikana vuoden 2020 pitoisuudet olivat miltei puolet pienemmät kuin ver-

tailuvuosina (2018: -44,9 %; 2019: -48,8 %; 2018-2019: -46,9 %). Myös kolman-

nen tarkastelujakson aikana vuoden 2020 pitoisuudet ovat matalammat kuin

muina vuosina, mutta vähemmän kuin toisen ajanjakson aikana (2018: -17,4 %;

2019: -11,8 %; 2018-2019: -14,7 %). PM10 muutokset olivat kaikki tilastollisesti

merkitseviä.

Kuvat 3-6 näyttävät tarkasteltavien ilmansaasteiden päiväkeskiarvot eri

ajanjaksoina. Puuttuva viiva tarkoittaa, että kyseiseltä päivältä ei ollut dataa.
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Kuva 3. a) NOx-pitoisuuksien päiväkeskiarvot ajalla 1.1.-17.3. b) NOx-pitoisuuksien päi-
väkeskiarvot ajalla 18.3.-15.6. c) NOx-pitoisuuksien päiväkeskiarvot ajalla 16.6.-30.9.
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Kuva 4. a) O3-pitoisuuksien päiväkeskiarvot ajalla 1.1.-17.3. b) O3-pitoisuuksien päivä-
keskiarvot ajalla 18.3.-15.6. c) O3-pitoisuuksien päiväkeskiarvot ajalla 16.6.-30.9.
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Kuva 5. a) PM2.5-pitoisuuksien päiväkeskiarvot ajalla 1.1.-17.3. b) PM2.5-pitoisuuksien
päiväkeskiarvot ajalla 18.3.-15.6. c) PM2.5-pitoisuuksien päiväkeskiarvot ajalla 16.6.-
30.9.
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Kuva 6. a) PM10-pitoisuuksien päiväkeskiarvot ajalla 1.1.-17.3. b) PM10-pitoisuuksien
päiväkeskiarvot ajalla 18.3.-15.6. c) PM10-pitoisuuksien päiväkeskiarvot ajalla 16.6.-
30.9.
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5.2 Liikennemäärät
Taulukko 6 näyttää liikennemäärien tuntipitoisuuksien keskiarvot kultakin

vuodelta ja vertailuvuosien keskiarvon eri tarkastelujaksojen aikana, sekä vuoden

2020 tuntipitoisuuksien keskiarvojen muutokset määrällisesti ja prosentuaalisesti

aiempiin vuosiin ja niiden keskiarvoon verrattuna kullakin tarkastelujaksolla. En-

simmäisellä tarkastelujaksolla vuoden 2020 liikennemäärät olivat muita vuosia

hieman matalammat (2018: -4,6 %; 2019: -6,4 %; 2018-2019: -5,5 %). Toisella

tarkastelujaksolla, eli suurimpien rajoitusten aikana, vuoden 2020 liikennemäärät

olivat noin 30 % pienemmät kuin aiempina vuosina. Kolmannen tarkastelujaksolla

aikana vuoden 2020 liikennemäärät nousivat vuoteen 2018 verrattuna, mutta las-

kivat vuoteen 2019 ja vertailuvuosien keskiarvoon verrattuna (2018: +2,6 %;

2019: -5,4 %; 2018-2019: -1,5 %). Kolmannen tarkastelujakson vertailuvuosien

keskiarvojen muutos ei ollut tilastollisesti merkitsevä ja vuosien 2018 ja 2020 vä-

linen p-arvo oli tasan 0,05.
Taulukko 6. Liikennemäärien tuntikeskiarvot vuosina 2018-2020 ja vertailuvuosien kes-
kiarvot (2018-2019) tarkasteltavissa tarkastelujaksoissa sekä vuoden 2020 pitoisuuksien
muutokset vertailuvuosiin ja niiden keskiarvoon verrattuna.

1. tarkastelujakso 2018 2019 2018-2019 2020

Tuntikeskiarvo 891 908 900 850
Keskihajonta 551 560 537 538
Muutos vuonna 2020 -41 -58 -50
Muutos vuonna 2020 (%) -4.6 % -6.4 % -5.5 %
P-arvo 0.00 0.00 0.00
2. tarkastelujakso

Tuntikeskiarvo 930 937 934 652
Keskihajonta 568 576 540 447
Muutos vuonna 2020 -279 -285 -282
Muutos vuonna 2020 (%) -30.0 % -30.5 % -30.2 %
P-arvo 0.00 0.00 0.00

3. tarkastelujakso

Tuntikeskiarvo 791 858 825 812
Keskihajonta 444 496 446 480
Muutos vuonna 2020 21 -46 -13
Muutos vuonna 2020 (%) 2.6 % -5.4 % -1.5 %
P-arvo 0.05 0.00 0.16
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Kuva 7. a) Liikennemäärien päiväkeskiarvot ajalla 1.1.-17.3. b) Liikennemäärien päivä-
keskiarvot ajalla 18.3.-15.6. c) Liikennemäärien päiväkeskiarvot ajalla 16.6.-30.9.
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Kuva 7 näyttää liikennemäärien päiväkeskiarvot eri tarkastelujaksojen

aikana. Puuttuva viiva tarkoittaa, että kyseiseltä päivältä ei ollut dataa. 1. ja 3.

tarkastelujaksoilla vuoden 2020 liikennemäärät olivat miltei samalla tasolla kuin

vertailuvuosina. Toisen tarkastelujakson aikana liikennemäärät vähenevät keski-

määrin 30,2 % aiempiin vuosiin verrattuna. Kuvasta 7b) näkee, että 2. tarkaste-

lujakson muutos oli suurin tarkastelujakson alkupuolella, jonka jälkeen liikenne-

määrät lähtivät nousemaan tarkastelujakson edetessä.

5.3 Ilmanlaadun haittakustannusmalli
Taulukko 7 näyttää SYKEn ilmanlaadun haittakustannuslaskurilla lasketut

vaikutukset terveyteen rahallisesti arvioituina. Kolmannen osan vuoden 2019 ar-

vot ovat negatiivisia, koska ilmanlaatu huononi suhteessa vuoteen 2020. Molem-

pien ilmansaasteiden yhteenlasketut terveysvaikutukset on saatu laskurista.

Ensimmäisen tarkastelujakson aikana PM2.5:stä ei ollut dataa, joten sille ei

voitu laskea haittakustannuksia. NOx:n väheneminen puolestaan sai aikaan

2 600 t€/v hyödyt vuonna 2020 molempiin vertailuvuosiin verrattuna. Toisella tar-

kastelujaksolla yhteenlasketut säästöt vuonna 2020 olivat 38 000 t€/v molempiin

vertailuvuosiin verrattuna. Kolmannella tarkastelujaksolla NOx:n pitoisuudet nou-

sivat aiempiin vuosiin verrattuna, joten yhteenlasketut haittakustannukset vuonna

2020 verrattuna vuosiin 2018-2019 olivat -2 400 t€/v. Negatiivinen arvo tarkoittaa,

että kustannukset nousivat.
Taulukko 7. Ilmanlaadun muutokset terveydellisesti arvioituina vuonna 2020 eri vuosien
määrään verrattuna; säästöt tuhansina euroina vuotta kohden (t€/v).

1. tarkastelujakso PM2.5 (t€/v) NOX (t€/v) Yht. (t€/v)

2018 n/a 3100 3100
2019 n/a 1800 1800
2018-2019 n/a 2600 2600

2. tarkastelujakso

2018 28000 2600 30000
2019 43000 900 44000
2018-2019 26000 1900 38000

3. tarkastelujakso

2018 7500 790 8300
2019 -8800 -12000 -21000
2018-2019 35 -2400 -2400
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6 Tulosten tarkastelu
6.1 Muutokset ilmanlaadussa

Tämän työn aineisto on jaettu kolmeen tarkastelujaksoon rajoitusten mu-

kaan. Ensimmäisen tarkastelujakson alussa voimassa ei ollut rajoituksia tai suo-

situksia, mutta sen loppuvaiheessa annettiin mm. etätyösuositus ja kehotettiin

välttämään lähikontakteja (THL 2020; Ulkoministeriö 2020; Valtioneuvosto

2020f). Liikennemäärät olivat tuolloin 5,5 % matalammat kuin vertailuvuosina.

Samalla tarkastelujaksolla NOx määrä laski 36,4 % ja O3:n määrä nousi 4,8 %

vertailuvuosiin (2018-2019) verrattuna. Yksittäisiä vuosia tarkastellessa O3:n

määrä kuitenkin nousi tilastollisesti merkitsevästi 10,8 % vuoteen 2018 verrat-

tuna, ja laski 0,6 % vuoteen 2019 verrattuna (tulos ei tilastollisesti merkitsevä).

Yhteiskunnan sulkutila rajaa toisen tarkastelujakson alun ja lopun, ja silloin

olivat käytössä kaikista tarkastelujaksoista kovimmat rajoitukset (Valtioneuvosto

2020a,b,c,d,e). Rajoitukset eivät kuitenkaan olleet yhtenäisiä koko sulkutilan ai-

kana. Liikennemäärät vähenivät 30,2 % vertailuvuosiin verrattuna, mikä oli kai-

kista eniten kolmesta tarkastelujaksosta. Tällöin NOx väheni 26,6 %, O3 8,6 %,

PM2,5 39,4 % ja PM10 46,9 %. Vaikka liikennemäärät vähenivät toisella tarkaste-

lujaksolla enemmän kuin ensimmäisellä, väheni NOx määrä silti noin kymmenen

prosenttiyksikköä enemmän ensimmäisellä jaksolla kuin toisella. Tämä viittaa sii-

hen, että NOx määrän muutoksiin vaikuttavat muutkin tekijät kuin liikenne. Muu-

tokset O3:n määrässä olivat tällä tarkastelujaksolla molempina vertailuvuosina

negatiivisia ja tilastollisesti merkitseviä. Myös O3:n määrään vaikuttavat oletetta-

vasti muutkin asiat kuin liikenne.

Kolmas ja viimeinen tarkastelujakso alkoi sulkutilan päättyessä. Tällöin ra-

joitukset höllenivät, mutta esim. etätyösuositus pysyi suurimman osan tarkaste-

lujaksosta voimassa (Valtioneuvosto 2020m,n,i). Liikennemäärän muutos tarkas-

telujaksolla oli -1,5 % molempiin vertailuvuosiin verrattuna, eikä muutos ollut ti-

lastollisesti merkitsevä. NOx määrä nousi 34,1 % vertailuvuosiin verrattuna, mutta

yksittäisiä vuosia tarkastellessa muutos oli -11,3 % (2018) ja +174,5 % (2019).

O3:n pitoisuus väheni 11,6 %. PM2,5 pysyi samalla tasolla molempiin vertailuvuo-

siin verrattuna (ei tilastollista merkitsevyyttä), mutta yksittäisiä vuosia tarkastel-

lessa muutos oli -8,1 % (2018) ja +9,6 % (2019). PM10 laski 14,7 % vertailuvuosiin

verrattuna. NOx ja PM2,5:n muutokset muistuttavat toisiaan siten, että vuoteen
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2018 verrattuna niiden määrä oli vuotta 2020 pienempi, mutta vuoteen 2019 ver-

rattuna suurempi. Liikennemäärät yksittäisiä vuosia tarkastellessa ovat kuitenkin

päinvastoin; muutos oli +2,6 % vuonna 2018 ja -5,4 % vuonna 2019. Muutokset

NOx ja PM2,5:n pitoisuuksissa johtuvat siis todennäköisesti jostakin muusta teki-

jästä kuin liikenteestä. Kolmas tarkastelujakso oli myös ainoa, jossa NOx:n pitoi-

suudet olivat suuremmat kuin vertailuvuosina. O3:n muutos jatkui negatiivisena,

mutta sen vähennys oli suurempi kuin toisessa tarkastelujaksossa. Myös PM10:n

määrät pysyivät negatiivisina aiempaan verrattuna, vaikka liikennemäärät palasi-

vat miltei normaalille tasolle.

Liikenteestä peräisin oleva NO2 kuluttaa O3:a ilmasta (Korhonen ym. 2020;

Oke ym. 2017). Esim. Sicard ym. 2020 huomasi, että O3-pitoisuudet laskivat

NOx:n pitoisuuksien noustessa etenkin vilkasliikenteisten teiden läheisyydessä.

Tämän työn tuloksissa NOx väheni 1. tarkastelujaksolla 36,4 % vuonna 2020 mo-

lempiin vertailuvuosiin verrattuna, kun taas O3 lisääntyi 4,8 %. Toisella tarkaste-

lujaksolla NOx väheni 26,6 % ja O3 väheni 8,6 %. Kolmannella tarkastelujaksolla

NOx lisääntyi 34,1 % ja O3 väheni 11,6 %. Ensimmäisellä jaksolla O3 siis lisääntyy

NOx:n vähentyessä, 2. jaksoilla molempien pitoisuudet vähenevät ja 3. tarkaste-

lujaksolla NOx lisääntyy O2:n vähentyessä. Täytyy kuitenkin ottaa huomioon, että

vertailuvuosia on vain kaksi, joten yhden epätyypillisen vertailuvuoden arvot vai-

kuttavat keskiarvoon. Esim. NOx laskee 3. tarkastelujaksossa vuonna 2020 vuo-

teen 2018 verrattuna 11,3 %, mutta vuoteen 2019 verrattuna se nousee 174,5,

%, jolloin keskimääriseksi muutokseksi tulee +34,1 %. Samoin 1. tarkastelujak-

son O3:n pitoisuuksissa vuoteen 2018 verrattu muutos on +10,8 %, mutta vuo-

teen 2019 verrattuna -0,6 % (ei tilastollisesti merkitsevä), jolloin keskimääräiseksi

muutokseksi tulee +4,8 %.

Ilmatieteen laitoksen seminaariesityksessä O3:n pitoisuuksien raportoitiin

laskevan vuonna 2020 kaikilla muilla asemilla paitsi Mäkelänrinteen kaupunki-

asemalla (Anttila ym. 2020). Kumpulan SMEAR-asema on tausta-asema (Järvi

ym. 2009), joten se ei välttämättä ole tarpeeksi vilkkaasti liikennöity NOx ja O3:n

vaihtelulle. Tilanne voi olla erilainen jo 150 m päässä Hämeentiellä. Ilmatieteen

laitoksen seminaariesityksessä O3-pitoisuudet laskivat kaikilla tausta-asemilla

(Anttila ym. 2020). Myös Sicard ym. 2020 huomasi, että Valenciassa O3 lisääntyi

NO:n pitoisuuksien vähentyessä vain vilkasliikenteisten teiden lähellä olevilla

asemilla, mutta kaupunginlaajuisesti O3-pitoisuuksissa oli pieni nousu. Jos tähän



35

työhön oltaisiin otettu mukaan dataa myös lähempänä vilkasliikenteisiä teitä ole-

vilta asemilta, niin O3:n nousu kaikilla ajanjaksoilla voisi olla havaittavissa. O3:n

vaihteluun vaikuttavat myös sää (EYK 2020) ja kaukokulkeuma (Korhonen ym.

2020).

Liikennemäärät eivät siis riitä yksinään selittämään muutoksia ilmanlaa-

dussa. Toinen ilmansaasteiden määrään vaikuttava tekijä on säätila, kuten tuulen

suunta ja voimakkuus sekä lämpötila (Korhonen ym. 2021; Menut ym. 2020; Po-

lednik 2021; Velders ym. 2021). Rajoitusten aiheuttamat muutokset ja muiden

syiden aiheuttamat muutokset olisi mahdollista selvittää esim. Menut ym. 2020 ja

Velders ym. 2021 käyttämän mallinnuksen avulla, missä tarkastellaan millä ta-

solla ilmansaasteiden pitoisuudet olisivat olleet ilman rajoituksia ja verrataan niitä

rajoitukset huomioivaan versioon mallinnuksesta. Vain kahden vertailuvuoden

käyttö lisää yksittäisen epätyypillisen vuoden vaikutusta tuloksiin. Esimerkiksi

Velders ym. 2021 huomasi tutkimuksessaan Alankomaissa, että vuosi 2020 oli

meteorologisesti epätyypillinen.

Vuosi 2020 oli ennätyksellisen lämmin ja poikkeuksellisen sateinen, sekä

alkuvuosi epätyypillisen leuto ja lumeton (Gregow ym. 2021; IL 2021). Katupöly-

kausi (koostuu PM10:stä) oli sään takia aiempaa lievempi ja aikaisempi (Korhonen

ym. 2021). Katupölykausi oli HSY:n mukaan vuonna 2020 helmi-maaliskuussa

sellainen, kun se tyypillisesti on huhtikuussa (Korhonen ym. 2021). Tämän työn

datasta PM10:n tiedot puuttuvat ensimmäiseltä tarkastelujaksolta, jonka aikaan

vuoden 2020 katupölykausi olisi ollut. Normaaleina vuosina katupölykausi olisi

kuitenkin ollut toisen tarkastelujakson aikana, mikä voi vaikuttaa PM10:n suureen

vähennykseen vuonna 2020 (-46,9 % vertailuvuosiin verrattuna) kyseisellä tar-

kastelujaksolla. Sääolot vaikuttivat vuonna 2020 PM2,5:n pitoisuuksiin normaalia

pienempänä puun pienpolton tarpeena alkuvuodesta sekä tehokkaampana leviä-

misenä ja laimenemisena talvikuukausien aikana (Korhonen ym. 2021). Puuttuva

data ensimmäiseltä jaksolta kuitenkin estää havainnoimasta ilmiötä tämän työn

datasta. Lämmin ja tuulinen talvi vuonna 2020 edesauttoi myös NOx laimene-

mista (Korhonen ym. 2021), mikä saattaa osaltaan selittää sitä, että NO2 pitoi-

suudet vähenivät kaikkein eniten ensimmäisellä jaksolla aiempiin vuosiin verrat-

tuna.
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Suurin osa pääkaupunkiseudun O3:sta ja yli puolet PM2,5:stä on peräisin

kaukokulkeumasta eteläisemmästä Euroopasta (Korhonen ym. 2020), joten kau-

kokulkeuman mahdollisten muutosten voi olettaa vaikuttavan tuloksiin. HSY:n

mukaan PM10:n kaukokulkeuma laski vuonna 2020 (Korhonen ym. 2021). Myös

Anttila ym. 2020 arvelivat esityksessään, että kaukokulkeuman väheneminen

saattoi olla PM2,5:n vähenemisen taustalla liikenteen päästöjen vähenemisen li-

säksi. PM2,5:n määrä eteläisemmässä Euroopassa vähentyi vuonna 2020 suu-

rimmassa osassa siellä tehdyistä tutkimuksista (Collivignarelli ym. 2020; Polednik

2021; Sicard ym. 2020; Velders ym. 2021). PM2,5:n kaukokulkeuman voi siis

myös olettaa vähentyneen vuonna 2020. O3:n määrästä on saatu ristiriitaisempia

tuloksia; Sicard ym. 2020 ja Velders ym. 2021 ovat mitanneet kohonneita O3-

tasoja, kun taas Collivignarelli ym. 2020 mittasi tavallista korkeampia pitoisuuksia

tiheään asutuilla kaupunkimaisilla alueilla, mutta pienempiä tausta-alueilla.

Myös tuulisuus vaikuttaa sekä kaukokulkeumaan että ilmansaasteiden le-

viämiseen kaupungin sisällä (Oke ym. 2017). HSY:n mukaan tuulen suunta Hel-

singissä vuonna 2020 oli tyypillinen, mutta tuulen voimakkuus normaalia suu-

rempi (Korhonen ym. 2021). On tietenkin mahdollista, että tuulen suunta SMEAR-

asemalla oli epätyypillinen vuonna 2020, mikä voisi vaikuttaa tuloksiin.

Ilmanlaadun muutosten haittakustannukset seurasivat ilmanlaadun muu-

toksia; mitä enemmän ilmansaaste väheni kyseisenä aikana, sitä suuremmat oli-

vat säästöt kustannuksissa. Ensimmäisellä tarkastelujaksolla säästöt haittakus-

tannuksissa olivat 2 600 t€/v, 2. tarkastelujaksossa 28 000 t€/v ja 3. tarkastelu-

jaksossa -2 400 t€/v molempiin vertailuvuosiin verrattuna. PM2,5:n väheneminen

aiheutti laskurin mukaan enemmän säästöjä kuin NOx väheneminen. Kolmannen

ajanjakson aikana säästöt ovat miinusmerkkisiä, eli kustannukset ovat lisäänty-

neet. Tämä johtuu siitä, että vuoden 2020 PM2,5:n ja NO2 pitoisuudet olivat suu-

remmat kuin vuonna 2019, mikä vaikuttaa vertailuvuosien keskiarvoon.

6.2 Tulosten vertailu muihin tutkimuksiin
Tässä työssä tarkasteltiin ilmansaasteiden pitoisuuksien muutoksia vertai-

lemalla eri aikoina mitattua dataa toisiinsa. Samoin ovat toimineet myös Gulia

ym. 2021; Polednik 2021; Shi ja Brasseur 2020, Sicard ym. 2020 ja Velders ym.

2021. Toinen lähestymistapa olisi tehdä mallinnus, kuten Menut ym. 2020, Miy-



37

azaki ym. 2020 ja Velders ym. 2021. Tutkimuspaikka vaihtelee muissa tutkimuk-

sissa mantereiden tasosta (esim. Menut ym. 2020; Polednik 2021) yksittäisiin

maihin (esim. Miyazaki ym. 2020; Shi ja Brasseur 2020; Velders ym. 2021) ja

kaupunkeihin (esim. Gulia ym. 2021; Polednik 2021; Shi ja Brasseur 2020; Sicard

ym. 2020), kuten tässä työssä. Euroopassa tutkimusta ovat tehneet ainakin Col-

livignarelli ym. 2020, Menut ym. 2020, Polednik 2021, Sicard ym. 2020 ja Velders

ym. 2021, mutta Suomessa ei vielä olla tehty aiheesta tieteellistä tutkimusta. Ver-

tailuvuosien määrä eri tutkimuksissa on vaihteleva; Sicard ym. 2020 käyttivät ver-

tailuvuosina vuosia 2017-2019, Shi ja Brasseur 2020 vertasivat vuotta 2020 vuo-

siin 2018-2019 ja Polednik 2021 vuoteen 2017, kun taas tässä työssä vuotta 2020

verrattiin vuosiin 2018-2019.

Shi ja Brasseur 2020 saivat tutkimuksessaan tulokseksi, että NO2:n pitoi-

suudet olivat sulkutilan aikana 60 % matalammat kuin vuonna 2018 ja 50 % ma-

talammat kuin vuonna 2019. Myös Sicard ym. 2020 ovat saaneet samansuuntai-

sia tuloksia; heidän tutkimuksessaan NO2:n pitoisuudet laskivat 62,8 % Nizzassa,

45,6 % Roomassa, 30,4 % Torinossa, 69,0 % Valenciassa ja 57,2 % Wuhanissa

ja NO väheni 70,7 % Nizzassa, 68,5 % Roomassa, 52,6 % Torinossa ja 61,9 %

Valenciassa vertailuvuosiin verrattuna sulkutilan aikana (Sicard ym. 2020). Po-

lednik 2021 taas havainnoi, että NOx väheni 64 % Lublinissa verrattuna vertailu-

vuoteen sulkutilan aikana. Velders ym. 2021 puolestaan saivat mittausdataa ver-

tailemalla tulokseksi, että NOx pitoisuus oli Alankomaissa vain hieman vertailu-

vuosia matalampi, jollainen se oli jo ennen sulkutilaa. Myös tämän työn tuloksissa

sulkutilan aikaiset NOx:n pitoisuudet olivat vertailuvuosia matalammalla tasolla,

mutta muutokset olivat pienempiä kuin muissa tutkimuksissa, paitsi Velders ym.

2021:n tapauksessa.

Shi & Brasseur 2020 havaitsivat PM2,5:n vähentyneen Wuhanissa sulkuti-

lan aikana 38 % verrattuna vuoteen 2018 ja 40 % verrattuna vuoteen 2019. Muu-

tokset olivat siis samansuuntaisia kuin tässä työssä, mutta vuoden 2018 muutos

oli pienempi ja vuoden 2019 muutos suurempi kuin tämän työn tuloksissa. Shi &

Brasseur 2020 saivat tutkimuksessaan tulokseksi, että PM2,5:n määrä väheni 2,9

% Nizzassa, 12,6 % Torinossa ja Valenciassa ja 36,3 % Wuhanissa, mutta nousi

10,6 % Roomassa sulkutilan aikana aiempiin vuosiin verrattuna. Tämän työn tu-

loksena saatu muutos siis oli samansuuntainen mutta suurempi kuin Shi & Bras-

seur 2020:n tuloksissa, jos ei oteta huomioon pitoisuksien nousua Roomassa.
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Polednik 2021 puolestaan sai tulokseksi, että PM2,5 laski 30 % ja lisääntyi 35 %

sulkutilan aikana Lublinissa mittalaitteesta riippuen verrattuna vertailuvuoteen.

Velders ym. 2021:n tulokset ovat muista poikkeavat; PM2,5:n pitoisuus oli Alanko-

maissa vain hieman vertailuvuosia matalampi, jollainen se oli jo ennen sulkutilaa.

Sicard ym. 2020 tarkastelivat myös PM10:n pitoisuuksien muutoksia. He

saivat tulokseksi, että se väheni 5,9 % Nizzassa, 8,9 % Torinossa, 32,1 % Valen-

ciassa ja 48,7 % Wuhanissa, mutta nousi 1,8 % Roomassa sulkutilan aikana ver-

tailuvuosiin verrattuna (Sicard ym. 2020). Tämän työn tulosten pitoisuuksien

lasku oli siis suurempi kuin Nizzassa, Torinossa ja Valenciassa, mutta pienempi

kuin Wuhanissa ja erisuuntainen kuin Roomassa. Polednik, 2021 taas sai tu-

lokseksi, että PM10:n pitoisuudet muuttuivat -14 % ja +106 % Lublinissa sulkutilan

aikana vertailuvuoteen verrattuna mittaustavasta riippuen. Velders ym. 2021 sai

mittausdatan perusteella tulokseksi, että PM10:n pitoisuus oli Alankomaissa vain

hieman vertailuvuosia matalampi, jollainen se oli jo ennen sulkutilaa.

Shi & Brasseur 2020 saivat tutkimuksessaan tulokseksi, että Wuhanissa

O3:n pitoisuus oli sulkutilan aikana 11-68 % korkeampi kuin vuonna 2018 ja 35-

95 % korkeampi kuin vuonna 2019. Sicard ym. 2020 puolestaan saivat tulokseksi,

että O3:n pitoisuudet lisääntyivät sulkutilan aikana 24,0 % Nizzassa, 13,6 % Roo-

massa, 27,0 % Torinossa, 2,4 % Valenciassa (11,4 % kun huomioitiin vain vil-

kasliikenteiset liikenneasemat) ja 26,4 % Wuhanissa vertailuvuosiin verrattuna.

Velders ym. 2021 puolestaan mittasi, että O3:n pitoisuudet ovat hieman vertailu-

vuotta korkeammat, mutta ne seurasivat UV-säteilyn määrää liikennemäärän si-

jaan. Tämän työn tuloksissa O3:n määrä väheni sulkutilan aikana, mikä oli päin-

vastainen tulos verrattuna siihen mitä muut ovat havainneet.

Ilmatieteen laitoksen webinaariesitys Ilmansuojelupäivillä 2020 muistuttaa

paljon tätä työtä, sillä siinä NOx, O3:n, PM10:n ja PM2.5:n pitoisuuksia verrattiin

poikkeustilan aikana vertailuvuosiin 2017-2019. Esityksen ajoitus on siis sama

kuin tämän työn 2. tarkastelujakso ja vertailuvuosia oli yksi enemmän kuin tässä

työssä. Aineistona käytettiin dataa monelta eri mittausasemalta ja monesta eri

kunnasta, kun taas tässä työssä kaikki data on peräisin yhdeltä asemalta. We-

binaariesityksessä NO2 pitoisuudet laskivat kaikissa vertailussa mukana olleissa

Suomen kaupungeissa noin 20-65 %, ja tässä työssä havaittu pitoisuuksien lasku

mahtuu tämän arvohaitarin sisään. Webinaarissa O3:n määrä kasvoi kaupunki-

asemalla, kun taas tausta-asemilla sen määrä väheni. Tässä työssä O3:n määrä
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väheni, mikä on samassa linjassa muiden tausta-asemien kanssa. PM2,5:n määrä

taas laski webinaariesityksessä kaikilla mukana olleilla asemilla, mutta muutokset

olivat pieniä ja PM10 pitoisuudet nousivat osalla asemista ja laskivat toisilla. Tässä

työssä PM2,5:n ja PM10:n pitoisuudet puolestaan laskivat 39,4 % ja 46,9 % verran,

mikä on suurempi muutos kuin webinaariesityksessä. (Anttila ym. 2020)

Toinen ei-tieteellinen julkaisu Suomesta on HSY:n vuosittainen katsaus

pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun, jonka mukaan vuonna 2020 ilmansaastepitoi-

suudet olivat ennätysmatalalla liikennemäärien vähenemisen ja sään takia (Kor-

honen ym. 2021). Tässä työssä ei tarkasteltu ilmansaastepitoisuuksia koko vuo-

den tasolla, joten tuloksia ei voi suoraan verrata toisiinsa. Tämän työn tuloksissa

suurin osa ilmansaasteista väheni aiempaan verrattuna vuonna 2020, mutta jois-

sain tarkastelujaksossa ne lisääntyivät. Tuloksista ei kuitenkaan voi vetää johto-

päätöksiä koko vuoden tasolla tapahtuvista muutoksista.

Yllä esiteltyjen tulosten lisäksi on tehty tutkimuksia, joissa ilmansaasteiden

pitoisuuksien muutoksia tarkastellaan vuoden 2020 sisällä esim. vertaamalla sul-

kutilaa ja aikaa ennen sitä toisiinsa (esim. Collivignarelli ym. 2020; Gulia ym.

2021; Shi & Brasseur 2020). Tässä työssä ei tehty kyseisenlaista vertailua. Eri

vuosia vertailemalla saatujen tulosten lisäksi ollaan tehty mallinnustutkimuksia,

joissa tarkastellaan, millaiset ilmansaastepitoisuudet olisivat olleet ilman rajoituk-

sia (Menut ym. 2020; Velders ym. 2021). Tuloksia näistä ollaan esitetty kirjalli-

suuskatsauksessa, mutta niitä ei verrata tämän työn menetelmillä saatuihin tu-

loksiin.

Miyazaki ym. 2020 ottivat ilmansaasteiden määrän muutoksien terveys-

vaikutukset mukaan tutkimukseensa. Niiden määrää selvitettiin ilmansaasteisiin

liittyvien sairauksien sairaalakäyntien ja astma- ja keuhkoputkentulehdustilasto-

jen avuilla, kun taas tässä työssä tehtiin laskurilla haittakustannusarvio. Miyazaki

ym. 2020 huomasivat, että O3:n pitoisuuksien nousu aiheutti arviolta 2 100 uutta

sairastapausta. Tässä työssä O3:n muutokset eivät olleet mukana haittakustan-

nusarviossa. PM2,5:n pitoisuuksien lasku esti Miyazaki ym. 2020:n mukaan 60

000 sairastapausta, kun taas tässä työssä se sai aikaan 26 000 tuhannen euron

vuositason säästöt 2. tarkastelujaksolla ja 35 tuhannen euron vastaavat säästöt

3. tarkastelujaksolla.
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6.3 Kriittinen tarkastelu
Tätä työtä varten ladattiin dataa Kumpulassa sijaitsevalta SMEAR-ase-

malta. Dataa on siis vain yhdeltä mittauspisteeltä, mikä lisää riskiä virheelliseen

tulokseen. Mittalaitteet voivat esimerkiksi olla epäkunnossa tai väärin kalibroituja,

mikä voi vääristää tuloksia, eikä yksittäinen mittauspiste välttämättä edusta koko

Helsinkiä. Datasta löytyikin mm. puuttuvia arvoja ja miinusmerkkisiä pitoisuuksia,

jotka poistettiin ennen datan käsittelyä. PM10:n ja PM2,5:n tapauksessa vuoden

2018 data puuttui kokonaan 30 päivän ajalta, minkä jälkeen niissä ilmeni suuri

piikki. Mikäli dataa olisi ollut monelta asemalta, olisi yhden aseman mahdollisilla

häiriöillä vähemmän merkitystä. Yhden aseman dataa ei myöskään voi välttä-

mättä suoraan yleistää koskemaan koko Helsinkiä, koska aseman oloja (mikroil-

masto, tuulisuus, teiden ja rakennusten läheisyys) ei voi yleistää koko Helsingin

tasolle.

Myös liikennedataa on peräisin vain yhdestä paikasta, vaikka se korreloi-

kin muualta saatujen datojen kanssa. Käytetty liikennedata ei myöskään erotellut

erityyppisiä ajoneuvoja toisistaan, vaikka niillä voi olla erilainen vaikutus ilman-

laatuun (Polednik 2021). Esimerkiksi NO2 pääsee ilmaan erityisesti raskaasta lii-

kenteestä, minkä liikennemäärä ei välttämättä laskenut koronarajoitusten takia

yhtä paljon kuin henkilöautoliikenteen liikennemäärä (Korhonen ym. 2021).

Tämän työn tarkastelussa otettiin huomioon vain tieliikenteestä peräisin

olevat muutokset ilmansaasteissa, vaikka niiden pitoisuuksiin vaikuttavat muutkin

tekijät. Kaikki ilmansaasteet eivät ole peräisin liikenteestä ja koronapandemia on

voinut vaikuttaa myös muista lähteistä peräisin oleviin ilmansaasteisiin. Esimer-

kiksi lentoliikenteestä peräisin olevat ilmansaasteet ovat vähentyneet (EYK

2020). On myös olemassa sellaisia ilmansaasteiden lähteitä, joihin koronapan-

demia ei vaikuta; esimerkiksi maataloudesta peräisin olevat päästöt ovat pysy-

neet samoina kuin aiemmin (EYK 2020)

Polednik 2021 huomauttaa tutkimuksessaan, että NOx pitoisuudet ovat

laskeneet lähes kaikissa aiheesta tehdyissä tutkimuksissa yhdessä liikennemää-

rien kanssa, mutta pienhiukkasten tapauksessa tuloksissa on enemmän hajon-

taa. Monia tutkimuksia onkin kritisoitu siitä, että ne eivät ota huomioon kaikkia

ilmansaastepitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä, kuten muita päästölähteitä ja sää-
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oloja (Menut ym. 2020; Polednik 2021). Esimerkiksi pienhiukkaspäästöjä aiheut-

tava puun pienpoltto on lisääntynyt, koska ihmiset ovat viettäneet enemmän ai-

kaa kotonaan (EYK 2020; Sicard ym. 2020). Ilmansaastepitoisuuksilla on ko-

ronarajoituksista huolimatta ollut pitkällä ajalla laskeva trendi (Korhonen ym.

2021; Velders ym. 2021) ja esimerkiksi HSY arvioi, että NO2:n pitoisuudet pysyvät

jatkossa pysyvästi raja-arvon alapuolella Helsingissä (Korhonen ym. 2021). Myös

Velders ym. 2021 huomauttavat, että NO2:n pitoisuudet laskevat kaupunkiase-

milla normaalivuosina noin 1 μg/m3:n vuosivauhtia. Tieliikenteen päästöt ovat

laskeneet Euroopan tasolla vuoteen 2000 verrattuna, siitä huolimatta, että mat-

kustajamäärät ovat nousseet (EYK 2020). On siis mahdollista, että vuosi 2020

olisi ollut vertailuvuosia vähäilmansaasteisempi myös ilman koronapandemiasta

johtuvia rajoituksia.

Säätila, kuten tuulisuus ja lämpötila, vaikuttavat ilmansaastepitoisuuksiin

ja vaihtelevat vuosittain (Gulia ym. 2021; Menut ym. 2020; Polednik 2021; Vel-

ders ym. 2021). Esimerkiksi Velders ym. 2021 havainnoivat, että vuoden 2020

meteorologiset olot olivat Alankomaissa epätyypilliset. Vastauksena tähän he te-

kivät mallinnuksen, jossa tarkastellaan millä tasolla ilmansaastepitoisuudet olisi-

vat olleet ilman rajoitustoimia (Velders ym. 2021). Myös Helsingissä vuosi 2020

oli sääoloiltaan poikkeuksellinen, mikä vaikutti ilmansaasteiden pitoisuuksiin

(Gregow ym. 2021; IL 2021; Korhonen ym. 2021). Esimerkiksi katupölykausi oli

yli kuukauden etuajassa normaaliin verrattuna (Korhonen ym. 2021). Sääolojen,

liikennemäärien ja muiden tekijöiden vaikutuksia ei kuitenkaan tässä työssä olla

eroteltu, vaikka tuloksista voi havaita, liikennemäärien muutokset eivät yksin riitä

selittämään muutoksia ilmansaasteiden pitoisuuksissa.

Tässä työssä oli mukana vain kaksi vertailuvuotta, joten sääolojen ja mui-

den ilmanlaatuun vaikuttavien tekijöiden vuotuinen vaihtelu vaikuttaa tuloksiin

enemmän, kuin jos mukana olisi ollut enemmän vertailuvuosia. Sicard ym. 2020

ottivat tutkimukseensa mukaan kolme vertailuvuotta, ja sen katsottiin olevaan riit-

tävä määrä paikallisten lyhytaikaisten muutosten vertailuun. Pienempiäkin vertai-

luvuosien määriä löytyy kirjallisuudesta; Polednik, 2021 ja Shi & Brasseur, 2020

vertailivat vuoden 2020 pitoisuuksia vain yhteen vertailuvuoteen kerrallaan.

Kahta vertailuvuotta voi siis pitää riittävänä määränä, vaikka suurempi määrä oli-

sikin laskenut yhden epätyypillisen vuoden vaikutusta.
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Tämän työn tulosten mukaan ilmanlaadun paraneminen aiheutti 1. tarkas-

telujaksolla 2 600 t€/v, 2. tarkastelujaksolla 38 000 t€/v ja 3. tarkastelujaksolla -2

400 t€/v säästöt haittakustannuksissa. Tämän työn aikaikkunan aikana Helsingin

ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella havaittiin 7 103 koronatartuntaa ja koko

Suomen tasolla koronavirus aiheutti 329 kuolemaa (THL 2022). Koronapande-

mian aiheuttamia suoria ja epäsuoriakustannuksia Suomessa ei toistaiseksi olla

laskettu. Jos verrataan vain suoria kustannuksia, niin pelkästään valtiovarainmi-

nisteriön koronatuki vuonna 2020 Helsingin kaupungille oli 284 000 t€ (Valtiova-

rainministeriö 2022), mikä yksin riittää ylittämään ilmanlaadun paranemisen ai-

heuttamat haittakustannukset. Lisäksi sisätiloissa oleskelu sulkutilan ja muiden

rajoitusten takia voi myös altistaa kotitalouksien sisäilmassa oleville ilmansaas-

teille (Domínguez-Amarillo ym. 2020).

Yksi SYKE:n ilmanlaadun haittakustannuslaskurin heikkouksista on se,

että sen avulla voi selvittää haittakustannuksia vain vuositasolla, eikä esimerkiksi

tämän työn eri tarkastelujaksoja pysty erittelemään. Haittakustannuslaskurin tu-

lokset siis kertovat, kuinka suuret vuosittaiset säästöt saataisiin, jos kunkin tar-

kastelujakson ilmansaasteiden tasot pysyisivät voimassa koko vuoden. Haitta-

kustannuslaskurista on tehty kaksi versiota; koko Suomelle tarkoitettu versio ja

sen pohjalta tehty kuntakohtainen laskuri (Savonlahti ym. 2018; SYKE 2020). Jäl-

kimmäisestä kuntakohtaisesta mallista ei löydy yhtä paljon tietoa kuin koko Suo-

men kattavasta versiosta, joten tätä työtä tehdessä ollaan oletettu, että koko Suo-

men kattavasta versiosta annetut tiedot pätevät myös kuntakohtaiseen laskuriin.

Kun PM2,5:n arvoja syötetään laskuriin, kuuluisi ne erotella vähennysten lähteiden

mukaan (Savonlahti ym. 2018), mutta tässä työssä käytetyssä aineistossa erot-

telu ei ole mahdollista. Tätä työtä tehdessä oletettiin, että kaikki ilmansaastepitoi-

suuksien väheneminen johtui tieliikenteen vähenemisestä. Laskuri ottaa mukaan

vain osan ilmansaasteista, eikä esim. PM10:n ja O3:n vaikutuksia huomioida (Sa-

vonlahti ym. 2018). Myöskään muista kuin ihmisten terveyteen liittyviä haittakus-

tannuksia ei huomioida laskurissa (Savonlahti ym. 2018).

Menetetyt elinvuodet ja ennenaikaiset kuolemat muodostavat suurimman

osan laskurin antamista haittakustannuksista. Hankkeen loppuraportissa kuiten-

kin huomautetaan, että elämän rahallisen arvon määrittäminen ei ole yksiselit-

teistä, sillä sille ole vakiintunutta arvoa ja sen arvo tutkimuskirjallisuudessa vaih-
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telee. Laskurin kehittäjät myös muistuttavat, että kaikkia ilmansaasteiden aiheut-

tamia terveyshaittoja ei vielä olla saatu selville, ja haittakustannuksen arvellaan

nousevan tutkimustiedon lisääntyessä aiheesta. Raportissa kerrotaan, että las-

kurissa on käytetty mieluummin liian alhaisia arvoja kuin liian suuria, joten toden-

näköisesti todelliset haittakustannukset ovat laskurin antamia arvoja suuremmat.

(Savonlahti ym. 2018).

6.4 Jatko tutkimusajan jälkeen
Tässä työssä otettiin huomioon rajoitukset ja muutokset liikennemäärissä

sekä ilmanlaadussa vain tammikuusta syyskuuhun 2020. Koronapandemia ja sitä

hillitsevät rajoitukset ovat kuitenkin jatkunut vielä tämän työn aikaikkunan jälkeen-

kin, esimerkiksi hybridistrategia oli voimassa vielä vuonna 2022 (Valtioneuvosto

2022). On siis todennäköistä, että muutokset ilmanlaadussa jatkuvat myös tämän

työn aikaikkunan ulkopuolella. Mahdollisia koronapandemiasta johtuvia muutok-

sia ilmanlaadussa voitaisiin siis tutkia myös pitemmällä aikavälillä.

Aihetta voisi olla hyödyllistä lähestyä myös Helsingissä siten, että epätyy-

pillisten sääolojen vaikutusta tarkastellaan erikseen. Esimerkiksi Menut ym.

2020:n ja Velders ym. 2021:n käyttämän mallinnuksen avulla voitaisiin selvittää,

millaisella tasolla ilmansaastepitoisuudet olisivat olleet ilman rajoituksia. Myös

mahdollisia muutoksia muissa päästölähteissä ja niiden vaikutuksia ilmanlaatuun

voitaisiin tutkia enemmän.

Tutkimusta liikennemäärien muutoksien vaikutuksista ilmanlaatuun voi-

daan myös käyttää tulevaisuudessa uusissa yhteyksissä. Esimerkiksi Sicard ym.

2020 kertoo, että tutkimalla sulkutilojen vaikutusta kaupunkien ilmanlaatuun saa-

daan tietoa tiettyjen sektorien (esim. tieliikenne ja teollisuus) vaikutuksesta ilma-

laatuun ja tätä tietoa voidaan myöhemmin käyttää uusien menettelytapojen laati-

misessa.

Koronapandemian pitkäaikaisia vaikutuksia ihmisten liikkumiseen ei vielä

tiedetä. Ollaan esimerkiksi pohdittu, että jääkö etätyöskentelyn lisääntyminen py-

syväksi ilmiöksi. Esimerkiksi yrittäjägallupissa 37 % pienistä ja keskisuurista yri-

tyksistä aikoi lisätä monipaikkaista työskentelyä pysyvästi (Kantar TNS Oy 2021).

Tilastokeskuksen tiedonkeruussa koronan vaikutuksista työelämään 67 % etänä

pandemian aikana työskennelleistä halusi tehdä jatkossa enemmän etätöitä kuin
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ennen pandemiaa ja 90 % halusi jatkaa etänä ainakin osan ajasta (Sutela ja Pär-

nänen 2021). Tämän voisi vähentää liikennemääriä myös koronapandemian jäl-

keen.

7 Johtopäätökset
Tässä maisterintutkielmassa tarkasteltiin koronapandemian takia toi-

meenpantujen rajoitusten aiheuttaman liikennemäärien laskun vaikutuksia ilman-

laatuun Helsingissä. Tulokset saatiin vertaamalla vuoden 2018-2019 ilmansaas-

tepitoisuuksia vuoden 2020 pitosuuksiin kolmen eri tarkastelujakson aikana (aika

ennen sulkutilaa, sulkutila, aika sulkutilan jälkeen). Tarkastelussa olevat ilman-

saasteet olivat NOx, PM2,5, PM10 ja O3, joiden pitoisuudet eri aikoina aikana saa-

tiin Helsingin Kumpulassa sijaitsevan SMEAR III -aseman mittaamasta datasta.

Tulokseksi saatiin, että NOx muutos vuonna 2020 oli 1. tarkastelujaksolla

ennen sulkutilaa -36,4 %, 2. tarkastelujaksolla sulkutilan aikana -26,6 %, ja 3.

tarkastelujaksolla sulkutilan jälkeen +34,1 % vertailuvuosiin verrattuna. 3. tarkas-

telujaksolla pitoisuudet olivat vuoteen 2018 verrattuna -11,3 % ja vuoteen 2019

verrattuna +174,5 %. Liikennemäärät vähenivät vastaavilla ajoilla 5,5 % (1. tar-

kastelujakso), 30,2 % (2. tarkastelujakso) ja 1,5 % (3. tarkastelujakso). Vuonna

2020 talvi oli poikkeuksellisen lämmin ja tuulinen, mikä teki NOx pitoisuudet nor-

maalia pienemmiksi (Korhonen ym. 2021). Tämä voi selittää sen, että NOx väheni

1. tarkastelujaksolla enemmän kuin 2. ja 3. tarkastelujaksolla. O3:n vastaavat

muutokset olivat +4,8 % 1. tarkastelujaksolla, -8,6 % 2. tarkastelujaksolla ja -11,6

% 3. tarkastelujaksolla. O3 oli siis vain 1. tarkastelujakson aikana korkeammalla

tasolla kuin vertailuvuosina. Tässä työssä käytetty data on peräisin tausta-ase-

malta, joten NOx ja O3:n välistä vaihtelua ei näy tuloksissa.

PM2,5:n pitoisuuksien muutos vuonna 2020 verrattuna aiempiin vuosiin oli

2. tarkastelujaksolla -39,4 % ja 3. tarkastelujaksolla 0,0 %. Vaikka 3. tarkastelu-

jaksolla muutokset ovat 0,0 % verrattuna vertailuvuosien keskiarvoon, olivat sa-

man tarkastelujakson muutokset vuoteen 2018 verrattuna -8,1 % ja vuoteen 2019

verrattuna +9,6%. PM10:n muutos 2. tarkastelujaksolla -46,9 % ja 3. tarkastelu-

jaksolla -14,7 %.  Katupölykausi ajoittui vuonna 2020 epätyypillisesti helmi-maa-

liskuuhun huhtikuun sijaan (Korhonen ym. 2021), eli vertailuvuosina katupöly-

kausi oli 2. tarkastelujakson aikana, mutta vuonna 2020 se oli 1. tarkastelujakson

aikana. PM10:n muutos 2. tarkastelujaksolla (-46,9 %) onkin kaikista molempiin
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vertailuvuosiin verratuista muutoksista suurin, mikä luultavasti on katupölykau-

den epätyypillisen ajoituksen tulosta.

Ilmansaastepitoisuuksien muutoksien terveysvaikutusten haittakustan-

nukset selvitettiin SYKE:n asiantuntijakäyttöön tarkoitetulla haittakustannuslas-

kurilla. Laskurilla saatiin selville, että 1. tarkastelujakson NOx:n vähenemisen ai-

heuttamat säästöt haittakustannuksissa olivat 2 600 t€/v. Toisella tarkastelujak-

solla NOx:n ja PM2,5:n pitoisuuksien muutosten aiheuttamat säästöt olivat 38 000

t€/v, mutta 3. tarkastelujaksolla niiden haittakustannukset olivat -2 400 t€/v.

Vaikka suurin osa tarkasteltavien ajanjaksojen ilmansaastepitoisuuksista

väheni vuonna 2020 verrattuna vuosiin 2018-2019, ei liikennemäärien vähene-

minen yksin riitä selittämään muutoksia. Todennäköisesti liikennemäärien vähe-

neminen vaikutti osaltaan havaittuihin muutoksiin, mutta myös muut tekijät, kuten

sääolot, kaukokulkeuman määrä ja muutokset muissa ilmansaasteiden lähteissä

vaikuttavat tuloksiin. Vuosi 2020 oli säänsä puolesta epätyypillinen (Gregow ym.

2021; IL 2021), millä saattoi olla liikennemääriä suurempi vaikutus ilmansaaste-

pitoisuuksiin. Muutokset ilmansaasteiden määrissä ovatkin siis liikennemäärien

muutoksien, säätilan ja muiden tekijöiden yhteisvaikutusten summa.

Tuloksiin liittyviä haasteita ovat datan käyttö vain yhdeltä mittauspisteeltä

ja vertailudatan käyttö vain kahdelta vuodelta. Lisäksi vain liikennemäärien muu-

tos otettiin huomioon ilmansaasteiden pitoisuuksiin vaikuttavana tekijänä, mikä

osoittautui riittämättömäksi etenkin vuoden 2020 sääolojen epätyypillisyyden

vuoksi. Myös muita aiheesta tehtyjä tutkimuksia on kritisoitu vain liikennemäärien

muutoksiin keskittymisestä (Menut ym. 2020; Polednik 2021). Sääolojen, liiken-

nemäärien ja muiden tekijöiden vaikutuksia ei kuitenkaan tämän työn laajuu-

dessa saa eroteltua, vaikka niin olisi mahdollista tehdä esimerkiksi mallinnuksen

avulla.

Tämä on tiettävästi ensimmäinen Suomessa tehty tutkimus koronapande-

mian vaikutuksista ilmanlaatuun, joten tuloksia voi käyttää koronapandemian vai-

kutuksien arvioimiseen Suomessa. Tutkimusta liikennemäärien muutoksien vai-

kutuksista ilmanlaatuun voidaan myös käyttää tutkiessa eri sektorien vaikutuksia

ilmalaatuun ja uusia menettelytapoja laatiessa (Sicard ym. 2020).
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