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ESIPUHE 

Tieliikenteen päästöt on tavallisesti laskettu 
lähinnä liikennesuoritteen avulla. Tietoja 
päästönääristä eri tyyppisillä teillä ei ole ollut 
käytettävissä. Kehittäiniskeskus teetätti VTT:n tie- 
ja liikennelaboratoriolla selvityksen, jossa 
arvioitiin eri vuorokausiliikenteillä 
pakokaasupäästöjä eri tyyppisillä teillä. Tietoja 
on käytetty päätieverkon KEHAR 2.0-
arviointiohjelmistossa pakokaasupäästäjen 
laskeiniseen. Arviot ovat alustavia ja niitä tullaan 
tarkentaniaan, kun tiedot niin. erillaisten 
ajotilanteiden vaikutuksesta päästöinääriin 
lisääntyvät. 

Tutkimuksen vastuullisena johtajana VTT:ssä oli FM 
Kari Mäkelä. Työhön VTT:ssä osallistuivat inyös DI 
Heikki Salusjärvi, DI Pekka Aaltonen ja DI Heikki 
Kanner. Kehittäiniskeskuksessa työtä valvoivat 
apulaisjohtaja Pauli Veihonoja ja vs. 
ylitarkastajat Varpu-Leena Saastanioinen ja Mervi 
Karhula. 

15.5.1990 

TIEHALLITUS/KEHITTÄMI SKESKUS 

apulaisjohtaja 	Pauli Veihonoja 



TIIVISTELMÄ 

Tutkimuksessa selvitettiin eri liikennemäärillä 
pakokaasupäästäjä tavallisella kaksikaistaisella tiellä ja 
moottoriliikennetiellä nopeuksilla 80 ja 100 km/h, 
rnoottoritiellä nopeuksilla 80,100,120 km/h, valo-ohjatulla 
väylällä nopeudella 60 kin/h ja kadulla. Häkä-, hiilivety- ja 
typpidioksidipäästöt arvioitiin erikseen henkilöautoille ja 
raskaille ajoneuvoille. 

Tutkimuksen päämääränä oli tuottaa tietoa tien palvelutason 
sekä ajonopeuden ja ajotilanteen vaikutuksesta 
päästömääriin. Näitä tietoja käytetään tielaitoksen 
päätieverkon KEHAR 2. 0-arviointiohjelinistossa 
pakokaasupäästöjen laskeniiseen. Ohjelmistoon liittyvässä 
käsikirjassa on esitetty pakokaasupäästömäärät (g/ajokm) eri 
palvelutasoilla tietyypeittäin. Arviot ovat alustavia ja 
perustuvat lähinnä pakokaasupäästöjen mittauksiin tasaisella 
ajonopeudella. Lisätietoja tarvittaan erilaisten 
ajotilanteiden vaikutuksesta päästömääriin. Tietojen 
lisääntyessä on tarpeen tarkentaa nyt tehtyjä arvioita. 

Hiilivetypäästöt 

Teiden hiilivetypäästäihin ei nopeusrajoitus vaikuta 
oleellisesti. Hiilivetypäästäjä tulee eniten 
kaksikaistaiselta tieltä. Seuraavaksi eniten päästäjä syntyy 
moottoriliikennetieltä ja vähiten moottoritieltä. 
Päästöniärissä ei ole suuria eroja pienillä 
liikenneinäärillä, mutta liikennemäärän noustessa yli 15 000 
ajon/vrk erot suurenevat. Henkilöautot tuottavat suurimman 
osan hiilivetypäästöistä. 

Häkäpäästt 

Nopeusrajoitus vaikuttaa tiekohtaisiin häkäpäästöihin 
selvemmin kuin hiilivetypäästäihin. Nopeus vaikuttaa 
kuitenkin vasta päästäjä lisäten, kun nopeusrajoitus nousee 
120 km/h:iin. Nopeusrajoitusalueella 80-100 km/h päästöjä 
aiheutuu eniten kaksikaistaiselta väylältä, seuraavaksi 
eniten moottoriliikennetieltä ja vähiten nioottoritiltä. 
Moottoritiellä 120 kni/h nopeusrajoituksella ovat päästöt 
suurimmat liikennemäärään 13 000 ajn/vrk saakka verrattuna 
muihin tietyyppeihin. Suurenimilla liikennemäärillä 
kaksikaistaiselta ajoväylältä aiheutuu eniten päästöjä. 
Henkiläautot tuottavat suurimman osan häkäpäästäistä. 



Typen oksidit 

Nopeus vaikuttaa oleellisesti tiekohtaisiin typen oksidien 
päästöihin. Kaksikaistaisella väylällä ja 
moottoriliikennetiellä päästät lisääntyvät noin 10 % 
tiekohtaisen nopeusrajoituksen muuttuessa 80 km/h:sta 100 
km/h:iin ja kun liikenneinäärä on alle 17 000 ajon/vrk. 
Suureininilla liikennemäärillä erot ovat vähäisempiä. 
Moottoritiellä erot eri nopeusrajoituksilla ovat selvemmät. 
Päästöt moottoritiellä lisääntyvät noin 20 %, jos 
nopeusrajoitus muuttuu 100 km/h:sta 120 km/h:iin. 

Typenoksidien päästöjä tulee eniten moottoriteiltä. 
Liikennemäärän ollessa noin 20 000 ajon/vrk on moottoritien 
(nopeusrajoitus 120 km/h) päästät noin 20 % korkeammat kuin 
kaksikaistaisen ajoväylän päästöt. Moottoriliikennetien 
päästöt ovat hieman korkeammat kuin kaksikaistaisen 
ajoväylän päästöt. Henkiläautot ja raskaat ajoneuvot 
aiheuttvat molemmat noin puolet tien typen oksidien 
päästöistä. 

Valo-ohjatut väylät ja kadut 

Valo-ohjatun väylän ja kadun hiilivety- ja häkäpäästöt ovat 
selvästi korkeammat kuin moottoritien, moottoriliikennetien 
ja kaksikaistaisen ajoväylän päästät. Tähän eroon vaikuttaa 
olennaisesti ajon epätasaisuus ja pysähdykset. Valo-ohjatun 
väylän typen oksidien päästöt ovat samaa suuruusluokkaa kuin 
moottoritien päästöt. Typen oksidien päästöt kadulta on 
selvästi aihaisemmat kuin muilla tietyypeillä. Valo-ohjatun 
väylän ja kadun aiheuttamat päästömäärät ovat epätarkkoja, 
sillä ajosyklit ja niiden vaikutus päästäihin tunnetaan 
vielä huonosti. 

Liikenteen päästöjen kehittyminen 

Tutkimuksen yhteydessä selvitettiin myös tieliikenteen 
kokonaispäästät Suomessa ja niiden kehitys vuosille 1980- 
2030. Lähtätietona käytettiin tiehallituksen uusinta 
liikenne-ennustetta vuosille 1989-2030. Henkilöautojen 
pakokaasuinääräysten tiukentuininen on arviossa otettu 
huomioon. Raskaiden ajoneuvojen päästömäärien on arvioitu 
pysyvän ennallaan. Tieliikenteen häkäpäästät vähenevät 
vuoden 1989 tilanteesta vuoteen 2010 mennessä noin 60 
prosenttia, hiilivetypäästät lähes 50 prosenttia ja 
typenoksidien päästöt 34 prosenttia.Liikennesuoritteen on 
ennakoitu kasvan samana ajanjaksona lähes 
puolitoistakertaiseksi. Vuoden 2010 jälkeen kaikissa 
henkilöautoissa on katalysaattorit ja päästät alkavat sen 
jälkeen kasvaa, jos päästömääräykset eivät tiukkene. 
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1. PERUSTIETOJA PAÄSTÖISTÄ 

1.1 Yleistä 

Autojen pakokaasussa on useita satoja yhdisteitä. Yhdestä 
litrasta bensiiniä tulee n. 16 kg pakokaasuja, josta valta-
osa on ilmassakin olevaa vaaratonta typpeä ja esim 2,4 kg 
hiilidioksidia. Nykyisin haitallisimmiksi katsottujen 
yhdisteiden määrä käytettyä bensiinilitraa kohden ilmais-
taan kymmeninä granimoina. Eri yhdisteillä on erilainen 
haitallisuusaste. Siksi kutakin yhdistettä tulee tarkastel-
la erikseen eikä eri yhdisteiden määriä voi laskea yhteen. 
Tällä hetkellä haitallisimmiksi koetut yhdisteet ovat 
hiilimonoksidi (CO) eli häkä, hiilivety (HC), typen oksidit 
(NOx) ja hiukkaset. Tässä raportissa käsitellään kolmea 
ensiksimainittua. 

Kaupunkiolosuhteissa kaikki edellä mainitut päästöt ovat 
vaarallisia, koska päästöt tulevat samalle korkeudelle kuin 
missä ihminen toimii ja tuulettuminen on rajoittunutta. 
Maantieolosuhteissa sitävastoin tien välittömässä läheisyy-
dessä on harvoin ihmisiä, joten esimerkiksi hiilimonoksidi 
ehtii yleensä inuuntua vaarattoinaksi hiilidioksidiksi ennen 
kuin se tavoittaa ihmisen. Samoin päästöt laimenevat no-
peasti mikäli tuulettuininen on hyvä. Maantieolosuhteissa 
vaarallisimpana yhdisteenä voidaan pitää typen oksideja. 
Kasvihuoneiliniön kannalta myös hiilidioksidi on haitallinen 
yhdiste. 

1.2 Tieliikenteen osuus päästöistä 

Tieliikenne tarkoittaa tässä raportissa sekä katu- että 
maantieliikennettä. Kuvasta 1 nähdään, että tieliikenne on 
lähes ainoa hiiliinonoksidin tuottaja. Merkittävä osuus on 
myös typen oksidien tuotannosta. Sen sijaan tieliikenteen 
hiilivetyjen tuotanto-osuus on pienempi kuin tähän asti on 
yleisesti arvioitu. Tieliikenteen päästöt on laskettu tie- 
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ja liikennelaboratorion LIISA-nimisellä tieliikenteen 

pakokaasuj en laskennan tietoj ärj estelmällä 
Muut päästät on ympä- 

ristäministeriän mukaan /16/. 

SUOMEN KOKONAISPÄÄSTÖT 1987 
JA TIELIIKENTEEN %-OSUUS 

tuhaflo tonnia 
400 i 

3% 

93 % 
-_ 	 - 

50% 

- 	 20% 

79 % 

C0 	HC 	NOx 	S02 	HIUK. 	Pb 

MUUT 	TIELIIKENNIE 

Kuva 1. Päästärnäärät Suomessa t/vuosi (1987) 

1.3 Eri ajoneuvotyyppien osuus tieliikenteen päästöistä 

Eri ajoneuvotyyppien osuus kokonaispäästöiStä vaihtelee eri 

yhdisteillä (taulukko 1 ja kuva 2 ). Hiilimonoksidin osalta 

bensiinikäyttäiset henkiläautot tuottavat lähes koko pääs-

tämäärän. Typen oksideissa henkilöautojen osuus on runsas 

puolet. Taulukossa 1 on päästöt jaettu myös bensiini- ja 

300 

200 

0 



dieselkäyttäisiin ajoneuvoihin. Bensiinikäyttöisten paket-

tiautojen suoriteosuus on niin vähäinen, että bensiinikäyt-

täisten autojen päästäosuus on lähes sama kuin henkilöau-

tojen päästät. 

Taulukko 1. Eri ajoneuvotyyppien %-osuus tieliikenteen 

päästäistä 

AJONEUVOTYYPPI CC HC NOx 
% 

Henkilöautot 

Pakettiautot 

Linja-autot 

Kuorma-autot 

90 

4 

1 

5 

73 

7 

5 

15 

54 

4 

12 

30 

YHTEENSÄ 100 100 100 

Bensiiniautot 91 73 55 

Diesel-autot 9 27 45 

Kuvan 2 luvut on laskettu tie- ja liikennelaboratorion 

tietojärjestelmällä, joka laskee kunnittaiset tieliikenteen 

pakokaasupäästät. Kuvasta 2 nähdään, että vaarallisia 

yhdisteitä on pakokaasussa hyvin erilaiset määrät. Kuva ei 

kerro kuitenkaan mitään yhdisteiden vaarallisuusasteesta. 

Siksi päästöinääriä ei voi laskea yhteen. 



TIELIIKENTEEN PAKOKAASUPÄÄSTÖT 
1 987 

- - 	tuhatta tonnia 
,00 

270 

250 

200 

150 

100 • 
36 50 

10 	9 	
0,34 - ir: 	LJI 0 

CC 	NC 	NOx 	Hiuk. 	S02 	Pb 

	

Henkilöoutot 	 Pokettiautot 

EI] Linja—autot 	 EI Kuorma—autot 

Kuva 2. Tieliikenteen pakokaasupäästöt. 

1.4 Käytettävissä olevat arviointimenetelmät. 

Pakokaasupäästöjen määrän laskeminen on tähän asti tapahtu-

nut hyvin karkealla tasolla. On puuttunut täsmällisiä 

tietoja katusuoritteista, kotimaiset tutkimukset ajoneuvon 

ominaispäästöistä ovat olleet hyvin vähäisiä eikä ulko-

maidenkaan tutkimukset ole olleet runsaat. Aivan viime 

aikoina on tiedon määrä kasvanut sellaiseksi, että on 

yleensä mandollista määrittää päästöinäärät ja niihin vai-

kuttavat tekijät kohtuullisella tarkkuudella. 
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Pakokaasupäästöt lasketaan yleisimmin ajosuoritteiden ja 
eri ajoneuvojen päästökertoimien avulla. Päästöihin olen-
naisesti vaikuttavia tekijöitä ovat ajosuoritteet, suorit-
teiden vaihtelu tunti-, vuorokausi- ja vuositasolla, ajo-
neuvovirran käyttäytyminen, tieolosuhteet, käynnistysten 
määrä, joutokäynnin määrä, ajoneuvokannan koostuinus, pääs-
tökertoiinet, kertoiinien riippuvuus edellä mainituista teki-
jöistä jne. 

Laskettaessa päästöjen määrää aluetasolla, joudutaan käyt-
tämään keskimääräisiä tieolosuhteita, päästäkertoimia jne. 
Tiekohtaisten päästömäärien laskennassa voidaan käyttää 
täsmennettyjä olosuhteita, kuten tässä tutkimuksessa on 
tehty. Toistaiseksi ei tietomäärä kuitenkaan riitä hyvin 
yksityiskohtaisten laskelmien tekoon, vaan on tyydyttävä 
tyypitettyihin olosuhteisiin. Tiedon määrän kasvaessa tulee 
olemaan mandollista määrittää päästömäärät millaisissa 
olosuhteissa hyvänsä. 

1.5 Katalysaattorit 

Valtioneuvosto on asettanut päästörajat henkiläautoille 
seuraavasti /8/: 

hiilimonoksidi 	2,11 g/kin 
hiilivedyt 	0,25 g/km 
typen oksidit 	0,62 g/km 

Raja-arvot otetaan käyttöön 1.1.1990 alkaen kokonaan uusil-
le henkilöautomalleille ja 1.1.1992 alkaen kaikille uusille 
henkilöautoille. Katalysaattoripakkoa ei ole säädetty, 
käytännössä vain raja-arvoja ei saavuteta ilman katalyytti-
puhdistusta. 

Parhain keino haitallisten aineiden vähentämiseksi ben- 
siinikäyttöisissä autoissa on kolinitoimikatalysaattorin 
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käyttäminen. Kun polttoneste palaa täydellisesti, on loppu-

tuloksena hiilidioksidia ja vettä. Moottorissa tapahtuva 

jaksottainen palaminen tuottaa epätäydellisen palamisen 

tuloksena edellämainittuja haitallisia yhdisteitä. Kata-

lysaattori hapettaa ja pelkistää haitallisia yhdisteitä 

käyttäen hyväkseen yhdisteissä olevia happiatomeja. Yhdis-

teissä on tarpeellinen määrä happea, se on vain sitoutunut 

vääriin yhdisteisiin. Lopputuloksena on hiilidioksidia ja 

vettä. Katalysaattorilla voidaan vähentää 70 - 80 % CO-, 

HC- ja NOx- yhdisteistä. Katalysaattorien asentaminen 

vanhoihin autoihin ei useinkaan ole taloudellisesti miele-

kästä. Vanhaan autoon asennettuna vähentää katalysaattori 

enintään 50 % päästäistä. Suomessa erityisenä ongelmana on 

pakkanen. Pakkasella katalysaattori saavuttaa hitaasti toi-

mintalämpätilansa, jolloin ajon alussa päästät ovat saman-

suuruiset kuin ilman katalysaattoria olevan auton. 

Diesel-ajoneuvojen päästöjen vähentämiseksi on kehitteillä 

laitteistoja. Jotkut näistä ovat jo prototyyppiasteella ja 

koekäytössä. Lisäksi moottoreita kehitetään yhä vähäpääs-

täisenuiiiksi. 

KatalysaattoriaUtOjen käyttöönotto tulee vähentämään tie-

liikenteen kokonaispäästöjä. Kuvassa 3 on esitetty päästä-

jen vähentymisennuste käyttäen hyväksi eri lähteistä saatu-

ja tietoja ja ennusteita suoritteiden, autokannan ja pääs-

tökertoiniien muutoksista /10,12,15/. Henkilöautojen päästä- 

määrä vähenee aina vuoteen 2010 saakka, jolloin autokanta 

on täysin vaihtunut. Kokonaispäästäinäärä lähtee kuitenkin 

kasvuun jo 2007. Tämä johtuu siitä, että dieselajoneuVojen 

päästöjen määrä ajoneuvoa kohden on tässä laskelmassa 

oletettu pysyvän muuttumattomana, koska tekniikan tulevaa 

kehitystä ei kyetä ennustamaan. 
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TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖT 
Hiilimonoksidi (CO) 
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TIELIIKENTEEN PÄÄSTÖT 
Hiilivedyt (HC) 

1-40 l/osI 	 Urd aIon.krn/.'us 
DV 
	 L1 

50 
	

0 

40 
	

0 

30 
	

0 

20 
	

0 

10 
	

0 

0 
180 	1989 	iqgö 	999 	2000 	7005 	2010 	2015 	2020 

VUOSI 
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TIELHKENTEEN PÄÄSTÖT 
Typen oksidit (NOx) 

NO t/uos 	 i4rd aIønkm/.uo 3 I 

1980 	985 	990 	995 	2000 	2005 	2010 	2015 	2020 

VUOSI 

II 	44.nkIl8ouloI 	- Suorll. 

Kuva 3. Ennuste päästäxnaärien kehityksesta vuoteen 2020. 

(4 	I&C' : - 74I 	s ) 
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Moottoritekniikan kehittyessä on häkäpäästöt saatu alene-

maan. Häkä ja typen oksidit ovat kuitenkin toisistaan 

riippuvia siten, että häkäpäästöjen vähentyessä typen 

oksidien päästöt kasvavat. Näiden kanden päästön välillä 

autotehtaiden on tehtävä sellainen kompromissi, jolla par-

haiten täytetään lainsäädännön asettamat vaatimukset. 

Tuloksena on ollut ajoneuvon typen oksidien päästöjen kasvu 

ja häkäpäästöjen vähentyminen, kuten kuvasta 3 voidaan 

nähdä verrattaessa hään ja typen oksidien päästämääriä 

suoritteen kasvuun. 

Taulukko 2. Päästörajoitusten vaikutus. Kertoimet, joilla 

tyyppiteiden päästökäyriä tulee korjata kevyiden ajoneuvo-

jen osalta laskettaessa tulevaisuuden tilanteita /11,12/. 

VUOSI 
C0 

KERTOIMET 
HC NOx 

1990 0.956 0.962 0.976 
1991 0.891 0.897 0.910 
1992 0.797 0.807 0.832 
1993 0.712 0.726 0.762 
1994 0.633 0.651 0.697 
1995 0.563 0.585 0.639 
1996 0.498 0.523 0.586 
1997 0.431 0.459 0.530 
1998 0.378 0.410 0.487 
1999 0.332 0.365 0.448 
2000 0.290 0.325 0.413 
2001 0.261 0.298 0.390 
2002 0.233 0.271 0.366 
2003 0.210 0.249 0.347 
2004 0.186 0.227 0.328 
2005 0.172 0.213 0.316 
2006 0.158 0.200 0.304 
2007 0.152 0.194 0.299 
2008 0.146 0.188 0.294 
2009 0.141 0.184 0.291 
2010 0.138 0.181 0.288 

Taulukon 2 kertoimilla korjataan vain liittenä olevien 

erityyppisten teiden päästökäyrien kevyiden ajoneuvojen 

vuosipäästäjä. Raskaan liikenteen osuus lisätään sellaise- 

naan. 
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2. TIEKOHTAISTEN PÄÄSTÖMÄÄRIEN ARVIOINTI 

2.1 Erityyppisten teiden päästäjen laskentaperusteet 

Kaksikais-  Moottorilii-  Moottoritie Valo-ohj attu 
tainen tie kennetie 	väylä 

80 km/h 

	

80 km/h 
	

80 kin/h 
	

100 km/h 
	

60 km/h 

	

100 km/h 
	

100 kin/h 
	

120 km/h 

Kuva 4. Käsiteltävät tietyypit ja nopeusrajoitukset 

Päästät on laskettu vuotuisena päästänä kullekin tietyypil-

le vuoden keskimääräisen vuorokausiliikenteen (KVL) funk-

tiona. Päästälajit ovat hiilimonoksidi (CO), hiilivedyt 

(HC) ja typen oksidit (NOx) Laskennassa on ajoneuvotyypit 

luokiteltu raskaisiin ja kevyisiin ajoneuvoihin. Viimeksi 

mainittuja ovat alle 3.5 tonnin kokonaispainoiset ajoneu-

vot, loput luokitellaan raskaiksi. Katupäästäjen laskenta- 

perusteet on esitetty luvussa 2.4.5 Kadut (sivu 22). 

Päästäjen laskenta on edennyt vaiheittain seuraavasti: 

1. Kullekin tietyypille on määritetty KVL:n suhteen 

palvelutasorajat HCM:n mukaisesti TVH:n tiere-

kisterin keskiarvotiedoilla /3/. 

2. Ajoneuvokohtaiset päästöt on laskettu kullekin 

tietyypille eri palvelutasotilanteissa tuntuu-

kenteen suhteen. 

3. Eri KVL:lle on määritetty keskimääräiset tunti-

järjestyskäyrät. Määrityksen perusteena on 

käytetty TVH:n liikennelaskentapisteiden tunti- 
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järjestyskäyriä. Laskelmissa on otettu huomioon 

tuntijärjestyskäyrän muutokset KVL: n kasvaessa. 

4. Käyttäen hyväksi keskimääräisiä tuntijärjestys-

käyriä on eri KVL:lle laskettu vuoden jokaisen 

tunnin liikenne. 

5. Kohtien 2 ja 4 tietojen perusteella on kullekin 

tunnille laskettu eri ajoneuvojen päästöt 

(g/km/a) KVL:n ollessa muuttujana. 

Laskennassa on lähtäoletuksina pidetty seuraavia: 

- suuntajakauma on vakio 80/20 

- ruuhkaisimman tunnin raskaan liikenteen osuus on 6%, 

josta osuus kasvaa lineaarisesti 1000 seuraavan 

tunnin aikana arvoon 13% 

- mäkisyys, läinpätilanvaihtelu, mutkaisuus ja vastaavat 

tekijät aiheuttavat liikennetilanteesta riippumatto- 

man vakiosuuruisen tasokorotuksen päästäkertoimiin 

- liikennemäärän lisääntyminen vaikuttaa: 

*nopeusva ihteluun 

*keskinopeuteen 

*ohituksjin 

ja näiden kautta päästäkertoimiin. 

Laskelmien lähtäaineistona on käytetty VTT:n Polttoaine- 

tekniikan laboratorion mittaamia vakionopeuden päästäker-

toimia. Nopeusmuutosten, ohitusten ja muiden poikkeamien 

vaikutus päästäkertoiiniin on arvioitu Svenska Bilprovning 

Ab:n päästälaboratorion inittaainien arvojen perusteella 

/11,9/. 

Päästäkäyrät on laskettu tämän hetken tilanteessa eli niitä 

ei voi suoraan käyttää tulevien tilanteiden ennustamiseen 

muilta osin kuin eri tyyppisten teiden keskinäiseen vertai-

luun. Haluttaessa määrittää päästät tulevaisuudessa, tulee 



- 16 - 

käyrien kevyiden ajoneuvojen lukuja korjata tässä julkai-

sussa esitetyllä taulukolla katalysaattori.n vaikutuksista 

päästäihin (taulukko 2, sivulla 13). 

2.2 Päästöihin vaikuttavat liikennevirran ominaisuudet 

2.2.1 Kaksikaistaiset tiet, moottoriliikenne- ja moottoritiet 

Laskentamallia laadittaessa on lähdetty tarkastelemaan 

liikennevirran muutoksia ruuhka-asteen funktiona. Lähtökoh- 

daksi on otettu HCM:n mukaiset palvelutasot /3/. 

Taulukko 3. Tyypilliset liikennevirran ominaisuudet eri 

palvelutasotilanteissa. 

PALVELUTASO 	OMINAISUUDET 

A ja B 	- ajoneuvojen nopeudet eivät vaikuta toisiinsa 
- yksittäisen auton nopeusvaihtelu +-5 km/h 
- ohitukset vähäisiä 

c 	 - eri ajoneuvojen nopeudet alkavat 
vaikuttaa toisiinsa 

- yksittäisen auton nopeusvaihtelu +-1O km/h 
- ohitukset lisääntyvät 

D 	- keskinopeus alkaa laskea 
- yksitt. auton nopeusvaihtelu +-5km/h 
- ohitukset vähenevät 

E 	- keskinopeus laskee selvästi 
- jonojen nopeus vaihtelee runsaasti 
- ohitukset loppuvat 

F 	- jonot liikkuvat ja pysähtyvät vuorotellen 
- liikennevirta kuvataan USA:n kaupunkisyk-

lillä, jonka keskinopeus on 26 km/h 

Eri yhdisteiden, typen oksidien (NOx), hiilimonoksidin (CO) 

ja hiilivetyjen (HC), päästömääriin vaikuttavat ajotapahtu-

mat eri tavoin. Esimerkiksi nopeusvaihtelutilanteessa 

moninkertaistuu hiilimonoksidipäästät, kun vastaavasti 
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dien määrissä ei välttämättä tapandu suuria muutoksia. 

Tyypillisesti hiilivetyjen ja hiilimonoksidien päästät 

kehittyvät saman suuntaisesti, mutta typen oksidit täysin 

eri tavoin. 

2.2.2 Valo-ohjatut väylät 

Väylän liikenneohjattujen liittymien määräksi on valittu 

TVL:n teille tyypillinen arvo 1,5 liittymää kilometriä 

kohden. Päästäjä tarkasteltaessa on valo-ohjatun väylän 

pääliikennevirtaa tarkasteltu valo-ohjatussa liittyinässä. 

Liikennevirta on jaettu kolmeen ryhmään: 

1 autot, jotka ajavat hiljentämättä liittymän läpi 

2 autot, jotka joutuvat hiljentämään, muttei pysähty-

mään 

3 autot, jotka joutuvat pysähtymään. 

Ensin mainitun ryhmän päästät ovat suoraan verrattavissa 

valo-ohjaamattomalla väylällä ajavien päästäihin. Kanden 

jälkinunäisen ryhmän päästäihin vaikuttavat olennaisesti 

nopeuden muutokset sekä pysähtyvillä lisäksi tyhjäkäynti-

jakso. Kullekin ryhmälle on laskettu tyypilliset ainekoh-

taiset päästöt. 

Liikenneinäärän kasvaessa muuttuvat eri ryhmien osuudet. 

Hiljaisen liikenteen aikana on enin osa suoraan liittymän 

läpi ajavia. Tuntiliikenteellä 400 ajon./h kasvaa pysähty-

neiden osuus läpiajavia suuremmaksi. 

Näillä lähtäoletuksilla on laskettu kullekin yhdisteelle 

ajoneuvokohtaiset päästät tuntiliikenteen suhteen. Tästä on 

edelleen keskimääräistä tuntijärjestyskäyrää hyväksikäyttä-

en laskettu vuosipäästöt KVL:n suhteen. 



Katujen päästäihin vaikuttavia liikennevirran ominaisuuksia 

on käsitelty kappaleessa 2.4.5 Kadut (sivu 22). 

2.3 Päästät tuntiliikenteen suhteen 

Tässä tarkastellaan yhden yksittäisen auton tuottamia 

keskimääräisiä päästäjä yhdelle ajokilonietrille tuntuu-

kenteen suhteen 	Moottoritieolosuhteissa 

päästämäärien kehitys on saman tyyppinen kuin kaksikaistai-

sella tiellä. Eroa on lähinnä siinä, että nioottoritiellä 

vastaavat päästämäärien muutokset tapahtuvat yli kaksi 

kertaa suurenunilla tuntiliikennemäärillä. 

2.3.1 Hiilirnonoksidi 

Hiilimonoksidipäästäihin on nopeusmuutoksilla erittäin 

suuri vaikutus. Kiihdytystilanteessa polttoaineseos rikas-

tetaan, jolloin epätäydellinen palaminen tuottaa hiili-

monoksidia. Ajonopeus sinänsä yleisillä maantienopeuksilla 

vaikuttaa suhteellisen vähän hiilimonoksidipäästäihin. 

Palvelutason funktiona hiiliinonoksidipäästöt pysyvät aluksi 

suhteellisen tasaisena. Liikenneniäärän kasvaessa lähelle 

tien välityskyä lisääntyvät hiilimonoksidipäästät nopeasti. 

Tultaessa palvelutasolle F ovat hiilimonoksidipäästät 

kasvaneet maksimuinsa, joka on n. kolminkertainen verrattu-

na tasaiseen liikennevirtaan. Tästä eteenpäin päästäjen 

kehitystä on hyvin vaikea ennustaa, koska liikennevirran 

eteneminen riippuu olennaisesti satunnaisesta häiriöiden 

esiintymisestä. 

Raskaan liikenteen osalta tuntiliikenteen mukaiset paästo-

määrät kasvavat aikaisemmin kuin kevyellä ajoneuvoliiken-

teellä. Tämä selittyy osittain sillä, että ajonopeuden 
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laskiessa korostuu mäkivastuksen osuus. Toisaalta myös 

nopeusvaihtelut lisäävät suhteellisesti enemmän raskaan 

kaluston kuormitusta. 

2.3.2. Hiilivedyt 

Samoin kuin hiilimonoksidipäästöihin vaikuttaa myös hiili-

vetypäästöihin nopeusmuutokset voimakkaasti. Myös nämä 

muutokset selittyvät seoksen rikastamisella ja siitä seu-

raavalla epätäydellisellä palamisella. 

Palvelutason laskiessa kasvavat hiilivetypäästöt aluksi 

hitaasti. Koska ajonopeus vaikuttaa enemmän hiilivetypääs-

töihin kuin hiilimonoksidipääsöihin, saavuttaa hiilivety-

päästöt aiemmin maksiminsa. Maksimi saavutetaan palvelu- 

tasolla E, jonka jälkeen päästöt vähenevät, koska nopeus 

alenee. 

Raskaan liikenteen hiilivetypäästät pysyvät lähes vakiona 

aina palvelutasolle E saakka. Tämän jälkeen päästömäärä 

kolminkertaistuu hyvin nopeasti ja säilyttää tämän tason 

aina välityskyvyn rajalle saakka. 

2.3.3 Typen oksidit 

Typen oksidit tarvitsevat muodostuakseen ylirunsasta happi- 

määrää. Ajettaessa vakionopeudella on tilanne usein tämä. 

Karrikoiden voidaan sanoa, että typen oksidit muodostuvat 

päinvastaisissa olosuhteissa kuin hiilmonoksidi ja hiilive-

dyt. 

Tyypillisesti typpioksidipäästöt vähenevät palvelutason 

heiketessä. Palvelutasolla E tapahtuu kuitenkin päästäjen 

kasvua, mikä selittyy suurilla nopeusmuutoksilla, jotka 

lisäävät typpioksidipäästöjä. Välityskyvyn rajalla vähene-

vät päästät. 
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Typpioksidipäästö on raskaalla kalustolla lähestulkoon 

tuntiliikenteestä riippumaton vakio. Muutokset ovat hyvin 

vähäisiä ja aiheutuvat nopeuden muutoksista. 

2.4 Vuosipäästöt KVL:n suhteen 

2.4.1 Kaksikaistaiset tiet 

Tarkasteltaessa päästöjä vuoden keskimääräisen vuoro-

kausiliikenteen (KVL) suhteen on pidettävä mielessä, että 

KVL:n kasvu voi aiheutua monesta syystä. Päästöjen kannalta 

on olennaista lisääntyvätkö viikonloppuruuhkat vai jakaan-

tuuko kasvu tasaisesti myös arkipäiville. Kiinteiden lii-

kennelaskentapisteiden havaintojen mukaan KVL:n kasvaessa 

tuntijärjestyskäyrä loivenee yläpäästään. Tämä merkitsee 

arkipäivän ruuhkatuntien määrän kasvua. 

Kaksikaistaisen tien hiilimonoksidipäästät kasvavat lähes 

lineaarisesti ajoneuvomäärän suhteessa aina 10000 vuoro-

kausiliikenteeseen saakka, jonka jälkeen kasvu kiihtyy 

tasaisesti. Kasvun kiihtyminen johtuu siitä, että KVL:n 

kasvaessa esiintyy tiellä yhä useammin ruuhkaisia tunteja. 

Suomen vilkasliikenteisten kaksikaistaisten teiden KVL on 

yleisimmin 12000 - 15000. 

Kaksikaistaisen tien hiilivetypäästöt KVL:n suhteen kasva-

vat hieman nopeammin kuin ajoneuvomäärä edellyttäisi. Käyrä 

on siis loivasti ylöspäin kaartuva. Kiihtyvän kasvun 

tasaisuus aiheutuu siitä, että yksittäisen ajoneuvon pääs-

töt kasvavat tasaisesti tuntiliikennemäärän kasvaessa ja 

tuntiliikenteen kasvaessa suureksi yksittäisen ajoneuvon 

päästöt jopa vähenevät. Siten KVL:n kasvaessa ilmenevät 
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ruuhkatuntien lisääntyiniset eivät kiihdytä hiilivetypäästä-

jen kasvua. 

Kaksikaistaisen tien typen oksidien päästät KVL:n suhteen 

kasvavat vähemmän kuin ajoneuvomäärä edellyttäisi. Käyrä on 

loivasti laskeva. Tämä selittyy sillä, että yksittäisen 

ajoneuvon ruuhkatuntipäästät ovat pienemmät kuin vapaassa 

liikennevirrassa. Kun KVL:n kasvaessa ruuhkatuntien osuus 

kasvaa, vähenevät siten myäs typen oksidien päästät. 

Raskaan liikenteen osuus kaksikaistaisen tien päästöistä on 

vähäinen hiilimonoksidin ja hiilivetyjen osalta, mutta on 

saman suuruinen kevyiden ajoneuvojen kanssa typen oksideis- 

sa. 

2.4.2 Moottoriliikennetiet 

Moottoriliikennetiet poikkeavat muista kaksikaistaisiSta 

teistä päästöjen kannalta. Pääasialliset syyt ovat mootto-

riliikennetien hieman parempi välityskyky sekä vähäisempi 

mäkisyys ja harvemmat liittymät. Viimemainitut seikat 

vähentävät päästäjen tasoa eri palvelutasoilla. Parempi 

välityskyky taas siirtää palvelutasorajoja ylemmäksi. 

Näiden seikkojen seurauksena inoottoriliikennetien KVL:n 

mukaiset päästökäyrät ovat alusta alkaen aihaisemmat kuin 

muilla kaksikaistaisilla teillä. Päästöt kääntyvät nousuun 

myös selvästi myöhemmin. 

2 .4.3 Moottoritiet 

Mootoriteille on tyypilistä, että liikenne on sujuvaa. 

Autoilija voi ajaa valitsemallaan nopeudella eikä ohitukset 

aiheuta nopeusmuutoksia, koska ohitus tapahtuu siirtymällä 
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ohituskaistalle. Päästäjen kannalta tasainen nopeus on 

edullista. 

KVL:n suhteen inoottoritiepäästät kasvavat liikennemäärän 

suhteessa aina KVL 25000 saakka eli käyrät ovat suoria. 

Tämän jälkeen muutokset ovat saman kaltaisia kuin kaksi-

kaistaisella tiellä, mutta tapahtuvat hitaammin. 

Raskaan liikenteen osuus moottoritien päästäistä on vähäi-

nen hiilimonoksidin ja hiilivetyjen osalta, mutta on saman 

suuruinen kevyiden ajoneuvojen kanssa typen oksideissa. 

2.4.4 Valo-ohjatut väylät 

Valo-ohjatun väylän päästät KVL:n suhteen ovat saman tyyp-

piset kuin kaksikaistaisella tiellä, mutta suuremmat. 

Hiiliinonoksidi- ja hiilivety-päästät ovat valo-ohjatulla 

väylällä noin kaksinkertaiset kaksikaistaiseen tiehen 

verrattuna, mutta vain 20-30 % suuremmat typen oksidien 

osalta. Tämä aiheutuu siitä, että typen oksidien päästät 

riippuvat enemmän keskinopeudesta kuin nopeusmuutoksista, 

kun taas hiilimonoksidi- ja hiilivety-päästät reagoivat 

herkästi nopeusmuutoksiin eli tässä tapauksessa pysähdyksen 

aiheuttamiin ki ihdytyks 1 in. 

2.4.5 Kadut 

Kaupunkiliikenteessä yksittäisen auton ajotilanne muuttuu 

lähes jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että auton liike 

koostuu peräkkäin toistuvista kiihdytyksistä ja hidastuk-

sista sekä joutokäyntijaksoista. Kaupunkiliikenteen ajoti-

lanteen kuvaaniinen on huomattavasti vaikeampaa kuin maan-

tiel iikenteen. 
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Ajotilannetta voidaan kuvata ajosykiillä, jossa auton no-

peus esitetään matkan tai ajan suhteen. Ajosykiissä ote-

taan liikennetiheyden muutokset huomioon joko siten, että 

sykii kuvaa "keskimääräistä" ajotilannetta kaupunkiolosuh-

teissa tai siten, että kullekin liikennetiheydelle tehdään 

oma sykiinsä. 

Päästöjen tarkka mittaaminen suoraan ajon aikana ei ole 

nykytekniikalla mandollista. Ajosyklien avulla voidaan 

laboratorio-olosuhteissa simuloida kaupunkiliikenteen pääs-

täjä. Tällä tavoin voidaan mitata yksittäisen auton tuot-

tamat päästät kyseisessä ajotilanteessa. Näin mitatut pääs-

tät muodostavat perustan arvioitaessa kaupunkiliikenteen 

tuottamia kokonaispäästäj ä. 

Toistaiseksi ei ole esitetty ajosykliä, jolla voitaisiin 

suoraan simuloida eri ruuhkatilanteita. Hollannissa on 

kehitetty liikennevirtamalli, johon on yhdistetty päästä- 

malli. Tällä malliparilla on laskettu päästäjen kehitystä 

liikennetiheyden vaihdellessa yhdellä katuosuudella. Malli 

osoittaa, että yksittäisen auton typen oksidien (NOx) 

päästät eivät juurikaan muutu eri liikennetiheyksillä eli 

auton ruuhka-ajan päästät ovat samat kuin muunkin ajan 

päästät (kuva 5). 

Kuva 5. Yhden ajoneuvon suhteelliset päästät katuliiken-

teessä /7/. 



- 24 - 

Katuosuuden typen oksidien kokonaispäästät kasvavat suoras-

sa suhteessa liikennetiheyden kanssa. Sen sijaan yksittäi-

sen auton hiilimonoksidi (CO)- ja hiilivety (HC)päästöt 

ovat ruuhka-aikana jopa kaksinkertaiset verrattuna hiljai-

seen aikaan. Katuosuuden hiilimonoksidin ja hiilivetyjen 

kokonaispäästät kasvavat siten ruuhka-aikana nopeammin kuin 

autojen lukumäärä edellyttäisi. 

Taulukossa 4 on esitetty ajoneuvojen päästömäärät kilomet-

riä kohden kaupunkiliikenteessä. Henkilöautojen osalta 

luvut on saatu mittaamalla päästät Suomessa käytössä ole-

valla autokalustolla käyttäen keskimääräistä kaupunkiajoa 

kuvaavia ajosykiejä (ECE15). Muiden ajoneuvojen osalta on 

käytetty lähinnä ruotsalaisia mittaustuloksia ottaen huomi-

oon suomalaisen ajoneuvokannan erilaisuus /11/. Koska luvut 

kuvaavat keskimääräisiä päästäjä, saadaan keskimääräisen 

katuosuuden kokonaispäästömäärä kertomalla päästät liiken-

nemäärällä. 

Taulukko 4. Ajoneuvon päästömäärät keskimääräisessä suoma-
laisessa kaupunkiliikenteessä. 

CO 
g/km 

HC 
g/kiu 

NOx 
g/km 

Henkiläautot bens. 18,5 2,1 1,3 
dies. 1,1 0,6 0,7 

Pakettiautot bens. 32,4 4,9 3,9 
dies. 1,0 0,6 0,7 

Linja-autot 4,8 2,6 24,0 

Kuorma-autot 19,0 5,0 20,0 
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2.4.6 Pysähdyksen aiheuttama lisäpäästä 

Pysähdys ja siihen liittyvä kiihdytys lisäävät päästäjä 

valo-ohjatuissa liittymissä ja katuliikenteessä verrattuna 

tasaiseen ajoon. Suomalaisia tutkimuksia ei asiasta ole. 

Seuraavassa taulukossa on ruotsalaisiin tutkimuksiin perus-

tuva laskelma. Päästät on mitattu eri vakiokiihtyvyyksillä 

ja -hidastuvuuksilla bensiinikäyttäisellä henkiläautolla. 

Mittauksia ei ole tehty todellisina hidastus - kiihdytys-

sykleinä. Tulokset eivät siten ole tarkkoja, mutta antavat 

suuntaa päästöjen kehittymisestä ajorytmin muuttuessa. 

Taulukko 5. Yhdestä pysähdyksestä ja kiihdytyksestä takai-

sin nopeuteen 60 km/h erisuuruisilla kiihdytyksillä aiheu-

tuva päästä tasaisen nopeuden päästään verrattuna. /9/ 

Hiilimonoksidi 	(C0) 
Hidastus kiihd2ytys Matka Päästä Tasaisen nopeuden 

in/s 2  m/s m g päästä 	g 

-1,5 1,5 185 6,49 0,66 
-1,2 1,2 232 6,04 0,84 
-0,9 0,9 309 6,03 1,11 
-0,6 0,6 463 7,33 1,67 

Hiilivedyt (HC) 
Hidastus kiihd2ytys Matka Päästä Tasaisen nopeuden 

m/s 2  m/s iTt g päästä 	g 

-1,5 1,5 185 0,88 0,08 
-1,2 1,2 232 0,82 0,10 
-0,9 0,9 309 0,87 0,14 
-0,6 0,6 463 0,88 0,21 

Typen oksidit (NOx) 
Hidastus kiihd2ytys Matka Päästä Tasaisen nopeuden 

m/s 2  in/s g päästä 	g 

-1,5 1,5 185 0,78 0,28 
-1,2 1,2 232 0,88 0,35 
-0,9 0,9 309 0,89 0,46 
-0,6 0,6 463 0,88 0,69 
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Taulukosta voidaan nähdä, että ajettaessa 60 km/h yksi 
pysähdys hidastuvuudella -1,5 mis2  ja kiihdytys takaisin 
nopeuteen 60 km/h kiihtyvyydellä 1,5 mis 2  tuottaa hiili-
monoksidipäästäjä kymmenen kertaa enemmän kuin tasaisella 
nopeudella ajo vastaavalla matkalla. Tämän suuruinen hidas-
tus ja kiihdytys vastaa keskimääräistä ajokäyttäytyinistä 
vapaassa 1 iikennevirrassa. 

2.5 Erityyppisten teiden päästöjen vertailu 

Moottoriteillä 120 krn/h nopeusrajoitusalueella on henkilö-
autojen keskinopeus 105 km/h. Kaksikaistaisella tiellä 100 
km/h nopeusrajoitusalueella on henkilöautojen keskinopeus 
95 km/h. Nopeusrajoitusten osoittama 20 km/h nopeusero on 
siten 10 kin/h ero henkilöautojen nopeudessa. 

Nopeuden vaikutus päästöihin on erilainen eri yhdisteillä. 
Hiilimonoksidilla ja hiilivedyillä on minimi juuri maan-
tienopeuksilla, kun taas typen oksidit kasvavat lineaari-
sesti nopeuden noustessa. Moottoritienopeudella (105 km/h) 
päästöt ovat suuremmat kuin kaksikaistaisen tien nopeudella 
(95 km/h) hiiliinonoksidin ja typen oksidien osalta (liit-
teet 	). Hiilimonoksidjn osalta kaksikaistaisen tien 
päästöt kuitenkin kasvavat suuremmiksi kuin Inoottoritien 
päästät KVL:n kasvaessa suuremmaksi kuin 13000 ajon./vrk 
(liite 58). Hiilivetypäästöt ovat kaksikaistaisella tiellä 
kaikilla KVL:llä suuremmat kuin moottoritiellä. 

Koska typen oksidien tuotantantoon vaikuttaa olennaisesti 
nopeus, alenevat inoottoritien päästät kaksikaistaisen tien 
ja inoottoriliikennetien tasolle mikäli moottoritiellä 
lasketaan nopeusrajoitusta arvoon 80 kin/h. 

Päästöjen kokonaismäärä riippuu liikennernäärästä. Mikäli 
rakennettava inoottoritie luo itsessään uutta liikennettä, 
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menetetään mnoottoritien sujuvan liikenteen tuoma hiili-
mnonoksidi- ja hiilivetypaästäjen alenemna. 

Valo-ohjatun väylän päästät ovat huomattavasti suuremmat 
kuin kaksikaistaisen tien, moottoriliikennetien tai mootto-
ritien päästät, paitsi typen oksidien osalta, jossa päästät 
ovat saman suuruiset. 

Kaupunkiliikenteen päästät ovat hiilimonoksidin ja hiilive-
tyjen osalta suuremmat kuin kaksikaistaisella tiellä ja 
moottoritiellä, mutta typen oksidien osalta pienemmät. 



- 28 - 

LÄHDELUETTELO 

Kirlallisuus 

1. Autojen nopeudet pääteillä vuonna 1988. Helsinki 1989. 

Tie- ja vesirakennushallitus. 

2. Egebäck, K.-E. & Hedbom, A., Emissionsfaktorer för 

lätta, inedeltunga och tunga fordon. 1989. Naturvrds-

verket. 

3. Highway Capacity Manual. Washington 1985. Transporta-

tion Research Board. 

4. Mäntynen, J., Liikenteen taloudellinen arvottaminen. 

Neste Oy, energiatalousosasto. 1988 

5. Pavel, G., Planen von Signalanlagen fur den Stras-

senverkehr. Bonn 1974. 

6. Pursula, M., Palvelutasoselvitys. Työraportin luonnos. 

Viatek Oy, 17.11.1989. 

7. Den Tonkelaar, W., Baars, H. & van den Hout, K., Effect 

of Driving Conditions and Structure of Built-up Areas 

on Average Leveis of Air Pollution in Urban Roads. The 

Science of Total Environment. Vol. 59, s. 233-242 

8. Valtioneuvoston periaatepäätös pakokaasupäästöjen raja- 

arvoista. Ympäristöministeriö 1988. 



- 29 - 

Kirlalliset tiedonannot 

9. Egebäck, K.-E. Ab Svensk bilprovning, bilavgaslabo-

ratoriet. 

10. Kokkarinen, V. TVH 

11. Laurikko, J. VTT/Polttoaineteknhikan laboratorio 

12. Autotietokanta. Neste Oy 

Suulliset tiedonannot 

13. Appel, K. Traficon Oy 

14. Kokkinen, M. Viatek Oy 

15. Laurikko, J. VTT/POV 

16. Valli, R. Yinpäristäministeriä 



LI ITELUETTELO 

TIETYYPPI 	 NOP.RAJ (km/h) 	LIITE 

Kaksikaistainen tie (2K) 	80 	 1 

	

100 	 2 

Moottoriliikennetie (MOL) 	80 	 3 

	

100 	 4 

Moottoritie (MO) 	 80 	 5 

	

100 	 6 

	

120 	 7 

Valo-ohjattu väylä 	 60 	 8 

	

Eri tyyppisten teiden vertailu 	 9 

Kertoimet päästöjen laskeiniseksi 	 10 
vuosille 1990-2010 

KEHAR 2.0- ohjelinistolla laskettuja päästäjä 
kaksikaistaiselle väylälle, moottoriliikennetielle ja 
moottoritielle 	 11 

Tasaisen ajonopeuden päästökertoimet eri ajoneuvotyypeille 
12-17 

Liitteiden kuvissa on esitetty tieliikenteen aiheuttamat 
vuotuiset pakokaasupäästöt tiekilometriä kohden vuoden 1989 
tilanteessa. Keskimääräisen vuorokausisiliikenteen 
aiheuttamat päästöt on arvioitu hiiliTnonoksidille (CO), 
hiilivedyille (HC) ja typen oksideille (NOx). 

Tiekohtaisia päästöjä arvioitaessa on käytetty tiettyjä 
lähtäoletuksia. Suuntajakautuina on vakio 80/20. Raskaan 
liikenteen osuus on noin 13% paitsi ruuhka-aikana, jolloin 
se on 6%. Mäkisyys, inutkaisuus, vuodenajanvaihtelu ja 
vastaavat tekijät aiheuttavat sainansuuruisen 10% korotuksen 
päästökertoimiin kaikilla tarkastelluilla teillä. 
Ajotilariteiden eli lähinnä palvelutason vaikutus ajoneuvon 
nopeuteen ja sen vaihteluun on pyritty ottamaan 
päästämäärissä huomioon. 

Kevyiden ja raskaiden ajoneuvojen päästät sekä 
kokonaispäästät tiekilometriä kohden on kuvissa esitetty 
erikseen. Katalysaattoriautojen alhaisemmat päästöt ja 
katalysaattoriautojen osuus autokannasta sekä uusien autojen 
suurempi ajosuorite vanhoihin verrattuna aiheuttaa vuosille 
1990 - 2010 korjauskertoiinet. Raskaiden ajoneuvojen 
päästäissä ei oleteta tapahtuvan muutoksia. Arvioitaessa 
tiekohtaisten päästöjen kehittymistä tulevaisuudessa on 
kevyiden ajoneuvojen päästömääriä korjattava liitteessä 10 
esitetyillä kertoimilla. Korjauskertoiinet ovat karkeita 
arvioita, joihin päätökset mm. uusista päästöinääräyksistä 
saattavat aiheuttaa muutoksia. 



LIITE 1 

PÄÄSTÖT KAKSIKAISTAISELLA TIELLÄ 1989 
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FÄÄSTÖT KAKSIKAISTAISELLA TIELLÄ 1989 
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PÄÄSTÖT MOOTTORILIIKENNETIELLÄ 1989 
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PÄÄSTÖT MOOTTORILIIKENNETIELLÄ 1989 
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LIITE 5 

PÄÄSTÖT MOOTTORITIELLÄ 1989 
NopeusraloUus 80 km/h 
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FÄÄSTÖT MOOTTORITIELLÄ 1989 
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L]IITE 7 

PÄÄSTÖT MOOTTORITIELLÄ 1989 
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LIItTE 8 

PÄÄSTÖT VALO—OHJATULLA VÄYLÄLLÄ 1989 
Nopeusrajoitus 60 km/h 
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LIITE 9 

PÄÄSTÖT ERITYYPPISILLÄ TEILLÄ 1989 
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LUTE 10. 

Taulukko 2. Päästörajoitusten vaikutus. Kertoiniet, joilla 

tyyppiteiden päästökäyriä tulee korjata kevyiden ajoneuvo-
jen osalta laskettaessa tulevaisuuden tilanteita /11,12/. 

VUOSI 
CO 

KERTOIMET 
HC 	NOx 

1990 0.956 0.962 0.976 
1991 0.891 0.897 0.910 
1992 0.797 0.807 0.832 
1993 0.712 0.726 0.762 
1994 0.633 0.651 0.697 
1995 0.563 0.585 0.639 
1996 0.498 0.523 0.586 
1997 0.431 0.459 0.530 
1998 0.378 0.410 0.487 
1999 0.332 0.365 0.448 
2000 0.290 0.325 0.413 
2001 0.261 0.298 0.390 
2002 0.233 0.271 0.366 
2003 0.210 0.249 0.347 
2004 0.186 0.227 0.328 
2005 0.172 0.213 0.316 
2006 0.158 0.200 0.304 
2007 0.152 0.194 0.299 
2008 0.146 0.188 0.294 
2009 0.141 0.184 0.291 
2010 0.138 0.181 0.288 

Taulukon 2 kertoiinilla korjataan vain liittenä olevien 

erityyppisten teiden päästäkäyrien kevyiden ajoneuvojen 

vuosipäästäjä. Raskaan liikenteen osuus lisätään sellaise-

naan. 



LLCT 11. 

PAKOKAASUPÄÄSTÖT ERI TYYPPISILLÄ TEILLÄ (tonnia/tiek]n vuodessa) 

Li ikennemäärä 
	

Nop.raj. 2K 
	

MOL 
	

MO 
KVI 
	

km /h 
5000 C080 9 9 9 

100 9 9 9 
120 - - 12 

HC 80 1,8 1,7 1,7 
100 1,8 1,6 1,6 
120 - - 1,6 

N0x80 9 9 9 
100 10 10 10 
120 - - 11 

10 000 CO 80 21 21 19 
100 21 20 18 
120 - - 25 

HC 80 3,9 3,9 3,3 
100 3,9 3,7 3,1 
120 - - 3,1 

N0x80 19 19 18 
100 20 19 19 
120 - - 23 

15 000 CO 80 35 35 28 
100 35 34 26 
120 - - 34 

HC 80 6,8 6,8 5,0 
100 6,8 6,8 4,7 
120 - - 4,7 

N0x80 28 28 28 
100 29 28 29 

- 120 - - 34 

20 000 C0 80 61 61 37 
100 61 59 38 
120 - - 46 

HC 80 11 11 7 
100 11 11 6 
120 - - 6 

N0x80 38 38 37 
100 38 37 38 
120 - - 46 

MO MO MO 
____ _________________ CO _____ HC NOx 

30 000 80 56 10 46 
100 53 9 58 
120 75 9 69 

50 000 80 107 20 94 
100 99 18 95 
120 135 18 112 



LIITE 12 

PÄÄSTÖT AJONOPEUDEN SUHTEEN 
HENKILÖAUTOT BENSIINI 
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LIITE 13 
PÄÄSTÖT AJONOPEUDEN SUHTEEN 
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LIITE 14 

PÄÄSTÖT NOPEUDEN SUHTEEN 
PAKETTIAUTOT 	ENSIINI 
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LIITE 15 
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LIITE 16 
PÄÄSTÖT AJONOPEUDEN SUHTEEN 

KUORMA—AUTOT ILMAN PERÄVAUNUA 
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LIITE 17 
PÄÄSTÖT AJONOPEUDEN SUHTEEN 
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PAKO KAASU PÄASTÖT 
ERITYYPPISILLÄ TEILLÄ 

Tutkimuksessa selvitetttiin eri liikennemäärien 
aiheuttamia pakokaasupäästöjä kaksikaistaisella tiellä ja 

moottoriliikennetiellä nopeuksilla 80 ja 100 km / h, 

moottoritiellä nopeuksilla 80, 100, 120 km / h, 

valo-ohjatulla väylällä nopeudella 60 km / h ja kadulla. 

Häkä-, hiilivety- ja typpidioksidipäästöt arvioitiin 

erikseen henkilöautoille ja raskaille ajoneuvoille 

Tutkimuksen päämääränä oli tuottaa tietoa tien palvelutason 

sekä ajonopeuden ja ajotilanteen vaikutuksesta päästömääriin. 

Näitä tietoja on käytetty tielaitoksen KEHAR 

2. 0-arviointiohjelmistossa pakokaasupäästöjen Iaskemiseen. 

ISBN 951 -47-2707-X 
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