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Tiivistelmä 

Ilmanvaihtoa tarvitaan maantietunneleissa liikenteen aiheuttamien pakokaasujen laimen-

tamista varten, jotta tunnelissa oleskelevien henkilöiden terveys ei vaarannu. Maantietun-

neleiden määrä Suomessa on lisääntynyt huomattavasti 2000-luvulla, mutta tietämys nii-

den ilmavaihtoteknisistä ratkaisuista ja toteutustavoista on pientä mm. yhtenäisten suun-

nitteluohjeiden puutteellisuuden takia. Suunnittelussa joudutaan näin ollen usein tukeutu-

maan ulkomaisiin suunnitteluohjeistuksiin ja olemassa oleviin referenssikohteisiin.  

 

Tässä diplomityössä selvitettiin koneellisen ilmanvaihdon tarpeellisuus Raision tunnelissa 

sekä mikä vaikutus on tähän tulevaisuuden ajoneuvokannalla. Työn tavoitteisiin kuului 

myös tuottaa lähtötietoja tunnelihankeen suunnittelijoille ja hyvä tietopohja mahdollisia 

jatkotutkimuksia varten. Työssä tutkittiin lisäksi maantietunneleiden ilmanvaihdon suun-

nittelun toteutustapoja, hyödynnettäviä ohjeistuksia ja mitoitusmenetelmiä.   

 

Kirjallisuustutkimuksen keskeisimpiä tuloksia oli, ettei Suomessa Liikenneviraston laati-

man ”Tietunnelin hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet” ohjeen li-

säksi ole mitään opastetta tai määräystä maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnitteluun. 

Useampi ulkomainen suunnitteluohjeistus osoittautui hyväksi ilmanvaihdon suunnittelun 

apuvälineeksi. Maantietunneleiden yleisimmäksi ilmanvaihdon toteutustavaksi osoittautui 

pitkittäinen ilmanvaihto sen kustannustehokkuuden ja yksinkertaisen toteutuksen takia. 

Pidemmissä tunneleissa vaihtoehtoinen ilmanvaihtoratkaisu on poikittainen ilmanvaihto. 

Lyhyissä tunneleissa voi ilmanvaihdon myös toteuttaa luonnollisella, ajoneuvojen mäntä-

vaikutukseen ja tuuleen perustuvalla ilmanvaihdolla.   

 

Työn tapaustutkimuksessa selvitettiin dynaamisella simulointiohjelmalla työssä luotujen 

tulevaisuuden liikenneskenaarioiden tuottamia päästöjä Raision tunnelissa. Keskeisimpinä 

tuloksina oli, että vaikka tulevaisuuden skenaariot vähentävät liikennepäästöjä merkittä-

västi, osoittautui ruuhkautunut liikenne kuitenkin nostavan NO2-päästöt yli raja-arvojen. 

Siitä huolimatta, että liikenneruuhka todettiin epätodennäköiseksi, ei niiden määrää pys-

tytty varmuudella arvioimaan eikä näin ollen taata pitoisuuksien pysymistä sallituissa ar-

voissa. Koneellinen ilmanvaihto osoittautui tämän takia suositeltavaksi ratkaisuksi. Monta 

epävarmaa tekijää kuten tulevaisuuden ajoneuvojen aerodynaamisuus, tunnelin läheisyy-

teen kaavailtu rakentaminen ja ilman kierto tunneliputkesta toiseen perustelivat myös ko-

neellisen ilmanvaihdon käyttöä. Tapaustutkimusta varten kerätyt lähtötiedot, kuten alueen 

tuuliselvitykset, liikenne ennusteet ja tulevaisuuden päästöt antavat myös hyvän lähtökoh-

dan tunnelihankkeen suunnittelijoille ja mahdollisia jatkotutkimuksia varten.   
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Abstract 

Ventilation is needed in road tunnels in order to dissipate vehicle emissions, thereby min-

imising public health risks. The amount of road tunnels in Finland has increased consider-

ably during the 21st century. Still there is little knowledge about the technical solutions 

and implementation of ventilation in road tunnels due to inter alia lack of uniform design 

guidelines. When designing ventilation, it is therefore common to rely on foreign design 

guidelines and solutions in existing road tunnels.  

 

This Master´s thesis examines whether mechanical ventilation is needed in Raisio road 

tunnel, as well as the influence future vehicle will have on this. Moreover, this thesis aims 

to produce useful initial data for the designers in the Raisio tunnel project and a solid base 

of knowledge for possible further studies. The work also includes examination of different 

ventilation implementation methods, useful design guidelines and dimension methods.   

 

The most central results of the literature study were that in Finland there is no other guide-

line for design of ventilation in road tunnels than the “Regulations and guidelines regard-

ing road tunnel administration and safety” from the Finnish Transportation Agency. Sev-

eral foreign design guidelines turned out to be useful in the design of ventilation. The most 

common ventilation solution in road tunnels appeared out to be longitudinal ventilation 

due to its cost-effectiveness and simple implementation. In longer tunnels an alternative 

solution is transverse ventilation. In shorter tunnels natural ventilation, which is driven by 

the piston effect of vehicles and natural forces, such as wind, is also an option.  

 

In the case study part, the emissions in the Raisio road tunnel caused by the simulated 

traffic scenarios were investigated with a dynamic simulation programme. The most sig-

nificant results of this simulation show that, while future traffic scenarios decrease traffic 

emissions notably, NO2-emissions still exceed the acceptable air quality levels in con-

gested traffic. Even though congested traffic was noted unlikely to occur, its frequency 

could not be predicted and therefore it could not be guaranteed that the emissions stay 

within acceptable limits. In light of this, mechanical ventilation proved to be a suitable 

solution. Many other variables, such as the aerodynamics of future vehicles, drafted con-

structions near the tunnel and the re-circulation of air from one tunnel opening to another, 

also support the recommendation implementation mechanical ventilation. The data gath-

ered for the case study, including the local wind data of the area, traffic predictions and 

future emissions also provide useful information for the designers within the tunnel project 

and for possible future studies.  

Keywords Ventilation, road tunnel, future vehicles, traffic emissions 

 



  

 

Aalto-universitetet, PB 11000, 00076 AALTO 

www.aalto.fi 

Sammandrag av diplomarbete 

 

Författare Jonas Heino 

Titel Framtida fordonsflottans inverkan på ventilation av vägtunnlar 

Utbildningsprogram Energy Technology Kod ENG21 

Huvudämne VVS-teknik 

Övervakare Professor Markku J. Virtanen 

Handledare DI Pertti Kauhanen 

Datum 27.05.2018 Sidantal 111 Språk Finska 

Sammandrag 

Ventilation i vägtunnlar behövs för att späda ut koncentrationen av hälsofarliga trafikut-

släpp och därmed skydda tunnelanvändarna. I Finland har mängden vägtunnlar ökat mar-

kant under 2000-talet, men kunskap och kännedom om deras ventilationstekniska lös-

ningar och realiseringar är liten. Avsaknaden av kunskap beror delvis på bristfälliga nat-

ionella planeringsdirektiv, vilket har lett till att man oftast tvingas stödja sig mot utländska 

direktiv och befintliga referensobjekt.   

 

I detta diplomarbete undersöktes om maskinell ventilation i Reso vägtunnel är nödvändig 

och vilken inverkan den framtida fordonsflottan kommer ha på detta. Ett av undersökning-

ens delmål var att åstadkomma en informationsbas som kan användas såväl inom Reso 

tunnelplanering och projektering samt inom framtida undersökningar. I arbetet undersök-

tes även olika ventilationstekniska lösningar för vägtunnlar samtidigt som användbara an-

visningar och dimensioneringsmetoder kartlades.  

 

Litteraturundersökningens centrala resultat var, att det endast finns en officiell anvisning 

i Finland gällande ventilation inom vägtunnlar, nämligen ”Anvisningar och direktiv för 

administration och säkerhet i vägtunnlar” utgiven av Trafikverket. Flera utländska anvis-

ningar visade sig väl lämpade som hjälpmedel inom ventilationsplanering i finska väg-

tunnlar. Den mest konventionella lösningen visade sig vara longitudinell ventilation, på 

grund av dess kostnadseffektiva och simpla realisering. Transversell ventilation är en al-
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AF   [m2]   ajoneuvon poikkipinta-ala  
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Culko  [g/m3]   ulkoilmassa olevat epäpuhtauspitoisuudet  

H  [m]   tunnelin korkeus  

K        [m-1]   näkyvyyttä heikentävä kerroin  

Ki  [kg/m3]   kaasu i:n pitoisuus  

Mi  [kg/mol]   kaasu i:n moolimassa  

N  [N]   työntövoima  

N+, N-  [kpl]   ajoneuvojen määrä tunnelissa mitoitus ajanhetkellä ja

ajonopeudella, jossa N+ ilmavirran suuntaan ajavat ja 

N- ilmavirtaa vasten ajavat 

Rm  [Nm/(kmol.K)] moolinen kaasuvakio 

PF  [N]   mäntävaikutus  

Pu  [Pa]   ilmanpaine  

PV  [N]   työntövoima  

Q [g/h, m3/h]  päästön määrä 
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Qn_ra [m3/h]   raskaiden ajoneuvojen näkyvyyttä heikentävät ”ei pa-
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QNOx  [g/h]   NOx-päästöt 

QNOx_ha [g/h/ajon.]  henkilöauton NOx-päästömäärä 

QNOx_ka [g/h/ajon.]  kevyen ajoneuvon NOx-päästömäärä  

QNOx_ra [g/h/ajon.]  raskaan ajoneuvon NOx-päästömäärä 

QPM  [m3/h]   näkyvyyttä heikentävät hiukkaspäästöt  

QPM_ha [m3/h]   henkilöauton PM-päästömäärä  

QPM_ka [m3/h]   kevyen ajoneuvon PM-päästömäärä  

QPM_ra [m3/h]   raskaan ajoneuvon PM-päästömäärä  

Tt  [K]   tunnelin ilman keskilämpötila 

Tu  [K]    ulkoilman lämpötila  
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Vc   [m/s]   kriittinen nopeus  
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iF   [-]   ajoneuvon vastustuskerroin  
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1. Johdanto 

1.1 Taustaa 

Vaikka maantietunneleiden määrä ja niiden pituus Suomessa on maailmanlaajuisesti katsot-

tuna vielä hyvin pieni, ovat maantietunnelit yleistyvä osa Suomen tieverkostoa. 1900-luvulla 

ei Suomessa vielä tunneleita juurikaan ollut, mutta 2000-luvulla niitä on, esimerkiksi kasva-

vien kaupunkien myötä aiheutuneen rajoitetumman maankäytön takia, rakennettu jo noin 

pari kymmentä. Maantietunnelit mahdollistavat kattavamman tieverkoston suunnittelun ja 

luovat suuremman vapauden maankäyttöön. Tunnelit tuovat myös mahdollisuuden parantaa 

jo rakennettuja tieverkostoja. Esimerkiksi Suomen tämän hetken pisin maantietunneli, Ran-

tatien tunneli, rakennettiin Tampereen keskustaan vuonna 2017, mahdollistaen esimerkiksi 

asuinrakennusten rakentamisen vanhalle tielinjaukselle. Toinen esimerkki on Raision kes-

kustaan   rakennettava tunneli, jonka tarkoitus on helpottaa Raision keskustaa vaivanneita 

liikenneruuhkia. 

Maantietunneli on suuri tekninen kokonaisuus, jonka piirteet, ympäristö ja liikenne määrit-

tävät kyseisen tunnelin olosuhdehallintaratkaisut. Maantietunneleiden olosuhdehallintaan 

lukeutuu mm. ilmanvaihto, palonhallinta, savunpoisto ja sammutusjärjestelmät. Reunaehtoja 

olosuhdesuunnittelulle asettavat mm. liikenteen määrä ja sen tuottavat pakokaasupäästöt, 

tunnelin geometria sekä rakennusympäristö. (RIL 2006.) Liikenteestä syntyvät pakokaasut 

muodostavat erityisen terveysriksin tunneleissa, joissa ilma ei pääse luonnollisesti vaihtu-

maan. Suunnittelussa on näin ollen varmistettava pakokaasujen tarpeenmukainen laimennus. 

Pakokaasujen laimentamisen lisäksi ilmanvaihdon tarkoitus on usein toimia myös savun-

poistoratkaisuna.   

Suomessa ei maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnittelulle ole olemassa kattavaa, selkeää 

ja yhtenäistä ohjeistusta. Ainoa Suomessa noudatettava ohje on Liikenneviraston laatima 

EU:n tunnelidirektiiviin pohjautuva ohje. Tässäkin dokumentissa käsitellään ilmanvaihdon 

suunnittelua hyvin rajallisesti. Ilmanvaihdon suunnittelussa joudutaan tämän takia usein tu-

keutumaan esimerkiksi ulkomaisiin ohjeistuksiin ja jo toteutuneisiin referenssikohteisiin, 

jonka takia erilaisia ilmanvaihtoratkaisuja käytetään hyvin hajanaisesti.  

 

Maailmanlaajuisesti yli puolet teollisuusmaiden kasvihuonepäästöistä syntyy jonkin muo-

toisesta liikenteestä. Suomessa tämä määrä on hieman pienempi, liikenteen tuottaessa noin 

20 % koko maan kasvihuonepäästöistä. Huoli ympäristöstä ja ihmisten terveydestä on kas-

vanut voimakkaasti viime vuosina, ja siksi liikenteestä syntyviä päästöjä koitetaan rajoittaa 

sekä maailmanlaajuisesti että kansallisesti. Vuoteen 2030 mennessä Suomen liikenteestä 

syntyvien päästöjen määrä on kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan vähennettävä 

50 % vuoteen 2005 verrattuna. (Tilastokeskus 2018b.) Liikenteestä syntyvien kasvihuone-

päästöjen tapaan myös terveydelle haitallisille pakokaasupäästöille, kuten hiilimonoksidille, 

typen oksideille, hiilivedylle ja pienhiukkasille on asetettu rajoituksia mm. EU-tasolla, niin 

sanottujen Euro päästöluokkien avulla. Suomen autokannan käyttämä energia tulee laajene-

maan seuraavina vuosikymmeninä vaihtoehtoisiin polttoaineisiin ja käyttövoimiin. Vaihto-

ehtoisia käyttövoimia ovat mm. sähkö, polttokennoteknologia ja kaasu. Perinteisellä poltto-

aineella toimivia ajoneuvoja saadaan energiatehokkaammaksi esimerkiksi biopolttoaineiden 

avulla. Myös teknologian kehittyessä autot tulevat vähäpäästöisemmiksi ja esimerkiksi jo 

vakiintuneet katalysaattorit ovat vähentäneet bensiiniautojen päästöjä huomattavasti. (Auto-

alan Tiedotuskeskus 2018a.)  
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Tulevaisuuden vähäpäästöisempi ajoneuvokanta luo erilaisen tarpeen ilmanvaihdolle kuin 

aikaisemmin. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pakokaasujen laimentamisen tarve ei kai-

kissa tilanteissa tule olemaan yhtä suuri kuin ennen. Ilmanvaihdon kannalta tämä korostuu 

etenkin lyhyissä tunneleissa, joissa koneellinen savunpoisto ei ole vaatimus ja ilmanvaihdon 

voi toteuttaa niin sanotun luonnollisen ilmanvaihdon avulla. Luonnollisessa ilmanvaihdossa 

ei ole mitään mekaanisia komponentteja, vaan ilmavirta syntyy tuulen ja autoista syntyvän 

mäntävaikutuksen avulla. Luonnollisen ilmanvaihdon osoittautuessa riittäväksi, on tunneli-

hankkeessa mahdollista säästyä ilmanvaihtojärjestelmän kaikista kustannuksista, kompo-

nenttien hankintahinnasta energiankulutukseen.  

1.2 Työn tavoitteet 

Tämän työn tavoitteina oli selvittää koneellisen ilmanvaihdon tarpeellisuus Raision E18 

tunnelissa, miten tulevaisuuden ajoneuvokanta tulee vaikuttamaan tähän tarpeeseen sekä 

analysoida mitkä ovat merkittävimmät tekijät, jotka vaikuttavat pitoisuuksien nousemiseen 

yli raja-arvojen tunnelissa. Työn tavoitteisiin kuului myös tuottaa lähtötietoja tunnelihan-

keen suunnittelijoille ja hyvä tietopohja mahdollisia jatkotutkimuksia varten. Raision tunne-

lin hankekohtaisten lähtötietojen lisäksi tavoitteena oli yleisellä tasolla tarjota maantietun-

neleiden ilmanvaihdon suunnittelussa huomioon otettavia asioita, hyödynnettäviä ohjeistuk-

sia ja mitoitusmenetelmiä.   

Työn tavoitteiden kannalta keskeisiä selvitettäviä seikkoja olivat: 

1. Mitä maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnittelussa on otettava huomioon? 

2. Mitä ohjeistuksia ja määräyksiä maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnittelussa Suo-

messa käytetään? 

3. Miltä tulevaisuuden ajoneuvokantaa näyttää?  

4. Miten tulevaisuuden ajoneuvokanta vaikuttaa tutkimuskohteena olevan Raision E18 tun-

nelin ilmanvaihtotarpeeseen? 

5. Onko tutkimuskohde tarpeellista varustaa koneellisella ilmanvaihdolla? 

Työn tutkimusmenetelmä koostui kirjallisuustutkimuksesta sekä tapaustutkimuksesta.  

Kirjallisuus tutkimuksena selvitettiin liikenteestä syntyvät haitalliset pakokaasupäästöt ja 

niiden kehitystrendit, maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnittelua ja mitoitusta koskevat 

säädökset ja käytännöt, maantietunneleiden ilmanvaihdon toteutus- ja mitoitustavat sekä ajo-

neuvokannan kehitysskenaariot. 

Työn tapaustutkimusosassa selvitettiin dynaamisen simulointiohjelman avulla Raision E18 

tunnelin koneellinen ilmanvaihtotarve, milloin liikennepäästöt nousevat raja-arvojen yli ja 

mikä vaikutus tulevaisuuden ajoneuvokannalla on näihin.  

1.3 Työn rakenne 

Tämä diplomityö koostuu kirjallisuus- ja tapaustutkimuksesta. Kirjallisuustutkimukseen si-

sältyvät luvut 2-4 ja tapaustutkimukseen luvut 5-7. Työn rakennetta kuvaava prosessikaavio 

on esitetty kuvassa 1. 
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Kuva 1. Työn prosessikaavio 

 

1.4 Työn rajaus 

 

Tässä työssä keskitytään ainoastaan itse tunneliputken ilmavaihtoteknisiin ratkaisuihin, 

eikä esimerkiksi perehdytä tunneleiden teknisten tilojen, kuten sähkötilojen, ilmanvaihtoon 

eikä tunneliputkien poistumisreitteinä toimivien yhdyskäytävien ylipaineistukseen.  
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2. Tieliikennepäästöt, viranomaismääräykset ja suunnitte-
luohjeet  

2.1 Suomen tieliikennepäästöt  

Suomen tieliikenteessä käytettävät polttoaineet ovat suurimmalta osaltaan hiilivetypolttoai-

neita, joista tavallisimmat ovat bensiini, dieselpolttoaine ja polttoöljy. Nämä kaikki poltto-

aineet ovat fossiilista alkuperää, joiden palamisreaktion yhteydessä syntyy haitallisia pako-

kaasupäästöjä. (Kalenoja ja Kallberg 2005.) Suomen haitalliset tieliikenteen pakokaasupääs-

töt ovat olleet tasaisessa laskussa 90-luvun alusta asti. Näihin päästöihin voi luokitella kaa-

sumaisia ja kiinteitä yhdisteitä, kuten typen oksidipäästöt (NOx), hiilivietypäästöt (HC), hii-

limonoksidipäästöt (CO), hengitettävät hiukkaset (PM10) ja pienhiukkaset (PM2,5), jotka 

kaikki heikentävät hengitysilman laatua.  

2.1.1 Suomen liikenteen energiankulutuksen ja pakokaasupäästö-
jen laskentajärjestelmä Lipasto 

Lipasto on VTT Oy:n kehittämä ja ylläpitämä Suomen liikenteen energiankulutuksen ja pa-

kokaasupäästöjen laskentajärjestelmä. Laskentajärjestelmä päivitetään vuosittain ja se kattaa 

kaikki Suomen liikennealueet koostuen tie-, raide-, vesi-, ilmaliikenteestä sekä työkoneista. 

VTT:n Lipaston lähtötiedot perustuvat Liikenteen turvallisuusviraston Trafin, Öljy ja bio-

polttoaineala ry:n sekä Liikenneviraston keräämiin tilastoihin. Laskentajärjestelmä sisältää 

myös näiden tilastojen pohjalta tehtyjä ennusteita vuoteen 2050 asti. Lipasto koostuu kah-

desta osasta, jossa yksi osa sisältää liikennevälineiden käytönaikaiset päästömäärät ja toinen 

osa kattaa Suomen liikenteen vuotuiset kokonaispäästöt ja energiankulutuksen. Lipaston las-

kentamallit ovat niin sanottuja base-line malleja tarkoittaen sitä, että ennusteissa otetaan 

huomioon ainoastaan määräykset, jotka ovat tällä hetkellä voimassa. Base-line malli ei siis 

huomioi mahdollisia tulevaisuuden määräyksiä eikä mallit ennusta todennäköistä kehitystä. 

Esimerkiksi Euroopan Unionin (EU:n) nykyinen energiatehokkuusdirektiivi on asetettu vuo-

delle 2020, jonka takia laskentajärjestelmä ei huomio direktiivin tai mahdollisten uusien di-

rektiivien vaikutusta vuoden 2020 jälkeen. Toinen esimerkki on EU:n asettama biopolttoai-

neiden sekoitusvelvoite, joka myös ulottuu vuodelle 2020. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 

että esimerkiksi kyseisten velvoitteiden tasot oletetaan pysyvän samoina vuodesta 2020 

eteenpäin, vaikka uusien velvoitteiden syntyminen on hyvin todennäköistä. (Työ- ja elinkei-

noministeriö 2017a, VTT LIPASTO 2017.) Laskentamallit on jaettu seuraaviin ryhmiin: 

 

▪ LIPASTO 2016 (kaikkien liikennemuotojen laskentamalli) 

▪ ALIISA 2016 (autokannan laskentamalli) 

▪ LIISA 2016 (tieliikenteen päästölaskentamalli) 

▪ RAILI 2016 (rautatieliikenteen päästölaskentamalli) 

▪ MEERI 2016 (vesiliikenteen päästölaskentamalli) 

▪ TYKO 2016 (työkoneiden päästölaskentamalli) 

 

Tässä työssä hyödynnettiin ALIISA- ja LIISA-laskentamallin tuloksia. LIISA-laskentama-

lilla luodaan kaikki Suomen viralliset liikennepäästömäärät sekä polttoaine- ja energianku-

lutuksen tiedot. LIISA-laskentamallia hyödyntäen saatiin tätä työtä varten kerättyä tietoa 

tieliikenteen vuotuisista pakokaasupäästöistä, joita hyödynnettiin kappaleessa 2.1.2, jossa 

selvitettiin Suomen tieliikennepäästöjen kehitystrendejä. ALIISA-laskentamalli taas sisältää 
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tiedon Suomen autokannan koostumuksesta, sen suoritteesta (ajettujen kokonaiskilometrien 

määrä vuodessa), kulutuksesta ja energiankäytöstä. ALIISA-laskentajärjestelmää hyödyn-

nettiin luvuissa 4 ja 5, joissa mm. selvitettiin Suomen ajoneuvokannan tulevaisuuden kehi-

tystä sekä koostumusta.    

2.1.2 Liikenteestä syntyvät haitalliset pakokaasupäästöt 

Hiilimonoksidi, tai kansan kielellä häkä, on liikennepäästö, joka on hapenpuutteesta johtu-

van hiilivedyn epätäydellisen palamisreaktion tulos. Toisin sanoen palamisreaktion tapahtu-

essa vähähappisissa olosuhteissa tai jos palamisreaktio on liian nopea. Hiilimonoksidi muut-

tuu hiilidioksidiksi päästyään ilmakehään, jonka takia hiilimonoksidipäästöt ovat vaarallisia 

suljetuissa tiloissa, joista hiilimonoksidi ei pääse reagoimaan hapen kanssa. Nämä suljetut 

tilat voivat esimerkiksi olla maantietunneleita, ajoneuvosuojia tai huoneita, joissa on huo-

nosti toimiva tulisija. Liikenteessä hiilimonoksidipäästöjä syntyy erityisesti alhaisilla ajono-

peuksilla, kylmäkäytössä sekä nykivän ajotyylin johdosta, jonka takia erityisesti ruuhkaiset 

tunnelit ja ajoneuvosuojat voivat tuottaa ongelmia ilman erillistoimenpiteitä. Dieselmootto-

rin palamisreaktion ollessa pidempi, ovat bensiinillä toimivat ajoneuvot hiilimonoksidin 

pääasiallinen aiheuttaja. Hiilimonoksidipäästöjä voidaan rajoittaa käyttämällä katalysaatto-

ria, jossa haitallisia pakokaasuja hapetetaan. Hapettaessa esimerkiksi hiilimonoksidi muut-

tuu hiilidioksidiksi ja hiilivety vedeksi. (Kalenoja ja Kallberg 2005.) Suomen hiilimonoksi-

dipäästöistä 73 % syntyy tieliikenteestä (VTT LIPASTO 2017). Hiilimonoksidi on hengitet-

täessä ihmisille ja eläimille myrkky. Hiilimonoksidi tarttuu hemoglobiiniin happea voimak-

kaammin vähentäen hapen määrän siirtymistä elimiin. Hapen puute heikentää keskittymistä 

ja kehon fysikaalista toimintaa, joista ensimmäinen oire on huimaus. Hiilimonoksidi- tai hä-

kämyrkytys voi pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan. (Ehsani et al. 2010.) 

 

Hiilivetyä syntyy hiilimonoksidin tapaan polttoaineiden epätäydellisen palamisen yhtey-

dessä. Hiilivety on orgaaninen yhdiste, joka reagoi helposti muiden yhdisteiden kanssa. Esi-

merkiksi hiilivedyn reagoidessa typen oksidin kanssa syntyy otsonia (O3). Otsoni on väritön 

mutta vaarallinen sen hyökätessä elävien solujen solukalvoon, johtaen niiden ennenaikaiseen 

vanhentumiseen. Etenkin vastasyntyneet, iäkkäät ja astmaatikot kärsivät otsonille altistumi-

sesta. Katalysaattorin käyttö vähentää hiilivetypäästöjä merkittävästi. (Ehsani et al. 2010, 

Kalenoja ja Kallberg 2005.) Suomen tieliikenne tuottaa 47 % kaikesta maan hiilivetypääs-

töistä. (VTT LIPASTO 2017)  

 

Typen oksidit (NOx) syntyvät liikenteessä polttomoottoreissa, kun ilman typpi yhtyy hap-

peen. Typpi on teoriassa jalokaasu, joka ei helposti osallistu kemikaalisiin reaktioihin. (Ka-

lenoja ja Kallberg 2005.) Moottoreiden korkeat lämpötilat ja paineet kuitenkin luovat suo-

tuisat olosuhteet typen oksidien syntymiselle. Tämän tuloksena syntyy esimerkiksi typpimo-

noksidia (NO), typpidioksidia (NO2) ja jopa pienin määrin dityppioksidia eli ilokaasua 

(N2O). Aikaisempina vuosina palamisprosesseista syntyvä NOx sisälsi pääsääntöisesti NO:a 

(jopa 90-95 %). Dieselautojen pakokaasujen jälkikäsittelyn yleistymisen myötä NO2-pitoi-

suudet ovat nousseet ja eurooppalaisissa tunneleissa on mitattu 20-30 %:n NO2 määrää 

NOx:n kokonaismäärästä. NO2-pitoisuudet ovat siis riippuvaisia dieselautojen määrästä. 

(PIARC 2012.) Typen oksideja syntyy paljon etenkin ajoneuvojen kiihdytystilanteissa ja ko-

villa ajonopeuksilla. Typen oksidit reagoivat ilmakehän veden kanssa muodostaen typpihap-

poa (HNO3), joka laimenee sateen kanssa. Tämä ilmiö on tunnettu happosateena, joka on 

syy metsien happamoitumiseen teollisuusmaissa. (Ehsani et al. 2010.) Ihmisen terveydelle 

vaarallisin yhdiste on typpidioksidi, joka mm. aiheuttaa hengenahdistusta ja limakalvojen 
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ärtymistä. Tieliikenteen osuus Suomen typen oksidipäästöistä on 48 %. (VTT LIPASTO 

2017.) 

 

Hiukkaset, jotka syntyvät tieliikenteestä (PM, particulated matter), ovat joko nestemäisiä 

tai kiinteitä pieniä partikkeleita, jotka syntyvät epätäydellisen palamisen yhteydessä. Hiuk-

kaset koostuvat enimmäkseen hiilestä mutta niiden pinnalle voi tarttua muita haitallisia pa-

kokaasun komponentteja. Hiukkaset jaetaan kokoluokkien mukaan alle 10 (PM10) ja alle 2,5 

mikrometriä (PM2,5) aerodynaamiselta halkaisijaltaan. Pienemmät hiukkaset ovat pääsään-

töisesti terveydelle haitallisempia niiden tunkeutuessa syvemmälle hengityselimiin. 17 % 

prosenttia Suomen ilmaan joutuvista hiukkasista ovat peräisin tieliikenteestä. (Kalenoja ja 

Kallberg 2005, VTT LIPASTO 2017.)  

Nämä liikennepäästöt ovat ihmisen terveydelle haitallisia ja osa niistä luokitellaan jopa myr-

kyiksi. Muita tyypillisiä pakokaasulle altistuvien oireita ja sairauksia ovat limakalvojen ja 

hengityselimien ärtyminen, hengitysvaikeudet, sydän- ja verisuonitaudit sekä syöpä. (Krzy-

zanowski et al. 2005.) Määräyksillä ja rajoituksilla ollaan Suomessa onnistettu vähentämään 

tieliikenteestä syntyviä terveydelle haitallisia päästöjä huomattavissa määrin. Alla olevista 

kuvista voi todeta hiilimonoksidi-, hiilivety-, typen oksidi ja hiukkaspäästöjen merkittävän 

pienenemisen. Vuoden 1990 paikkeilla kaikki aiemmin mainitut päästöt ovat vajaan 30 vuo-

den aikana laskeneet huomattavasti. Esimerkiksi tieliikenteen hiilimonoksidipäästöt, olivat 

vuonna 2017 noin 50 000 tonnia, mikä oli vain kymmenes osa vuoden 1991 päästöistä. Tämä 

vastaa noin 90 %:n päästövähennystä. Päästöjen merkittävä väheneminen sai alkunsa uuden 

asetuksen kautta, joka johti katalysaattoreiden vakiintumiseen polttomoottorilla varustettui-

hin autoihin vuonna 1991. (Liikenneministeriö 1991.) Suomen tieliikenteen päästöjen kehi-

tystrendit on hiilimonoksidille esitetty kuvassa 2, hiilivedylle kuvassa 3, typen oksideille 

kuvassa 4 ja hiukkaspäästöille kuvassa 5.  

 
 

Kuva 2. Suomen tieliikenteen hiilimonoksidipäästöjen kehitystrendi (VTT LIPASTO 2017) 
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Kuva 3. Suomen tieliikenteen hiilivetypäästöjen kehitystrendi (VTT LIPASTO 2017) 

 

Kuva 4. Suomen tieliikenteen typenoksidipäästöjen kehitystrendi (VTT LIPASTO 2017) 
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Kuva 5. Suomen tieliikenteen hiukkaspäästöjen kehitystrendi (VTT LIPASTO 2017) 

 

Moottorityypillä on suuri vaikutus ajoneuvon pakokaasupäästöjen määrään. Bensiinikäyt-

töiset autot ovat varustettu ottomoottorilla ja dieselkäyttöiset autot dieselmoottorilla. Diesel-

moottorit ovat kehittyneet paljon viime vuosikymmenenä, joka myös on kasvattanut niiden 

suosiota. Dieselmoottori on aikaisemmin tuottanut huomattavasti enemmän pakokaasuja 

bensiinimoottoriin verrattuna. Luvussa 2.2 käsiteltyjen Euro-määräysten myötä dieselmoot-

torit ovat kuitenkin kehittyneet ja päästöt vähentyneet esimerkiksi pakollisen dieselhiukkas-

suodattimen myötä. Diesel- ja bensiinikäyttöisten henkilöautojen päästöt olivat Suomessa 

vuonna 2016 taulukon 1 mukaisia. Taulukossa on huomioitu taajama- ja maantieajon keski-

määräinen arvo. Arvoista voi todeta, että CO- ja HC-päästöt ovat bensiinikäyttöisellä autolla 

paljon suuremmat, kuin dieselkäyttöisellä autolla. NOx- ja PM-päästöjen suhteen tilanne on 

päinvastainen.  

 

Taulukko 1. Suomen keskimääräiset henkilöautopäästöt vuonna 2016 (VTT LIPASTO 

2017) 

 
 

Raskaat ajoneuvot kattavat vähän yli 10 % Suomen tieliikenteestä, mutta sitä suuremman 

osan Suomen liikennepäästöistä. Raskaat ajoneuvot on varustettu dieselmoottorilla, jonka 

takia niiden CO-päästöt voivat olla jopa bensiinikäyttöisiä henkilöautoja pienemmät, kun 

taas NOx- ja PM-päästöt ovat huomattavasti suuremmat. Raskaita ajoneuvoja on montaa eri 

koko- ja painoluokkaa, jotka kaikki tuottavat erilaiset pakokaasupäästöt. Liikennepäästöt 
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ovat hyvin sidonnaisia raskaan ajoneuvon painoon. Ajoneuvon paino taas riippuu kuorman 

painosta. Esimerkiksi 6 tonnin kuorma-auto voi täydellä lastilla painaa yli 9 tonnia ja 40 

tonnin kuorma-auto 65 tonnia. (LIPASTO VTT 2017.) Tämän takia raskaille ajoneuvoille 

on laskettava keskimääräiset liikennepäästöt, jos niiden päästöjä halutaan kuvailla yleisellä 

tasolla. Taulukossa 2 on esimerkkinä kolmen eri raskaan ajoneuvon painoluokan, keskimää-

räiset maantieajon päästöt Suomen liikenteessä vuonna 2016. Taulukosta voidaan todeta, 

että mitä raskaampi ajoneuvo sitä suuremmat ovat liikennepäästöt.  

 

Taulukko 2. Raskaiden ajoneuvojen liikennepäästöt maantieajossa vuonna 2016 (VTT LI-

PASTO 2017) 

 
 

Terveydelle haitallisten liikennepäästöjen lisäksi tieliikenne tuottaa hiilidioksidipäästöjä 

(CO2), jotka taas ovat suurina pitoisuuksina ilmakehässä haitaksi niin sanotun ilmaston muu-

toksen eli kasvihuoneilmiön takia. Kasvihuoneilmiö on yksinkertaisesti ilmiö, jossa maapal-

lon ilmakehä päästää auringon infrapunasäteilyn läpi, mutta estää maanpinnan pitkäaaltoisen 

lämpösäteilyn poistumisen. Tämä ilmiö on välttämätön elämän kannalta maapallolla. Liian 

suurina pitoisuuksina hiilidioksidi ja muut kasvihuonekaasut ovat kuitenkin haitaksi, voi-

mistamalla kasvihuoneilmiötä imemällä lämpösäteilyä, jonka myötä maapallon lämpötila 

nousee. Maapallon ilmaston liiallisesta lämpenemisestä johtuen alkavat esimerkiksi pohjoi-

set ja eteläiset napajäätiköt sulaa nostaen merenpintaa. (Ilmatieteenlaitos 2005.) Tämä il-

maston lämpeneminen, on viime vuosikymmeninä saanut paljon kansainvälistä huomioita, 

joka on johtanut ilmaston lämpenemisen rajoittaviin sopimuksiin. Tieliikenteeseen nämä so-

pimukset ovat vaikuttaneet rajaamalla hiilidioksidipäästöjä eri määräysten avulla. Ajoneu-

vokanta on näihin määräyksiin reagoinut mm. kehittämällä vähäpäästöisempiä polttomoot-

toreita, lisäämällä biopolttoaineiden käyttöä sekä panostamalla sähköautojen kehitykseen. 

Toisin kuin terveydelle haitalliset liikennepäästöt, hiilidioksidipäästöt eivät ole lähteneet sa-

manlaiseen laskuun. Päinvastoin, hiilidioksidipäästöt olivat vuonna 1991 noin kymmen ja 

puoli miljoonaa tonnia mikä on suunnilleen sama kuin mitä ne olivat vuonna 2017. Syy tähän 

on Suomen ajoneuvokanta, joka on kasvanut vuosituhannen vaihteen jälkeen. Hiilidioksidi-

päästöt nousivat vuodesta 1991 vuoteen 2007 asti, jonka jälkeen ne ovat yhtä piikkiä lukuun 

ottamatta lähteneet tasaiseen laskuun. Nämä asiat voi myös todeta Suomen tieliikenteen hii-

lidioksidipäästöjen kehitystä esittävästä kuvasta 6. (VTT LIPASTO 2017.)  
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Kuva 6. Suomen tieliikenteen hiilidioksidipäästöjen kehitystrendi (VTT LIPASTO 2017) 

2.2 Liikennepäästömääräykset  

Liikennepäästöjä on pyritty vähentämään eri määräysten ja valvonnan avulla, jotka rajoitta-

vat pakokaasujen haitallisten aineiden pääsyä ilmakehään. Ajoneuvojen päästöjä voidaan 

valvoa ajoneuvojen tyyppihyväksynnällä ja valvomalla tuotantoa sekä liikenteessä olevia 

ajoneuvoja. Tyyppihyväksynnän ajoneuvo voi saada, jos sen päästöt alittavat sovitut pääs-

törajoitukset. Tyyppihyväksynnän kautta saadaan aikaan vaikutus myös ajoneuvotekniseen 

tuotekehitykseen, joka taas vaikuttaa päästöjen määrään. Tuotannon valvomisella voidaan 

varmistaa, että uudet liikenteeseen otettavat autot vastaavat määräyksiä. Liikenteessä olevia 

ajoneuvoja voidaan valvoa säännönmukaisilla katsastuksilla, joiden avulla varmistetaan 

päästöpitoisuuksien pysymistä määrätyissä rajoissa. Euroopan ensimmäiset yleiseurooppa-

laista tieliikennettä koskevat päästörajoitukset astuivat voimaan YK:n Euroopan talousko-

mission toimesta vuonna 1970. Nämä säädökset rajoittivat hiilivety- sekä hiilimonoksidi-

päästöjä. Säädöksiin lisättiin typen oksidien rajoitukset vuonna 1976. (Kalenoja ja Kallberg 

2005.) Vuosien varrella määräykset ovat lisääntyneet ja tiukentuneet entisestään. Tänä päi-

vänä lainsäädännön avulla rajoitettuja pakokaasuja ovat hiilimonoksidi, hiilivety, typenok-

sidi sekä hiukkaspäästöt. (Autoalan tiedotuskeskus 2018a.) 

2.2.1 Euroopan Unionin liikennepäästömääräykset   

Euroopan Unioni on asettanut jäsenmailleen säännöksiä ja määräyksiä rajoittaa liikenne-

päästöjä. Tavoitteena on näiden rajoitusten kautta vähentää terveyttä heikentäviä liikenne-

päästöjä ja taistella ilmastonmuutosta vastaan. Peräti 12 % koko EU:n kasvihuonepäästöistä 

syntyy tieliikenteestä. (Euroopan Komissio 2018a.) EU:n liikennepäästömääräykset jakau-

tuvat kahteen osaan. Terveydelle haitalliset päästöt ovat rajoitettu Euro-päästöluokilla ja 

merkittävin kasvuhuonekaasu hiilidioksidi, CO2-säänöksillä.  
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Euro-päästöluokat ilmoittavat pakokaasujen enimmäispäästörajat ajettua kilometriä kohden 

(g/km). Kaikki Euro-päästöluokat ovat astuneet voimaan kahdessa vaiheessa, useimmiten 

vuoden viiveellä. Ensimmäinen vaihe koskee uusia automalleja ja toinen vaihe kaikkia en-

sirekisteröityjä autoja. Henkilöautoja koskeva ensimmäinen Euro 1 päästöluokka (EC93) as-

tui voimaan vuonna 1992, jonka yhteydessä katalysaattoreista tuli käytännössä pakollisia 

kaikissa uusissa autoissa. Ilman katalysaattoria ei vaatimuksen mukaisille tasoille ollut mah-

dollista päästä. Euro 1 päästöluokka vaati myös siirtymisen lyijyttömään bensiiniin. Samalla 

bensiini- ja dieselautot saivat CO-, NOx-, HC- ja PM-päästökriteerit. Päästöluokka Euro 2 

(EC96) astui voimaan vuonna 1996 ja tiukensi CO-, HC-, NOx- ja PM-päästöpitoisuuksia. 

Euro 2 päästöluokkaa seurasi Euro 3 (EC2000) ja Euro 4 (EC2005) päästöluokat, jotka as-

tuivat voimaan vuosina 2000 ja 2005. Nämä asetukset tiukensivat päästörajoja entisestään, 

jonka lisäksi esimerkiksi bensiini- ja dieselautot saivat erillisen typen oksidi rajoituksen, 

joka ennen näitä asetuksia oli yhdistetty hiilivedyn kanssa. Vuonna 2009 astui Euro 5 pääs-

töluokka voimaan. Merkittävä lisä Euro 5 päästöluokkaan oli hiukkassuodatin, jonka kaikki 

dieselautot tarvitsivat päästäkseen uuteen hiukkasrajoitukseen. Toinen merkittävä uutuus oli 

hiukkasrajoitus, joka asetettiin ensimmäistä kertaa suoraruiskutteisille bensiinimoottoriau-

toille. Euro 5 päästöluokan jälkeen astui 1.9.2014 voimaan myös nykyisin noudatettava 

päästöluokka Euro 6. Euro 6 ei itsessään tuonut tiukempia päästömääräyksiä bensiiniau-

toille, mutta dieselautojen NOx- ja HC-päästörajat tiukentuivat. NOx-päästöt pienenivät pe-

räti 67 % Euro 5 päästöluokkaan verrattuna. Taulukossa 3 on esitetty Euro 6 päästöluokan 

tuomat muutokset sitä edeltävään Euro 5 päästöluokkaan. (Automobile Association Deve-

lopments 2017.)    

Taulukko 3. Euro 5 päästöluokka verrattuna Euro 6 päästöluokkaan (Motiva 2017) 

 

Henkilöautojen tapaan myös raskaille ajoneuvoille on laadittu Euro-päästöluokat. Raskailla 

ajoneuvoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa yli 3500 kg painavaa ajoneuvoa. Raskaiden ajo-

neuvojen Euro-päästöluokat rajoittavat samat liikennepäästöt, kun henkilöautojen Euro-

päästöluokat, mutta ovat astuneet voimaan hieman eri vuosina. Uusin raskaita ajoneuvoja 

koskeva Euro-päästöluokka astui voimaan vuonna 2013. Ero henkilöautojen Euro-päästö-

luokkiin on, että raskaiden ajoneuvojen päästörajat ovat rajoitettu yksikössä g/kWh.  

Henkilöautot ja kevyet kuljetusajoneuvot saivat ensimmäiset valmistajakohtaiset hiilidiok-

sidi päästötavoitteet vuonna 2009, EC/443/2009 säännöksen kautta. Tämän säännöksen ta-

voite oli asettaa henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen raja-arvoksi 130 g/km vuoteen 2015 

mennessä, kaikille ensirekisteröitäville henkilöautoille. EU:ssa Vuonna 2016 myydyn uuden 

auton keskimääräinen CO2-päästö oli 118,1 g/km, joka oli tavoitearvoa huomattavasti alhai-

sempi. Tämä määrä vastaa polttoaineen kulutuksessa 5,6 l per 100 km bensiiniautoissa ja 4,9 

l per 100 km dieselautoissa. Suomessa vastaava luku oli vuonna 2016 120,6 g/km. EU:n 

vastaava tavoite vuoden 2021 alulle, on pienentää uusien myytävien autojen päästöjä 95 

grammaan per 100 km. Polttoainekulutuksessa tämä vastaa 4,1 l per 100 km bensiiniautoissa 
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ja 3,6 l per 100 km dieselautoissa. Vastaavasti kevyiden kuljetusajoneuvojen päästötavoitteet 

olivat 175 g/km vuonna 2014 ja 147 g/km vuoteen 2020 mennessä. Jos autonvalmistaja ei 

pääse asetettuihin päästötavoitteisiin, tulee se maksamaan 95 € per jokainen ylitetty g/km, 

jokaista rekisteröityä ajoneuvoa kohti. (Euroopan Komissio, 2018a, Verband der Automo-

bilindustrie 2018, ICCT 2014.) 

8.11.2017 Euroopan Komissio esitti uuden CO2-päästöjä rajoittavan lakiesityksen, joka as-

tuu voimaan vuonna 2025 ja tiukemmilla tavoitteilla vuonna 2030. Lakiesitys sisältää myös 

mekanismin, joka kannustaa nollapäästöisten ja vähäpäästöisten autojen käyttöön. Esityksen 

tavoite on vähentää CO2-päästöjä 170 miljoonaa tonnia vuodesta 2020 vuoteen 2030. Tämä 

määrä on verrannollinen koko Itävallan ja Kreikan vuotuisiin CO2-päästöihin. Tavoitteet 

ovat vuoteen 2030 vähentää päästöjä 30 % verrattuna vuoteen 2021. (Euroopan Komissio 

2018b.) 

2.2.2 Suomen liikennepäästömääräykset ja -tavoitteet 

Suomessa rajoitetut liikennepäästöt ovat kuten EU:ssa hiilimonoksidi, hiilivety, typen oksi-

dit sekä hiukkaset. Suomessa noudatetaan EU:n asettamia Euro-päästöluokkia, joista Euro 6 

on ollut voimassa vuodesta 2014 asti. Suomen tieliikenteestä syntyviä liikennepäästöjä kos-

kevat rajoitukset ovat Suomen ajoneuvolakiin perustuvassa liikenne-  ja viestintäministeriön 

asetuksessa. (Kalenoja ja Kallberg 2005.) 

 

Suomen autoissa on käytössä EU:n lainsäädännön mukainen energiamerkintä. Kaikkien uu-

sien automallien energiamerkinnät ovat koottu Trafin Autovertaamoon. Energiamerkinnän 

avulla kuluttajat voivat helpommin vertailla eri automallien hintoja, kulutusta ja liikenne-

päästöjä. Esimerkiksi eri automallien CO2-päästöjä voi vertailla EU:n asettamaan kyseisen 

kokoluokan ajoneuvon päästötavoitteeseen. Palvelun kautta voi myös tarkistaa rekisterinu-

meron avulla nykyisen automallin päästötiedot. (Liikenteen turvallisuusvirasto 2018.) 

 

Suomen liikennepäästötavoitteet on määritelty Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) julkai-

sussa ”Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 

2030”. Julkaisussa on määritelty tavoitteeksi vähentää Suomen liikennepäästöjä 50 % vuo-

den 2005 tilanteeseen verrattuna. Tavoitetta ei saavuteta pelkästään yhdellä toimenpiteellä 

vaan useammalla kuten korvaamalla nykyiset polttoaineet vaihtoehtoisilla polttoaineilla, 

korvaamalla autojen polttomoottoreita vaihtoehtoisilla energialähteillä, parantamalla ja ke-

hittämällä liikenteen julkisia palveluita sekä edistämällä kävelyä ja pyöräilyä kaupungeissa. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a.) Liikennepäästötavoitteiden yltämiseen tarvittavia lii-

kennepäästöjä vähentäviä toimenpiteitä käsitellään tarkemmin luvussa neljä.  

2.2.4 Terveydelle haitallisten epäpuhtauksien raja-arvot 

Valtioneuvoston asetuksessa (79/2017) on annettu ilman epäpuhtauksien raja-arvot terveys-

haittojen ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Raja-arvoilla tarkoitetaan ilman epäpuhtauksien 

maksimipitoisuutta, ja ne koskevat rikkimonoksidia, typpidioksidia, hiilimonoksidia, bent-

seeniä, lyijyä, sekä PM2,5- ja PM10-pienhiukkasia. Kaikkien kuntien on asetuksen mukaan 

varmistettava, että rajoitettavat yhdisteet pysyvät raja-arvoissa. Raja-arvot on esitetty taulu-

kossa 4. (Ympäristöminiteriö 2017b.)  
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Taulukko 4. Ilmanlaadun raja-arvot terveyshaittojen ehkäisemiseksi (Muokattu, alkuperäi-

nen Ympäristöminiteriö 2017b) 

 
 

EU on myös laatinut säädöksen ilmanlaadun kynnysarvoista. Varoituskynnyksellä tarkoite-

taan sitä pitoisuusarvoa, jonka lyhytaikainenkin ylittyminen aiheuttaa ihmiselle vaaraa. Ot-

sonille on lisäksi asetettu tiedotuskynnys, joka tarkoittaa sitä arvoa, jonka ylittyessä voi ai-

heuttaa tietyille herkemmille henkilöille vaaraa. (Ilmatieteenlaitos 2018b.) Kynnysarvot ovat 

esitetty taulukossa 5.  

 

Taulukko 5. Ilmanlaadun kynnysarvot (Ilmatieteenlaitos 2018b) 

 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaisussaan ”HTP-arvot 2016 - Haitalliseksi tunnetut pi-

toisuudet”, listannut työpaikan ilman epäpuhtauksien haitalliseksi tunnettujen pitoisuuksien 

(HTP) vähimmäismääristä, jotka voivat aiheuttaa terveydelle haittaa. Julkaisu on kuitenkin 

suunnattu työntekijöille, ja siksi kaikkea sen sisältöä ei voi suoraan soveltaa maantietunne-

leiden kohdalla, joissa oleskelu ei ole normaalin työajan mukaista. Julkaisussa olevien lii-

kenteestä syntyvien pakokaasupäästöjen raja-arvoja on kuitenkin noudatettava, ja maantie-

tunneleiden ilmanlaatu tulee alittaa HTP-arvot. Maantietunneleissa esiintyvien pakokaasu-

päästöjen pitoisuuksien raja-arvot on koottu taulukkoon 6. Maksimiarvot ovat annettu 8 tun-

nin ja 15 minuutin altistumisjaksoina. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2016.)  
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Taulukko 6. Maantietunneleissa esiintyvien yhdisteiden HTP-arvoja (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2016) 

  

2.3 Maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnitteluohjeistukset ja -
määräykset 

2.3.1 Suomen maantietunnelit 

Maantietunnelit ovat yleistyvä osa Suomen tieverkostoa ja luovat laajemman vapauden 

maankäyttöön ja tieverkoston suunnitteluun. Maantietunneli on iso tekninen kokonaisuus, 

jonka tekniikka voi ulottua monesta sadasta metristä jopa kilometriin tunnelin suuaukolta. 

Maantietunneleiden ollessa suuaukkoja lukuun ottamatta suljettuja tiloja, ovat käyttö- ja tur-

vallisuusvaatimukset korkeat. Maantietunnelit vaativat monipuolisen tekniikan ja korkean 

turvallisuustason takia erityistoimenpiteitä koko elinkaaren ajan, suunnittelusta ylläpitoon. 

(RIL 2006.) 

 

Kuparivuoren tunneli, joka oli Suomen ensimmäinen yli 100 metriä pitkä tunneli, rakennet-

tiin Naantaliin vuonna 1989. Pituutta tunnelilla on 323 metriä. Suomen pisin tunneli ”Tam-

pereen Rantatunneli” on 2,4 km pitkä ja otettiin käyttöön syksyllä 2016. Suomessa on tällä 

hetkellä käytössä 21 liikenneviraston hallitsemaa tunnelia, joista 19 on rakennettu 2000-lu-

vulla. Vaikka tunneleiden määrä Suomessa on 2000-luvulla kasvanut, on niiden määrä mui-

hin maihin verrattuna edelleen suhteellisen pieni. (Nummelin 2016.) Suomessa ei vielä 

2000-luvun alussa ollut mitään yleistä käytäntöä tunneleiden suunnitteluun ja rakentami-

seen, mikä näkyy tunneleiden toteutusten erilaisuudessa (Lemmetyinen 2017). Tunnelihank-

keiden nopeasti kasvava määrä on luonut suuremman tarpeen yhtenäisille ja selkeille suun-

nitteluohjeille.  

2.3.2 Maantietunneleiden määräykset ja ohjeistukset Suomessa 

Suomessa on monta tunnelin suunnittelua koskevaa määräystä ja ohjetta. Liikennevirasto on 

julkaisussaan ”34/2017 Tietunnelin rakennetekniset ohjeet” listannut kyseisen ohjeen lisäksi 

Suomessa noudatettavien ohjeiden luettelon. Missä priorisointijärjestyksessä ohjeita nouda-

tetaan, on hankekohtaista. 

 

Liikenneviraston (2017) laatima viitteellinen noudatettavien ohjeiden luettelo: 

• EU:n tietunneleita koskevat direktiivit 

• Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi) ohjeet ja suositukset 
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• Liikenneviraston ohje ”Tietunnelin hallinnointi ja turvallisuutta koskevat mää-

räykset ja ohjeet” (Liikennevirasto 33/2016) 

• Eurokoodit ja niiden kansalliset liitteet 

• Liikenneviraston antamat hankekohtaiset suunnitteluperusteet 

• Liikenneviraston eurokoodien soveltamisohjeet (NCCI) 

• Muut liikenneviraston ohjeet 

• Rakentamismääräyskokoelman määräykset ja ohjeet. 

 

Suomen laissa ei ole maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnitteluun ollut mitään varsi-

naista omaa säännöstä, vaan Suomessa rakennettavien maantietunneleiden ilmanvaihto on 

varmistettava täyttävän Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivin 2004/54/EY:n mu-

kaiset minimivaatimukset. Direktiivi sisältää Euroopan laajuisen tieverkon turvallisuutta 

koskevat vähimmäisvaatimukset. Direktiiviä tulee soveltaa kaikkiin yli 500 metriä pitkiin 

tunneleihin. Kaikissa käytössä, rakenteilla ja suunnitteluvaiheessa olevissa tunneleissa tulee 

noudattaa kyseistä direktiiviä. (Euroopan Unioni 2004.)  

 

Suomen liikennevirasto on laatinut 2004/54/EY-direktiiviin perustuvan ohjeen ”Tietunne-

lien hallinnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet”, joka on sovellettu Suomen 

käytäntöihin. Ohjeistuksen viimeisin päivitys 33/2016 on astunut voimaan 30.11.2016. Oh-

jeistuksessa esitetyt asiat ovat vähimmäisvaatimuksia, joita tulee noudattaa kaikissa maan-

tietunneleissa. Ohje korostaa myös sen, että kaikki maantietunnelit ovat erilaisia ja jokaista 

tunnelia on tarkasteltava ja käsiteltävä omanaan. Tunnelin suunnittelussa ja rakentamisessa 

on otettava tunnelin ja sen ympäristön asettamat lähtökohdat huomioon. (Liikennevirasto 

2016.)  

 

Tietunnelien hallinnointia ja turvallisuutta koskevissa määräyksissä ja ohjeissa on tietyt kri-

teerit ilmanvaihdon suunnittelulle. Tunneli tulee aina varustaa koneellisella ilmanvaihdolla, 

jos tunneli on yli 1000 metriä pitkä ja siinä on kaksisuuntainen liikenne. Jos tunnelin liikenne 

on yksisuuntainen, sen liikennemäärä on yli 4000 ajoneuvoa/vrk (ajoneuvoa/vuorokausi) ja 

se on yli 1000 metriä pitkä, on koneellinen ilmanvaihto myös toteutettava. Ohjeistuksessa 

painotetaan myös, että ilmanvaihdon suunnittelussa on huomioitava liikennepäästöpitoi-

suuksien valvonta sekä normaali- että ruuhkaliikenteen aikana. Sama koskee myös mahdol-

lista vikatilannetta, jossa liikenne on pysähdyksissä. Suunnittelussa on myös varmistettava, 

että savukaasujen ja liiallisen lämmön poisto on huomioitu tulipalotilanteessa. Tunnelin il-

manvaihto toteutetaan yleensä joko pitkittäisellä tai poikittaisella ilmanvaihdolla, joihin pe-

rehdytään myöhemmin tässä työssä. Liikenneviraston ohjeen mukaan pitkittäistä ilmanvaih-

toa tulee välttää, jos tunnelissa on kahteen suuntaan virtaavaa liikennettä. Pitkittäistä ilman-

vaihtoa ei myöskään saa käyttää yksisuuntaisissa tunneleissä, joissa on iso ruuhkautumis-

riski. Pitkittäistä ilmanvaihtoa voidaan kyseisissä tilanteissa poikkeuksellisesti käyttää, jos 

tunneliin tehty riskianalyysi sen sallii. Ohjeistuksessa on myös eritysvaatimukset kaksisuun-

taisille, joko poikittaisella tai puolipoikittaisella ilmanvaihdolla varustetuille tunneleille, joi-

den pituus on yli 3000 metriä ja liikennemäärä yli 4000 ajoneuvoa/vrk. Tunnelit jotka täyt-

tävät nämä kriteerit ovat varustettava ilma- ja savunpoistopelleillä, joita voidaan ohjata joko 

ryhmässä tai erikseen. Tunneleiden ilman virtausnopeutta tulee myös jatkuvasti seurata pi-

tuussuunnassa. (Liikennevirasto 2016.) Kappaleessa käsitellyt vähimmäisvaatimukset ovat 

koottu yhteen taulukkoon 7. 
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Taulukko 7. Yhteenveto ilmanvaihdon vähimmäisvaatimuksista (Euroopan Unioni 2004) 

 
 

Riskianalyysi on pakollinen tietyille tunneliryhmille ja osoittaa suunnitteluratkaisujen tur-

vallisuustason. Riskianalyysit ovat tunnelikohtaisia ja tehdään aina suunnitteluvaiheessa ja 

päivitetään tarpeen mukaan. Riskianalyysi sisältää kaikki tekijät, jotka vaikuttavat tunnelin 

suunnitteluun. Riskianalyysi tehdään tunnelin rakenteiden, teknisten järjestelyjen ja tilajär-

jestelyjen suunnitteluratkaisujen varmistamiseksi. (Liikennevirasto 2016, RIL 2006.) Riski-

analyysin ollessa jokaiselle tunnelille uniikki, voi sen tuloksia hyödyntää suunnittelussa ja 

päätöksenteossa.  

 

Tunnelin ilmanvaihdon suunnittelijan on myös hyvä tietää, että jokaisella tunnelilla on Lii-

kenneviraston mukaan oltava oma hallintaviranomainen. Suomessa hallintaviranomainen on 

aina erikseen Liikennevirastosta nimetty henkilö. Hallintaviranomaisen vastuulla on varmis-

taa, että kaikki EU:n tunnelidirektiivin vaatimukset täyttyvät. Suunnittelu- ja käyttöönotto-

vaiheen turvallisuusasiakirjojen ja suunnitelmien hyväksyminen on myös hallintaviranomai-

sen vastuulla. Ennen näiden asiakirjojen hyväksymistä, ei tunnelin rakennustöitä voida aloit-

taa. Hallintaviranomainen hyväksyy myös tunnelin avaamisen liikenteelle. (Liikennevirasto 

2016.) 

 

Jokaisella tunnelilla on myös hallinnoija, turvallisuusvastaava ja tarkastusyksikkö. Hallinta-

viranomainen vastaa siitä, että kaikki osapuolet toteuttavat heille määrätyt tehtävät.  

Hallinnoija on yleensä tunnelin alueen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), 

mutta voi myös olla esimerkiksi kunta tai palveluntuottaja. Hallinnoijan tehtävänä on mm. 

laatia ja pitää ajan tasalla tunnelin turvallisuusasiakirjoja ja laatia suunnitelmat tunnelin käy-

töstä. Tunnelin turvallisuusvaatimuksista voidaan hallinnoijan ehdotuksesta poiketa, jos ne 

täyttäen tietyt edellytykset hyväksytetään hallintaviranomaisella. Turvallisuusvaatimuksiin 

kuuluu LVI-suunnittelijan osa-alueelta tunnelin viemäröinnin, sammutusjärjestelmien, il-

manvaihdon ja savunpoiston sekä kaksiputkisien tunneleiden yhdyskäytävien paineistuksen 

suunnitteleminen. (Liikennevirasto 2016.) 

 

Tunnelin turvallisuusvastaavan tehtävänä on johtaa kaikkia onnettomuustilanteita ennalta-

ehkäiseviä toimenpiteitä, jolla taataan tunnelin käyttäjien turvallisuus. Turvallisuusvastaa-

van on oltava riippumaton kaikissa turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Hallinnoija nimeää 

turvallisuusvastaavan hallintaviranomaisen hyväksynnällä. Sama turvallisuusvastaava voi 

toimia vastaavana monessa tunnelissa. (Liikennevirasto 2016.) 
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Tarkastusyksikkö koostuu hallintaviranomaisen nimeämistä asiantuntijoista, jotka tarkasta-

vat täyttääkö tunneli turvallisuusvaatimukset. Tarkastusyksikkö ja hallinnoija tulee olla riip-

pumattomia toisistaan. (Liikennevirasto 2016.) 

 

Maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnittelua ei ole Liikenneviraston laatimissa ohjeissa 

kuvailtu yksityiskohtaisesti, eikä esimerkiksi ilmanvaihdon mitoituksesta mainita mitään. 

Suomessa ei toisin sanoen ole mitään tarkkoja suunnitteluohjeita maantietunneleiden ilman-

vaihdolle. Uusien rakennettavien maantietunneleiden suunnitteluratkaisut perustuvat täten 

olemassa oleviin referenssikohteisiin ja aiheesta kokemusta omaavien henkilöiden konsul-

tointiin. Tämä tarkoittaa sitä, että suunnittelijan harteille jää entistä isompi vastuu saada il-

manvaihdosta toimiva ja turvallinen. Maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnittelusta tulee 

tätä myöten myös tapauskohtaisempaa, jossa jokaisessa hankkeessa joudutaan soveltamaan.  

2.3.3 Muut suunnitteluohjeet 

Suomessa olevien vähäisten ohjeistusten takia, voi tunneleiden ilmanvaihdon suunnittelijan 

olla hyödyllistä katsoa muiden maiden suunnitteluohjeistuksia. Esimerkiksi Norjan Yleinen 

Tiehallinto englanniksi ”Norwegian Public Road Administration” (NPRA) on laatinut maan-

tietunneleita koskevan standardin vuonna 2004, jossa on ilmanvaihdolle huomattavasti tar-

kemmat suunnittelu- ja mitoitusohjeistukset. Norjan Statens vegvesen on myös julkaissut 

uudemman maantietunneleita koskevan suunnitteluohjeistuksen ”Vegtunneler”. Ohjeistus 

julkaistiin vuonna 2016 ja on norjan kielellä. Statens vegvesenin toimintaa voisi osittain ver-

rata Suomen Liikennevirastoon. Samantapaisen ohjeistuksen ”Road tunnels: vehicle emissi-

ons and air demand for ventilation”, on laatinut myös Kansainvälinen tiejärjestö ”The World 

Road Association” (PIARC), joka on päivitetty vuonna 2012 huomioiden uudet Euro-stan-

dardit. PIARC koostuu useammasta kansallisesta teknillisestä toimikunnasta, jotka yhdessä 

pyrkivät edistämään ja helpottamaan kansainvälistä keskustelua ja tietämystä maantieliiken-

teestä. Molemmat ohjeistukset ovat ilmaiseksi ladattavissa internetistä.    

 

Statens vegvesen ohjeistuksessa kuvaillaan ilmanvaihdon minimivaatimuksia yleisemmällä 

tasolla. Myös vanhemmassa NPRA:n laatimassa standardissa olevia pitoisuuksien raja-ar-

voja on päivitetty. NPRA:n standardissa taas on tarkemmat ilmanvaihdon mitoitukseen liit-

tyvät ohjeet, kuten miten laskea liikenneajoneuvojen hiilimonoksidi ja typen oksidipäästöt 

ja niiden laimentamiseen vaadittava ilmamäärä. Ohje sisältää myös ajonäkyvyyttä heikentä-

vien partikkeleiden laskuun ja niiden laimentamiseen tarvittavan ilmamäärän mitoitusohjeis-

tuksen. Dokumentista löytyy myös laskukaavat pitkittäisen ilmanvaihdon työntöteholle, joka 

koostuu mekaanisen ilmanvaihdon, sääolosuhteiden ja autoista syntyvän mäntävaikutuksen 

voimasta. Standardin avulla saa myös laskettua tarvittavan puhallintehon, jos savunpoisto 

toteutetaan ilmanvaihdon avulla.  

 

PIARC:n ohjeistus “Road tunnels: vehicle emissions and air demand for ventilation” sisältää 

runsaasti päästöpitoisuuksien raja-arvoja eri liikennetilanteiden, ajoneuvotyyppien ja tunne-

lityyppien mukaan. Ohje on päivitetty vuonna 2012 ja korvasi edellisen vuonna 2004 tehdyn 

version. Dokumentissa on listattu esimerkiksi eri ajonopeuksien ja tunneleiden kaltevuuk-

sien vaikutus pakokaasupäästöihin. NPRA:n ohjeistuksen tapaan tämäkin ohje sisältää ilma-

määrän mitoitusohjeita liikennepäästöjen mukaan. Ohjeistus kohdistuu maantietunneleiden 

normaalitilanteen ilmanvaihdon mitoitukseen ja ei huomioi palo- ja hätätilanteiden ilman-

vaihtotarpeita.   
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Ruotsissa vastaavia maantietunneleiden ohjeistuksia ja määräyksiä laatii Trafikverket, joka 

Statens vegvesenin tapaa monelta toiminnaltaan vastaa Liikennevirastoa. Trafikverketin vii-

meinen tunneleita koskeva päivitys on ”TRVK Tunnel 11”, joka julkaistiin vuonna 2011. 

Ohjeistus käsittelee ilmanvaihtoa muutaman sivun verran yleisellä tasolla mutta esimerkiksi 

Norjan ja PIARC:n ohjeisiin verrattuna huomattavasti kevyemmin. Vastaavasti Ranskassa 

vastaavia ohjeita laatii Ranskan Centre D´etudes Des Tunnels (CETU), Saksassa Ausstat-

tung und Betrieb von Strassentunneln (RABT) ja Italiassa Azienda Nazionale Autonoma 

delle Strade (ANAS). 

 

Koska ohjeet eivät ole Suomen tienhallinnon laatimia on kuitenkin aina varmistettava ja 

pystyttävä osoittamaan, että niitä on perusteltua käyttää ja soveltaa juuri kyseisessä tunneli-

hankkeessa. Samalla on hyvä varmistaa ohjeen laatimisvuosi ja tarkistaa, että hyödynnettä-

vät asiat ovat ajantasaisia. Suomessa harvemmin suunnitelluissa kohteissa, kuten maantie-

tunnelit, voi usein käydä niin, että turvaudutaan huomattavasti vanhempien kohteiden mu-

kaisiin ratkaisuihin, vaikka joku nykypäiväinen ratkaisu olisi soveliaampi.   

2.3.4 Maantietunneleiden savunpoisto  

Vuosituhannen vaihteessa tapahtuneet suuret tunnelipalot mm. St. Gotthardin tunnelissa 

Sveitsissä (1997), Mont Blancin tunnelissa Ranskassa (1999) ja Tauernin tunnelissa Itäval-

lassa (1999), nostivat kansainvälistä huomiota tunneleiden paloturvallisuuden suunnittelussa 

ja riskitekijöiden huomioon ottamisessa. Onnettomuuksista johtuen palon hallintaan, hätä-

poistumis- ja pelastusteiden suunnitteluun on kiinnitetty paljon huomioita ja monet valtiot 

laativat kansallisia ohjeistuksia ja määräyksiä. Määräysten ja ohjeiden tarkoituksena on vält-

tää mahdollisimman monta tilannetta, jotka vaarantavat ihmisten hengen. Kaikkia tilanteita 

ei todellisuudessa voi välttää, jonka takia toissijainen tavoite on onnettomuustilanteen sattu-

essa laatia mahdollisimman hyvät lähtökohdat tunnelin evakuoinnille, palokunnan työsken-

telylle, ympäristön suojelemiselle ja teknisten tuhojen minimoimiselle. (PIARC 2017.) 

 

Koska maantietunneleissa ilmanvaihto mitoitetaan usein savunpoistotilanteen mukaan, on 

savunpoiston suunnittelu ja siihen liittyvät määräykset syytä huomioida tässä työssä. Suo-

messa ei savunpoiston suunnittelulle ole mitään yhtenäistä ohjeistusta tai määräystä, ja lain 

mukaan on ainoastaan noudatettava liikenneviraston, EU:n laatiman tunnelidirektiiviin poh-

jautuvaa, 33/2016 ohjetta. Liikenneviraston ohjeissa ei savunpoistosta ole juuri muuta mai-

nintaa, kuin että ilmanvaihdon suunnittelussa on huomioitava savun ja lämmön valvominen 

ja turvallinen poistuminen. Eli käytännössä toteutustapaan ei oteta kantaa eikä edes siihen, 

onko savunpoisto integroitava ilmanvaihtoratkaisuun. Ainoa määräys on, että pitkissä kak-

sisuuntaisissa tai helposti ruuhkautuvissa tunneleissa, jossa pitkittäistä ilmanvaihtoratkaisua 

ei sallita ja on käytettävä poikittaista tai puolipoikittaista ilmanvaihtoratkaisua on sen myös 

pystyttävä imemään savu pois tulipalotilanteessa. Lisäksi direktiivissä mainitaan, että mikäli 

tunnelissa ei ole valvontakeskusta, on sille asennettava oma palontunnistusjärjestelmä, jos 

savunpoisto on integroitu automaattisesti ohjattavaan ilmanvaihtojärjestelmään. (Liikenne-

virasto 2016.) 

 

Uupuvien yhtenäisten määräysten takia on savunpoiston suunnittelu hyvin hanke- ja tunne-

likohtaista. Tämä tunnelikohtainen soveltaminen on tunneleiden paloteknisessä suunnitte-

lussa pitkälti johtanut siihen, että suunnittelu perustuu aikaisemmista hankkeista kerättyyn 

tutkimustietoon, suunnittelumateriaaliin sekä aiheesta kokeneempien henkilöiden konsul-
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tointiin. Näistä on taas vuosien varrella syntynyt yleisiä nyrkkisääntöjä, joita monesti käyte-

tään suunnittelussa. Nyrkkisääntöjen ollessa yleisiä on niidenkin soveltuvuus aina huomioi-

tava hankekohtaisesi. Viranomaisilla on myös suuri päätäntävalta ja he voivat sanella raja-

arvoja tunnelin savunpoistosuunnitteluun, joka on osaltaan syy tunneleiden erilaisuuteen. 

Vaikka monesti voi tuntua helpolta ja turvalliselta tehdä suunnittelupäätöksiä referenssikoh-

teiden perusteella, on kuitenkin muistettava, ettei päätöksiä voi sokeasti tehdä muiden koh-

teiden mukaan, tarkistamatta ratkaisun soveltuvuutta juuri kyseiseen hankkeeseen. (Grön-

berg ja Rinne 2018.)   

 

Suunnittelun avuksi voi myös turvautua muiden maiden ohjeistuksiin, joissa käsitellään tun-

neleiden savunpoistoa. Ilmanvaihdon suunnitteluohjeiden tapaan ohjeita on laatinut esimer-

kiksi Norjan Tiehallinto (NPRA) ja PIARC. NPRA:n ohjeistuksissa annetaan mm. mitoitus- 

ja raja-arvoja turvallisen savunpoiston toteuttamiseen eri palokuormista, tunnelin tyypistä ja 

pituudesta riippuen. NPRA:n ohjeistuksessa on lisäksi tarkemmat suunnitteluohjeet savun-

poiston mitoitukseen palokuorman suuruuden mukaan. PIARC on laatinut palonhallintaan 

tarkoitetun ohjeen ”Systems and Equipment for Fire and Smoke Control in Road Tunnels”, 

jossa käydään hyvin yksityiskohtaisesti läpi palon- ja savunhallintaan liittyviä asioita. Il-

manvaihtoa koskevien ohjeistusten tapaan on myös savunpoistoon liittyvien muiden maiden 

ohjeistusten soveltuvuus aina tarkistettava hankekohtaisesti.  

 

Tunnelin paloteknisessä suunnittelussa on huomioitava monta muuttuvaa olosuhdetta kuten 

liikennemäärä ja sääolosuhteet, jotka kaikki vaikuttavat savunpoiston suunnitteluun ja hal-

lintaan. Tunnelin paloteknistä suunnittelua ei tämän takia voi verrata minkään muun raken-

nuksen palotekniseen suunnitteluun, joissa suunnitteluparametrit monesti ovat samat.  

Hyvä tapa varmistaa savunpoiston riittävyys ja toimivuus on palokonsultin 3D-simuloinnin 

avulla. 3D-simulointi antaa hankekohtaisen arvion ratkaisun soveltuvuudesta juuri kysei-

seen tunneliin. (Grönberg ja Rinne 2018.)  
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3. Maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnittelu 
 

Maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnittelussa on hyvä ymmärtää seuraavat määritel-

mät: 

 

Mitoitusilmavirta: ilmanvaihtojärjestelmän suurin ilmavirta, jonka mukaan ilmanvaihtojär-

jestelmän tekniset komponentit valitaan. Mitoitusilmavirta on valittu mitoitustilanteen ja -

arvojen mukaan ja on käytössä ilmanvaihdon tehostustilanteessa.  

 

Asetus-arvot: asetus-arvoja käytetään ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa varten. Asetus-ar-

vot ovat pääsääntöisesti mitoitusilmavirtoja pienempiä ja valitaan siten, että suunnitellut olo-

suhdevaatimukset eivät ylity.   

 

Raja-arvot: turvallisen toiminnan varmistamiseksi on asetettu raja-arvot, joita ei saa ylittää. 

Raja-arvon ylittyessä voidaan joutua tekemään välittömiä toimenpiteitä, kuten maantietun-

nelin sulkemisen.  

 

Liian tiukkojen mitoitusarvojen valitseminen voi johtaa ylimitoitettuun järjestelmään, joka 

taloudellisesti ja energiatehokkuuden kannalta on huono. Niin ikään liian alhaiset raja-arvot 

johtavat ylimääräisiin käyttökuluihin. Tämän takia ilmanvaihdon suunnittelussa on tarkasti 

harkittava mitä mitoitus- ja raja-arvoja käyttää. 

 

Seuraavassa käydään läpi maantietunneleiden ilmanvaihdon toteutus- ja mitoitustapoja. Lu-

vun tavoitteena on antaa suunnittelijoille ohjeistusta, mitä on otettava huomioon toteuttaessa 

ja mitoitettaessa eri ilmanvaihtoratkaisuja. Tässä työssä käytetty lyhempi sana ”tunneli”, 

viittaa aina maantietunneliin.   

3.1 Yleistä 

Maantietunneleiden ilmanvaihdon tarkoitus on laimentaa liikenteestä syntyvät pakokaasut 

ja varustaa tunneli hyväksyttävällä ilmanlaadulla normaalin toiminnan aikana. Lisäksi, jos 

tunnelin savunpoisto toteutetaan ilmanvaihtojärjestelmän avulla, tulee sen pystyä poista-

maan onnettomuustilanteessa riittävästi savua turvallisen evakuoinnin varmistamiseksi. 

(PIARC 2012.) 

 

Itävallan lakiin perustuvan tunnelisuunnittelumääräyksen ”Tunnel equipment, ventilation, 

basic principles” RVS 09.02.31 (FSV 2008) mukaan tunnelin ilmanvaihtoa suunnitellessa 

seuraavat asiat on huomioitava:  

 

• normaali tilanteessa 

o tunnelin normaalista käyttämisestä johtuva oleskelu ei saa asettaa tunnelissa 

oleskelevien käyttäjien ja ylläpitäjien terveyttä vaaraan 

o pysähdystä varten vaadittavan ajonäkyvyyden on oltava riittävän hyvä kai-

kissa olosuhteissa. 

 

• palotilanteessa 

o hätäuloskäynnit on pidettävä savuttomina evakuoinnin ajan 

o hätäpalveluiden on pystyttävä operoimaan hyväksyttävissä olosuhteissa riit-

tävän pitkän aikaa. 



32 

 

 

 

Maantietunneleiden ilmavaihdon suunnittelu ja mitoitus pohjautuu kahteen tilanteeseen. Il-

manvaihto suunnitellaan joko normaalien käyttöolosuhteiden tai palotilanteen mukaan. Pa-

lotilanteen mukainen ilmavirta on useimmiten suurempi, jonka takia se on yleisempi ilman-

vaihdon mitoitustilanne. Joissain vilkasliikenteisissä tai helposti ruuhkautuvissa tunneleissa, 

voi kuitenkin liikenteen päästöjen mitoitusilmavirta olla dominoivampi. (PIARC 2012.)  

 

Sopivan ilmanvaihtojärjestelmän valitsemiseen vaikuttaa monta tekijää, kuten tunnelin geo-

metria, sijainti, kaltevuus, ajokaistojen määrä, liikenne (ajonopeus, päästöt, liikennemäärä ja 

-koostumus) ja paloturvallisuuden toteutus. Pitkittäinen ilmanvaihto on Suomen tunneleissa 

tavallisimmin käytetty ilmanvaihtojärjestelmä. Poikittaiseen ilmanvaihtoon turvaudutaan 

useimmiten silloin kun pitkittäinen ilmanvaihtoratkaisu ei täytä turvallisuusvaatimuksia. 

Tyypillisiä tilanteita jolloin on mietittävä poikittaista ilmanvaihtoratkaisua, ovat pitkät kak-

sisuuntaisen liikenteen tunnelit ja helposti ruuhkautuvat tunnelit. Ilmanvaihtoratkaisuja kä-

sitellään tarkemmin luvuissa 3.1.3 ja 3.1.5. (RIL 2006.)  

 

Jo suunnitteluvaiheessa on tärkeä huomioida tekijät tunnelin sijainnissa ja geometriassa, 

jotka vaikuttavat ilmanvaihdon mitoitukseen. Muun muassa tunnelin kaltevuudella on suuri 

merkitys päästöihin. Esimerkiksi 6 promillea ylöspäin suuntautuva kaltevuus nostaa normaa-

lin bensiiniajoneuvon päästöjä yli nelinkertaiseksi 80 kilometrin tuntinopeudella. Samalla 

alaspäin kallistuva tunneli vähentää ajoneuvojen päästöjä. (PIARC 2012.) Tunnelin korko-

asema vaikuttaa ilmanvaihtoon, koska polttomoottorien päästöt kasvavat operoitaessa kor-

keammilla paikoilla, joissa ilma on ohuempaa (The Highway Agency et al. 1999). Myös 

voimakkaat tuulet on otettava huomioon. On esimerkiksi huomioitava tilanteita, joissa rin-

nakkaisissa tunneleissa otolliset tuuliolosuhteet saattavat kierrättää tunneliputken poistoil-

maa tai savua viereiseen tunneliputkeen. Ilmankiertoa yhdestä tunneliputkesta toiseen voi-

daan estää niin sanottujen keskeisten jakajaseinien avulla. Jakajaseinä rakennetaan tunnelin 

suuakoille jatkona tunneliputkien väliin. Tämä periaate on esitetty kuvassa 7. Jakajaseinät 

ovat usein pituudeltaan noin 40 metriä ja korkeudeltaan vähintään tunnelin holvin korkuisia. 

Toinen tapa estää ilman liikkuminen yhdestä tunneliputkesta toiseen on suunnitella tunneli-

putkien suuaukot 30-50 metriä toisistaan. (CETU 2011.) 

 

 
 

Kuva 7. Keskeisen jakajaseinän vaikutus ilmankiertoon (Muokattu, alkuperäinen CETU 

2011) 

 

Tunneleissa tiettynä hetkenä olevien ajoneuvojen määrä riippuu keskimääräisestä ajonopeu-

desta ja liikenteen tiheydestä. Tyypillinen tilanne on, että liikenteen hidastuessa ajoneuvojen 

määrä tunnelissa kasvaa. Samalla laskee ajoneuvoista syntyvän mäntävaikutuksen teho ja 

pakokaasupäätöt kasvavat. Mäntävaikutus on ilmiö, jossa ajoneuvo imee takana olevaa il-

maa mukaansa työntäen samalla edessä olevaa ilmaa eteenpäin. Mäntävaikutus muodostaa 
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käytännössä pienimuotoisen luonnollisen ilmanvaihdon. Tietyissä olosuhteissa voi mäntä-

vaikutuksen avulla syntyvä ilmansiirto riittää ilmanvaihdoksi, jolloin koneellista ilmanvaih-

toa ei tarvita ollenkaan tai sen voi ohjata minimille. (The Highway Agency et al. 1999.) 

 

Tunneleiden ilmaa voidaan myös puhdistaa elektrostaattisten suodattimien avulla. Tämä on 

kuitenkin epätavallista ja on oleellista ainoastaan todella pitkissä tunneleissa, joissa epäpuh-

tauskuorma on suuri. Tämän kaltaista suodatusta on käytetty muun muassa Japanissa ja Nor-

jassa. (CETU 2011.) Tämä ei ole olennaista Suomen tunnelimaailmassa, eikä aihetta tämän 

takia käsitellä tarkemmin tässä työssä.  

3.2 Ilmavirran mitoitus 

Päästöjen mittauksissa käytetyt yksiköt 

 

Mitoitettaessa ilmavirtoja ja laskettaessa epäpuhtauksien pitoisuuksia, on suunnittelijan 

hyvä tietää miten muuttaa yleisesti käytettyjä yksiköitä keskenään. Kaasumaisten epäpuh-

tauksien pitoisuus ilmaistaan usein yhdellä seuraavista tavoista: 

 

• massapitoisuutena (esim. μg/m3) 

• tilavuuspitoisuutena tai tilavuutena (esim. ppm tai ppb) 

 

Massapitoisuutta käytetään yleisesti ulkoilmassa ja tilavuuspitoisuutta maanalaisissa raken-

teissa. Muutettaessa yhtä yksikköä toiseen käytetään kaasuvakiokaavaa: 

 

Wi = (
𝑅𝑚 𝑇𝑢

𝑃𝑢
) ∗

𝐾𝑖

𝑀𝑖
∗ 106       (1)  

 

missä 

 

Wi  on kaasu i:n tilavuuspitoisuus [ppm] 

Mi  on kaasu i:n moolimassa [kg/mol] 

Ki  on kaasu i:n pitoisuus [kg/m3] 

Rm  on moolinen kaasuvakio [8314,3 Nm/(kmol.K)] 

Tu  on ulkoilman lämpötila [K] 

Pu  on ilmanpaine [Pa] 

 

Yksinkertaistaen kaavaa 1 kahden yleisen tilanteen mukaan saadaan: 

 

• ilmanpaineen ollessa 101 325 Pa ja ulkolämpötilan 273 K (0 °C) 

 

Wi (ppm) = 22,401 ∗
𝐾𝑖

𝑀𝑖
(

𝑚𝑔/𝑚3

𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙
)       (2)   

 

• ilmanpaineen ollessa 101 325 Pa ja ulkolämpötilan 298 K (25 °C) 

 

Wi (ppm) = 24,453 ∗
𝐾𝑖

𝑀𝑖
(

𝑚𝑔/𝑚3

𝑘𝑔/𝑘𝑚𝑜𝑙
)       (3)  
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Ilmamäärän mitoitus 

 

Mitoitettaessa tunnelin ilmamäärää tulee varmistaa, ettei minkään pakokaasutyypin pitoi-

suus nouse liian korkeaksi. Myrkyllisten pakokaasupäästöjen määräävä tekijä on joko hiili-

monoksidi tai typpidioksidi. Muiden pakokaasujen pitoisuudet eivät aiheuta haittaa, jos CO 

ja NO2-päästöt on laimennettu ohjeiden mukaisesti. Tämän takia kyseisten pakokaasujen pi-

toisuuksia on jatkuvasti valvottava. Jotta tunneleissa olevista epäpuhtauksista saadaan han-

kittua riittävän hyvää tietoa, on mittauslaitteita asennettava tunnelin keskelle ja molempien 

suuaukkojen kohdille. Mittalaitteiden mittaustarkkuus tulee hiilimonoksidin kohdalla olla 0-

300 ppm ja typpidioksidin kohdalla 0-25 ppm. (NPRA 2004.)  

 

Ilmanvaihdon tehtävänä on myös taata, että tunnelissa on turvallisuuden varmistamiseksi 

riittävän hyvä näkyvyys. Näkyvyyden huomioiminen ilmanvaihtosuunnittelussa perustuu 

näkyvyysvaatimukseen, joka on oltava tietyllä ajonopeudella ajoneuvon minimipysähdys-

matkaa pidempi. Näkyvyyttä heikentävät mm. dieselkaasut ja hiukkaset. Nämä hiukkaset 

koostuvat pakokaasuhiukkasista sekä niin sanotuista ”ei-pakokaasuhiukkasista”. ”Ei-pako-

kaasuhiukkaset” syntyvät pääsääntöisesti ajoneuvojen renkaista, jarruista ja maantiepinnasta 

irtoavista hiukkasista sekä pölystä. (PIARC 2012.) Opasiteetti (englanniksi ”opacity”) kuvaa 

sitä, kuinka voimakkaasti dieselkaasut ja hiukkaset heikentävät näkyvyyttä. Toisin sanoen 

opasiteetti määrittää kuinka paljon valo heikkenee, kun se kulkeutuu tietyn ilmakerroksen 

läpi. Sitä voi kuvailla näkyvyyttä heikentävällä kertoimella, joka ilmaistaan yksikössä m-1 ja 

jonka suositeltu maksimi arvo PIARC-ohjeistuksen mukaan tunnelin normaalissa käyttöti-

lanteessa on 0,005 m-1. Tämä vastaa valon heikentymistä noin 10 % 20 metrin matkalla. 

(CETU 2011.) 

 

Ilmanvaihtoa suunniteltaessa on siis varmistettava, että kaikki yllämainitut kriteerit täytty-

vät. Se mikä mitoitusmenetelmä päätyy määrääväksi, on hankekohtaista. Lisäksi ilmanvaih-

tojärjestelmä on suunniteltava siten, että se on vastaavalla tavalla toimiva myös kymmenen 

vuoden kuluttua, jossa sen ajan päästöt ja ajoneuvokanta on huomioitu. Tarvittava ilmamäärä 

voidaan mitoittaa joko epäpuhtauskuormituksen tai palotilanteesta aiheutuvan palokuorman 

mukaan. Epäpuhtauskuormitukseen perustuvaa mitoitustapaa käsitellään alla, kun taas palo-

tilanteeseen perustuvaa mitoitustapaa käsitellään luvussa 3.1.6.  

 

Epäpuhtauskuormitukseen perustuva mitoitus 

 

Pakokaasujen laimentamiseen tarvittavan ilmavirran laskuissa suunnittelijan on selvitettävä 

eri ajoneuvotyyppien ennustettu määrä tunnelissa, niiden päästöt, tunnelin sallitut pitoisuus-

määrät ja ulkoilman epäpuhtauspitoisuudet. Pitoisuuksiin perustuvan ilmamäärän mitoituk-

seen on laskentaohjeita laatinut mm. PIARC ja Norjan Tiehallinto. Laskentaohjeet poikkea-

vat hieman toisistaan, mutta perustuvat samoihin laskentaperiaatteisiin. PIARC ottaa esimer-

kiksi tunneleiden kaltevuuden ja ajonopeuden tarkemmin huomioon sekä erittelee laskuissa 

kevyet ajoneuvot ja henkilöautot toisistaan. Tässä työssä perehdytään tarkemmin PIARC-

oheistuksen mitoitustapaan.  

 

PIARC-laskentaohjeen päästömäärään perustuva ilmavirta lasketaan seuraavasti: 

 

V̇ =
𝑄

𝐶𝑝𝑖𝑡𝑜−𝐶𝑢𝑙𝑘𝑜
        (4) 
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missä 

 

V̇  on ilmamäärä [m3/h] 

Q on CO- tai NOx-päästöjen määrä [g/h] tai näkyvyyttä heikentävät hiukkas-

päästöt [m3/h] 

Cpito  on sallittu pitoisuusmäärä tunnelissa [g/m3] 

Culko  on ulkoilmassa olevat epäpuhtauspitoisuudet [g/m3] 

K on näkyvyyttä heikentävä kerroin [m-1]. (𝐶𝑝𝑖𝑡𝑜 − 𝐶𝑢𝑙𝑘𝑜) korvataan K-kertoi-

mella laskettaessa näkyvyyttä heikentävien hiukkasten mitoitusilmavirtaa 

 

Ilmamäärä lasketaan erikseen CO- ja NOx-pitoisuuksille sekä näkyvyyttä heikentäville par-

tikkeleille, jonka takia kyseisten päästöjen pitoisuusmäärät on laskettava. Tunnelin CO-pi-

toisuudet lasketaan seuraavasti: 

 

QCO = (𝑛ℎ𝑎𝑄𝐶𝑂ℎ𝑎
𝑓ℎ𝑓𝑡 + 𝑛𝑘𝑎𝑄𝐶𝑂𝑘𝑎

𝑓ℎ𝑓𝑡  + 𝑛𝑟𝑎𝑄𝐶𝑂𝑟𝑎
𝑓ℎ𝑓𝑡𝑓𝑚)         (5) 

 

missä 

QCO  on CO-päästöt [g/h] 

nha  on henkilöautojen määrä tunnelissa 

QCO_ha on henkilöauton CO-päästömäärä [g/h/ajon.] 

nka  on kevyiden ajoneuvojen määrä tunnelissa 

QCO_ka on kevyen ajoneuvon CO-päästömäärä [g/ajon.] 

nra  on raskaiden ajoneuvojen määrä tunnelissa 

QCO_ra on raskaan ajoneuvon CO-päästömäärä [g/h/ajon.] 

fh  on korkeusasteen korjauskerroin (voidaan olettaa olevan Suomessa 1) 

ft  on aika-korjauskerroin 

fm  on raskaiden ajoneuvojen korjauskerroin 

NOx-päästöjen määrät lasketaan vastaavasti kaavan 6 mukaan. Ilmavirta halutaan laskea typ-

pidioksideille, jonka takia typen oksidit (NOx) on muistettava muuttaa typpidioksideiksi 

(NO2) laskun jälkeen käyttäen arvioitua muuttumiskerrointa. NPRA:n ohjeen mukaan muut-

tumiskertoimena voi käyttää 0,15 (15 % typen oksideista on typpidioksidia), jos ei tarkem-

paa tietoa ole.  

QNOx = (𝑛ℎ𝑎𝑄𝑁𝑂𝑥_ℎ𝑎𝑓ℎ𝑓𝑡 + 𝑛𝑘𝑎𝑄𝑁𝑂𝑥_𝑘𝑎𝑓ℎ𝑓𝑡  + 𝑛𝑟𝑎𝑄𝑁𝑂𝑥_𝑟𝑎𝑓ℎ𝑓𝑡𝑓𝑚)  (6) 

missä 

QNOx  on NOx-päästöt [g/h] 

nha  on henkilöautojen määrä tunnelissa 

QNOx_ha on henkilöauton NOx-päästömäärä [g/h/ajon.] 

nka  on kevyiden ajoneuvojen määrä tunnelissa 

QNOx_ka on kevyen ajoneuvon NOx-päästömäärä [g/h/ajon.] 

nra  on raskaiden ajoneuvojen määrä tunnelissa 

QNOx_ra on raskaan ajoneuvon NOx-päästömäärä [g/h/ajon.] 

 

Kaavan 7 mukaan voidaan laskea hiukkasten määrä tunnelissa. Hiukkaspäästöt huomioidaan 

tunneleissa lähinnä näkyvyyden kannalta, jonka takia laskentakaavassa on huomioitu ”ei-

pakokaasuhiukkaset” ja dieselautoista syntyvä näkyvyyttä heikentävä savu eli opasiteetti.  



36 

 

 

 

QPM = (𝑛ℎ𝑎𝑄𝑃𝑀ℎ𝑎
𝑓ℎ𝑓𝑡 + 𝑄𝑛ℎ𝑘𝑎

) + (𝑛𝑘𝑎𝑄𝑃𝑀𝑘𝑎
𝑓ℎ𝑓𝑡+𝑄𝑛ℎ𝑘𝑎

) + (𝑛𝑟𝑎𝑄𝑃𝑀𝑟𝑎
𝑓ℎ𝑓𝑡𝑓𝑚 + 𝑄𝑛𝑟𝑎

)   

(7) 

missä 

QPM  on näkyvyyttä heikentävät hiukkaspäästöt [m3/h] 

nha  on henkilöautojen määrä tunnelissa 

QPM_ha on henkilöauton PM-päästömäärä [m3/h] 

Qn_hka on henkilöautojen ja kevyiden ajoneuvojen näkyvyyttä heikentävät ”ei pa-

kokaasupäästöt” [m3/h] 

nka  on kevyiden ajoneuvojen määrä tunnelissa 

QPM_ka on kevyen ajoneuvon PM-päästömäärä [m3/h] 

nra  on raskaiden ajoneuvojen määrä tunnelissa 

QPM_ra on raskaan ajoneuvon PM-päästömäärä [m3/h] 

Qn_ra on raskaiden ajoneuvojen näkyvyyttä heikentävät ”ei pakokaasupäästöt” 

[m3/h] 

 

Päästöjen laskemisessa on huomioitava tietyt korjauskertoimet. Aika-korjauskerroin huo-

mioi autokannan uusiutumisen ja kerroin on annettu aina, joka viidennelle vuodelle vuoteen 

2030 asti. Aika-korjauskerroin huomioidaan kaikissa ajoneuvotyypeissä. PIARC-ohjeen 

mukaan tunnelin korkeusasteen korjauskerroin on 1 aina 2000 metriin asti, jonka takia sen 

voi Suomen olosuhteissa olla huomioimatta. Raskaiden ajoneuvojen päästöt ovat voimak-

kaasti sitoutuneita ajoneuvon painoon. 23 tonnia painavien ajoneuvojen korjauskerroin on 

1, jolloin korjauskerroin on huomioitava raskaimmissa ja kevyemmissä raskaan luokan ajo-

neuvoissa. Taulukossa 8 on esimerkki ajoneuvon massaan perustuvista korjauskertoimista. 

Taulukosta voidaan todeta, että yli 23 t painavilla ajoneuvoilla on korjauskerroin yli yksi ja 

alle 23 t painavilla alle yksi. 

 

Taulukko 8. Ajoneuvojen massaan perustuva korjauskerroin. Taulukossa on esitetty CO-, 

NOx-päästöjen ja näkyvyyttä heikentävien dieselkaasujen korjauskertoimet 15 t, 23 t ja 32 t 

painaville kuorma-autoille (PIARC 2012) 

 
 

Arvion ajoneuvojen määrästä tunnelissa saa usein hankkeen lähtötiedoista, joita käytetään 

esimerkiksi riskianalyysin laatimisessa. Jos kyseisiä lähtötietoja ei ole saatavilla, on PIARC 

myös ohjeistuksessaan laatinut arvioinnin tunnelin ajoneuvomäärästä ottaen huomioon eri 

olosuhteet. Ajoneuvojen määrä perustuu ajoneuvon keskimääräiseen kokoon, jota voi käyt-

tää arvioidessa ajoneuvojen maksimaalista määrää tunnelissa. Yksi henkilöauto vastaa tässä 

yhtä kokoyksikköä. Raskaat ajoneuvot muunnetaan kokoyksiköiksi oman laskentakaavan 

avulla. Eri ajonopeuksille tehdyissä määräarvioinneissa ei tietenkään ole huomioitu Suomen 

liikennettä, jonka takia määrään tulee suhtautua kriittisesti.  
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Raskaan liikenteen tuottaessa suuren määrän pakokaasupäästöistä, on sen määrä tunnelin 

liikenteestä arvioitava aina hankekohtaisesti. Jos erillistä arviointia ei ilmamäärän mitoitus-

vaiheessa ole olemassa, pitää suunnittelijan tyydyttävällä tasolla osata arvioida raskaiden 

ajoneuvojen määrä. Muiden maiden ohjeistuksissa on arvioitu hyväksi käytettäviä vakioita 

raskaan liikenteen määrästä. Esimerkiksi Itävallan ohjeessa on sanottu, että jos tunnelin päi-

vittäinen keskimääräinen liikenne on alle 5000 ajoneuvoa päivässä ja tunnelin kaltevuus on 

-+ 2 % voi raskaan liikenteen määräksi arvioida 10 % (FSV 2008). Vastaavasti Iso-Britan-

nian suunnitteluohjeessa sanotaan, että jos tarkempaa tieto ei ole saatavilla voi raskaan lii-

kenteen osuudeksi olettaa 15 % (The Highway Agency et al. 1999). 

Suomen liikenteen erilaisten ajoneuvojen päästöarvoja on arvioitu VTT:n Lipasto tietokan-

nassa. Nämä arvot on laskettu suoralle tielle keskimääräisellä maantien ajonopeudella. Huo-

mattavasti tarkempia arvoja löytyy PIARC-ohjeistuksessa, jossa päästöarvoja on annettu 

ajoneuvojen eri nopeuksille ja tunnelin kaltevuuksille. Taulukossa 9 on esimerkki bensiini-

käyttöisen henkilöauton keskimääräisistä CO-päästöistä vuonna 2010. Taulukossa ”Gradient 

[%]” kuvaa tunnelin kaltevuutta ja ”v [km/h]” ajoneuvon nopeutta. Taulukosta voi todeta 

päästöjen kasvavan huomattavasti korkeamman ajonopeuden ja suuremman kaltevuuden 

myötä. Toisaalta vaikka yksittäisen ajoneuvon pakokaasut kasvavat korkeamman ajonopeu-

den myötä ei välttämättä pitoisuudet itse tunnelissa nouse. Tämä johtuu siitä että, ajonopeuk-

sien noustessa kasvavat samalla ajoneuvojen väliset etäisyydet, joka johtaa pienempään tun-

nelikohtaiseen ajoneuvomäärään, joka taas voi johtaa pienempään yhteenlaskettuun päästö-

määrään. Suunnittelija voi tarvittavan tarkkuuden perusteella valita mitä mitoitusarvoja 

käyttää.   

Taulukko 9. Bensiiniautojen päästöt ajonopeutta ja tunnelin kaltevuutta kohden. (PIARC 

2012) 

 

Tunneliin tuotava ulkoilma sisältää jonkin verran CO-, NO2- ja PM-pitoisuuksia. Pitoisuus-

määrät eivät välttämättä ole suuria mutta ne ovat tärkeä huomioida etenkin, jos tunneli ra-

kennetaan kaupunkialueelle tai sen välittömään läheisyyteen, jossa pitoisuudet voivat het-

kellisesti nousta hyvinkin korkeiksi. CO-pitoisuudelle tyypillinen arvo on 1-5 ppm ja NO2-

pitoisuuksien vuosikeskiarvot ovat 20-40 μg/m3 suurissa kaupungeissa, nousten kaupungin 
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keskustoissa yli tuntipohjaiseen raja-arvotason 200 μg/m3
 muutama kerta vuodessa. (PIARC, 

2012, Salmi ja Saari, 2017.) Tunnelihankkeen kohdistuessa Suomen pääkaupunkiseudulle, 

voi mitoitusarvoja ottaa esimerkiksi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelun (HSY:n) julkai-

suista. HSY mittasi pääkaupunkiseudulla vuonna 2016 NO2-pisoiduuden korkeimmaksi tun-

tikeskiarvoksi 160 μg/m3. Eri mittauspisteiden korkeimmat tuntikeskiarvot vaihtelivat 65-

160 μg/m3 välillä. Niin ikään HSY:n Ilmanlaatu ”pääkaupunkiseudulla vuonna 2014” julkai-

sun mukaan CO-pitoisuuden korkein tuntukeskiarvo oli 4 mg/m3. (Malkki ja Loukkola 2015, 

Kaski et al. 2017.) Ilmatieteenlaitoksella on myös mittauspisteitä ympäri Suomea, joidenka 

dataa voi ulkoilman pitoisuuksien arvioineissa hyödyntää.  

Suomen maantietunneleita koskevissa ohjeistuksissa ei ilmanvaihdon suunnittelua varten ole 

epäpuhtauksille annettu mitoitusarvoja. Tämän takia mitoitusarvojen valitseminen jää suun-

nittelijan vastuulle ja hänen on varmistettava, että ne ovat tarpeeksi suuret, jotta tunnelille 

asetetut raja-arvot eivät ylity. Tukea voi esimerkiksi ottaa muiden maiden ohjeistuksista. 

Statens vegvesenin ohjeistuksessa on ilmanvaihdon epäpuhtauksille annettu taulukon 10 

mukaiset mitoitusarvot.  

Taulukko 10. Epäpuhtauksien mitoitusarvot (Suomennos Heino, alkuperäinen Statens-

vegvesen 2016)

 

PIARC-ohjeistuksessa on annettu CO-päästöjen mitoitusarvoksi normaalisti liikkuvalle lii-

kenteelle 70 ppm ja NO2-päästöille 1 ppm. Ohjeistusten arvoissa on hieman vaihtuvuutta 

PIARC-ohjeistuksen CO-pitoisuuden ollessa suurempi ja NO2-pitoisuuden ollessa pie-

nempi. PIARC-ohjeistuksessa kuitenkin mainitaan, että jotkut maat käyttävät raja-arvoina 

CO-pitoisuuksille 50 ppm. PIARC-ohjeessa CO-pitoisuuksien raja-arvo tunnelin sulkemi-

selle on peräti 200 ppm, mikä on Statens vegvesenin ohjetta huomattavasti suurempi. 

PIARC-ohjeistuksessa on mitoituksessa suositeltu käyttämään näkyvyyttä heikentävää K-

kerrointa arvoltaan 0,005 m-1 - 0,007 m-1 (vastaavasti noin 500 - 700 μg/m3). Niin ikään toi-

minnoiltaan Suomen Liikennevirastoa vastaava Ranskan Centre D´etudes Des Tunnels on 

tunneleiden ilmanlaatua koskevassa oppaassaan asettanut pitoisuuksille raja-arvot. Rans-

kassa ilmanvaihto mitoitetaan siten, että CO-pitoisuudet ovat 90 ppm 15 minuutin oleske-

lulle ja 50 ppm 30 minuutin oleskelulle. NO2-pitoisuuksien raja-arvo on 0,4 ppm kun näky-

vyyttä heikentävä kerroin on 0,005 m-1. (CETU 2016.) Arvojen voidaan todeta olevan hyvin 
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lähellä esimerkiksi PIARC ohjeessa annettuja arvoja. Ranskan ja Statens Vegvesenin maan-

tietunneleiden suunnitteluohjeet ovat uudemmat ja lisäksi eurooppalaisten valtioiden ohjeis-

tuksia, jonka takia niiden suositellut mitoitusarvot voisivat olla perusteltuja käyttää myös 

Suomessa.    

On muistettava, että jos tunneli on sallittu jalankulkijoille ja pyöräilijöille, on tunnelin pitoi-

suusvaatimukset ihan erilaiset. Statens vegvesenin mukaan vastaavan tilanteen mitoituspi-

toisuudet ovat hiilimonoksidille 25 ppm ja typpidioksidille 2 ppm. Suomessa ei tällä hetkellä 

ole yhtään ilmanvaihdolla toteutettua maantietunnelia, jossa kävely tai pyöräily olisi nor-

maalitilanteessa sallittu. 

3.2 Luonnollinen ilmanvaihto 

Luonnollinen ilmanvaihto tarkoittaa tilannetta, jossa tunneliin ei ole asennettu koneellista 

ilmanvaihtojärjestelmää. Olosuhdevaatimukset luonnolliselle ilmanvaihdolle voivat täyttyä 

esimerkiksi lyhyissä tunneleissa, jotka eivät helposti ruuhkaudu. Lyhyitä tunneleita on eri 

ohjeistuksissa kuvailtu 300-700 metrisinä. Luonnollisen ilmanvaihdon mahdolliseen riittä-

vyyteen vaikuttaa kaksi tekijää; autojen mäntävaikutus ja sääolosuhteet tunnelien suu-

aukoilla. Mäntävaikutus ilmenee, kun autoja ajaa tunnelin läpi suuremmalla nopeudella, kun 

millä ilma liikkuu tunnelissa luoden paineen ilmanmassoja vastaan. Mäntävaikutuksen te-

hoon vaikuttaa liikenteen nopeus, tiheys sekä ajoneuvojen poikkipinta-ala. Esimerkiksi ajo-

neuvot suuremmalla poikkipinta-alalla kuten kuorma-autot aiheuttavat suuremman mäntä-

vaikutuksen kuin henkilöautot, joiden poikkipinta-ala on pienempi. Ajoneuvojen poikki-

pinta-ala luo niin sanotun vastustuskertoimen (englanniksi ”drag coefficient”), joka määrit-

tää miten suuri mäntävaikutus ajoneuvolla on. Mäntävaikutuksen laskemiseen löytyy ohjeita 

NPRA:n laatimassa ”Road Tunnel” ohjeistuksessa ja sen teho annetaan Newtoneissa. 

(NPRA 2004.) Mäntävaikutuksen lisäksi luonnolliseen ilmanvaihtoon vaikuttaa sääolosuh-

teet. Merkittävin vaikuttava sääolosuhde on tuuli, joka voi aiheuttaa suurenkin ilmanvirtauk-

sen tunnelin läpi. Tuulen suunnasta riippuen tuuli voi joko tehostaa tai heikentää mäntävai-

kutuksen tehoa. Useimmiten luonnollinen ilmanvaihto aiheuttaa ilmavirran liikenteen suun-

taan. Joissakin tilanteissa, joissa liikenteen mäntävaikutuksen teho on tuulen tehoa pienempi 

voi ilma kuitenkin virrata tunnelissa liikennevirtaa vastaan. Pidemmissä tunneleissa esimer-

kiksi vuoristoissa on myös tunnelin suuaukkojen paine-eroilla ja lämpötiloilla vaikutus. 

Luonnollisella ilmanvaihdolla ei voi kontrolloida savua esimerkiksi tulipalotilanteessa. (The 

Highway Agency et al. 1999, CETU 2011.)   

3.3 Pitkittäinen ilmanvaihto 

Pitkittäinen ilmanvaihto on kaikista yksinkertaisin ilmanvaihtoratkaisu ja matalien inves-

tointi- ja käyttökustannusten takia yleensä ensimmäinen vaihtoehto suunniteltaessa tunne-

leiden ilmanvaihtoa. Ratkaisu on usein taloudellisesti edullisin, koska se rasittaa puhaltimia 

vähemmän eikä tarvitse kanavointia. Pitkittäisen ilmanvaihdon käyttökustannukset riippuvat 

puhaltimien käyntiajasta ja tämän takia se toteutetaan usein lyhyemmissä ja keskipitkissä 

tunneleissa mäntävaikutuksen tehostamiseksi. Ydinajatus on hyödyntää mäntävaikutuksen 

aiheuttamaa luonnollista ilmanvaihtoa mahdollisimman paljon ja sitä myötä minimoida pu-

haltimen käyntitehoa. (The Highway Agency et al. 1999.) Pitkittäinen ilmanvaihto toteute-

taan impulssipuhaltimilla, jotka työntävät ilmaa tunnelissa eteenpäin. Impulssipuhaltimet on 

valittava siten, että niiden puhallussuunta on käännettävissä, jos niitä on tarkoitus hyödyntää 
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myös tulipalotilanteessa. Normaalitilanteessa puhaltimet työntävät ilmaa liikenteen suuntai-

sesti. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto (RIL) toteaa julkaisussaan ”Liikenne ja väylät II” 

(2006), että impulssipuhaltimien etäisyys toisistaan tulisi olla suunnilleen 10-15 kertaa tun-

nelin hydraulisen halkaisijan. Tämä vastaa monessa tilanteessa noin 80 metrin etäisyyttä toi-

sistaan. Etäisyyttä tukee Norjan Yleisen Tiehallinnon standardia, jonka mukaan puhaltimien 

minimietäisyys tulee olla 70 metriä, jotta varmistetaan tasainen ilmavirta (NPRA 2004). Te-

hokasta ilmanvaihtoa vaativat tunnelit voidaan myös varustaa rinnakkaisilla puhaltimilla. 

Varustaen puhaltimet rinnakkain on huomioitava, että asennettuna liian lähekkäin toisiaan 

ne heikentävät toistensa hyötysuhdetta. Välttääkseen hyötysuhteen laskemista tulisi puhalti-

mien keskietäisyys toisistaan olla vähintään 2 x siipipyörän halkaisija. (Statens vegvesen 

2016.) 

 

Pitkittäisen ilmanvaihdon suunnittelukriteerinä on suositeltavaa käyttää ilman vähimmäisil-

mannopeutta 1-1,5 m/s (PIARC 2012). Maksiminopeutena yksisuuntaisissa tunneleissa on 

hyvä käyttää 10 m/s ja kaksisuuntaisissa tunneleissa 7 m/s huomioiden käyttökustannukset, 

pölyn kierrätys ja ilmavirran hallinta palotilanteissa (NPRA 2004). Tunnelissa normaalisti 

liikkuvassa liikenteessä voi pitkittäistä impulssipuhaltimilla varustettua ilmanvaihtoa käyt-

tää jopa 5 km pitkissä tunneleissa, riippuen liikenteen tiheydestä ja epäpuhtauskuormituk-

sesta (The Highway Agency et al. 1999). 

 

Perinteisessä pitkittäisessä ilmanvaihdossa ulkoilmaa imetään sisään tunnelin suuaukosta ja 

likainen poistoilma puhalletaan ulos toisesta suuaukoista. Tämä periaate on esitetty kuvassa 

9. Pitkittäisessä ilmavirtauksessa pakokaasupäästöt lisääntyvät asteittain tunnelin pituus-

suuntaisesti, saavuttaen suurimman pitoisuusmäärän tunnelin suuaukon kohdalla. Pitoisuus-

määrää laskettaessa on lisäksi huomioitava tunneliin puhallettavan ilman taustapitoisuus, 

joka muodostuu ulkoilmassa olevista epäpuhtauksista. Statens vegvesen ohjeistuksessa on 

kuvaajan avuin esitetty pitkittäisen ilmanvaihdon pitoisuuksien kehittymä suuaukolta suu-

aukolle. Kuvassa 8 on esitetty pitkittäisen ilmanvaihdon NO2-pitoisuuksien kehittyminen. 

 

 
Kuva 8. Pitoisuuksien kehittyminen pitkittäisessä ilmanvaihdossa, NO2 (Suomennos Heino, 

alkuperäinen Statens vegvesen 2016) 

 

Puhallettaessa likaista ilmaa ulos tunnelin suuaukolta on varmistettava, etteivät ilmassa ole-

vat epäpuhtaudet tuota haittaa tunnelin läheiselle ympäristölle. Tuulen suunta vaikuttaa suu-

resti ulospuhallettavan ilman leviämiseen. Jos tuuli esimerkiksi puhaltaa ulospuhallettavan 

ilman suuntaisesti, leviävät epäpuhtaudet paljon pidemmälle, kuin jos tuuli puhaltaa suora-

kulmaisesti ulospuhallettavaan ilmaan. (PIARC 2008.) Jos ulos puhallettava ilma sisältää 



41 

 

 

 

liikaa epäpuhtauksia, ei ilmaa tietyissä erikoistapauksissa, kuten lähellä asuinalueita, voi pu-

haltaa suuaukoista suoraan ulos. Tällöin ilma voidaan joutua puhaltamaan ulos esimerkiksi 

poistoilmahormien kautta. (The Highway Agency et al. 1999.) Poistoilmahormissa kulkeva 

ilma suunnataan suoraan ylöspäin, jolloin epäpuhtaudet laimentuvat ennen kuin ne saavut-

tavat maan pinnan. Poistoilmahormin korkeus ja koko määräytyy ilmamäärän ja ulkoilman 

pitoisuusrajojen mukaan. Ilman nopeuksien ollessa korkeita tulee poistoilmahormista syn-

tyvä melu huomioida ja varmistaa, ettei se aiheuta haittaa. (NPRA 2004.) Lisäksi on hyvä 

huomioida myös mahdolliset tulevaisuuden rakennusmahdollisuudet hormien läheisyyteen.  

 

 
 

Kuva 9. Perinteisen pitkittäisen ilmanvaihtoratkaisun periaate. (The Highways Agency et 

al. 1999)  

 

Kaksisuuntaisessa liikenteessä mäntävaikutuksen aiheuttama luonnollinen ilmanvaihto hä-

viää lähes kokonaan ja epäpuhtauspitoisuudet jakaantuvat tasaisemmin tunnelin pituussuu-

nalle. Näissä tilanteissa on perusteltua varustaa tunneli yhdellä tai useammalla poistoilma-

piipulla, jotka ovat varustettuja omilla poistoilmapuhaltimilla. (The Highway Agency et al. 

1999.) Tällöin toteutusmahdollisuuksia on muutama. Perinteinen pitkittäinen ilmanvaihto 

voidaan esimerkiksi jakaa osiin, jotka erotellaan tulo- ja poistoilmahormin kautta, tai vaih-

toehtoisesti ilma voidaan johtaa tunnelien suuaukoilta keskellä tunnelia olevaan poistoilma-

hormiin.  

 

Pidemmissä, tai joissain liikenteen kaksisuuntaisissa tunneleissa, joissa perinteinen pitkittäi-

nen ilmanvaihto ei enää ole riittävä, voidaan toteutustapaa tehostaa jakamalla tunneli yhteen 

tai useampaan ilmanvaihtoalueeseen lisäämällä ilmanvaihtohormeja. Tämä ratkaisuperiaate 

on esitetty kuvassa 10 ja perustuu siihen, että ilma vaihtuu kerran tai tarvittaessa useamman 

kerran matkan varrella. Ilmaa imetään suuaukoilta impulssipuhaltimilla, jotka työntävät il-

man pidemmälle tunneliin, josta se puhalletaan poistoilmahormin kautta ulos. Heti poistoil-

mahormin jälkeen on sijoitettu tuloilmahormi, joka tuo uuttaa ilmaa tunneliin. Tämä ilma 

taas johdatetaan impulssipuhaltimien avulla tunnelin suuaukosta ulos. Tämä toteutustapa 

varmistaa sen, että suuaukolta ulospuhallettava ilma ei sisällä liiallisia määriä epäpuhtauksia.   

 

 
 

Kuva 10. Poisto- ja tuloilmahormeilla varustetun pitkittäisen ilmanvaihtoratkaisun peri-

aate. (The Highways Agency et al. 1999)  



42 

 

 

 

 

Jos tunneli on todella pitkä tai liikenteeltään kaksisuuntainen, eikä useampaa ilmanvaihto-

hormia ole mahdollista rakentaa, voi ilmanvaihdon toteuttaa yhdellä keskeisellä poistoilma-

hormilla. Tämä ratkaisu on esitetty kuvassa 11 ja poikkeaa muilta pitkittäisilmanvaihdon 

ratkaisuilta siten, että ilmaa imetään molemmilta suuaukoilta ja puhalletaan impulssipuhal-

timien voimin sisään tunneliin.  

 

 
 

Kuva 11. Yhdellä poistoilmahormilla varustetun pitkittäisen ilmanvaihtoratkaisun peri-

aate. (The Highways Agency et al. 1999)   

 

Jos kaksisuuntaisia tunneleita varustaa pitkittäisellä ilmanvaihdolla, on aina varmistettava 

toimintaperiaate tulipalotilanteissa. Lisäksi on hyvä huomioida korkeammat käyttökustan-

nukset. Erikoistapauksissa voi pitkittäistä ilmanvaihtoa käyttää myös pidemmissä kaksi-

suuntaisissa tunneleissa, jos liikennemäärä on alhainen ja riskianalyysit osoittavat, että tuli-

palon riski on pieni. Tämän voi saavuttaa esimerkiksi rajoittamalla tunnelin käyttöä ajoneu-

voilta, jotka kuljettavat vaarallisia aineita tai ottaa sopivia liikennettä rajoittavia toimenpi-

teitä käyttöön. (The Highway Agency et al. 1999.)  

 

Suunniteltaessa pitkittäistä ilmanvaihtoa on jo suunnitteluvaiheessa hyvä huomioida puhal-

timien huoltotarve. Puhaltimien laakereiden kesto on luokkaa 2000 h käyttöajasta riippuen, 

kun taas itse moottori olisi hyvä vaihtaa noin 4000 h:n välein. Puhaltimet ovat vaihdon yh-

teydessä irrotettava tunnelin holvista ja vietävä pois huollettaviksi. Puhaltimet ovat isoja ja 

raskaita, joten niiden siirtäminen ja huolto ei välttämättä ole nopea prosessi. Huoltoajasta 

riippuen tunnelin ilmanvaihtojärjestelmä on tällöin yhden puhaltimen vajaa. Täten voisi olla 

perusteltua jo suunnitteluvaiheessa varustaa tunneli yhdellä varapuhaltimella, jonka voi 

huollon ajaksi asentaa huolettavan puhaltimen tilalle. (Kontkanen 2018.) 

3.4.1 Impulssipuhaltimet  

Impulssipuhallin on vertikaalisti asennettava puhallin, joka nostaa sen läpi kulkevan ilma-

massan nopeutta työntäen ilmaa eteenpäin. Niitä käytetään kohteissa, joissa ilmaa halutaan 

siirtää tilassa kustannustehokkaasti eteenpäin. Impulssipuhaltimet ovat kooltaan suhteellisen 

pieniä, joka mahdollistaa niiden sijoittamisen vierekkäin tunnelin holviin, kun tarvittavan 

ilman siirtomäärä on suuri. Impulssipuhaltimien helppo asennus ja matala hankintakustan-

nus tekee niistä luonnollisen vaihtoehdon monessa tunnelihankkeessa. Impulssipuhallin ei 

juurikaan tuota paineenkorotusta, ja siksi sen puhallinteho helposti laskee, jos puhaltimen 

edessä on ilman liikettä heikentäviä esteitä. Tämän takia esimerkiksi impulssipuhaltimien 

etäisyys toisistaan on suunniteltava tarkasti, jotta ei heikennetä puhaltimien keskinäistä te-

hokkuutta. Suositeltu etäisyys on vähintään 10 tunnelin hydraulista halkaisijaa. Hydraulinen 
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halkaisija määritellään siten, että se on neljä kertaa tunnelin halkaisija jaettuna tunnelin pii-

rillä. (The Highway Agency et al. 1999.) Puhaltimien väliin on myös suotavaa olla asenta-

matta liikennemerkkejä. On myös syytä mainita, ettei puhaltimien eteen saa tunnelin käyt-

töönotonkaan jälkeen asentaa mitään. Tällöin vältytään riskiltä, että ilmanvaihtojärjestelmä 

ei enää toimi suunnitellulla tavalla ja tunnelin turvallisuus vaarannetaan. (Kontkanen 2018.)   

 

Normaalitilanteissa pitkittäisessä ilmanvaihtoratkaisussa puhaltimet puhaltavat ilmaa liiken-

teen suuntaisesti, mutta erikoistilanteissa puhaltimien puhallussuunta on oltava käännettä-

vissä. Puhaltimien käännettävyyttä voi tarvita esimerkiksi kaksiputkisessa tunnelissa. Jos 

yksi tunneli suljetaan voi toisen tunnelin liikenteen suunta kääntyä tai liikenne muuttua kak-

sisuuntaiseksi, jolloin myös puhallinsuunta on käännettävä. Tunnelissa jossa on kaksisuun-

tainen liikenne voi määräävän liikennevirran suunta muuttua päivän aikana, jolloin myös 

puhaltimien puhallussuunta on tietyissä tilanteissa tuuliolosuhteet huomioiden hyvä kääntää. 

Puhaltimien kääntömahdollisuus on myös hyvin tärkeä tulipalotilanteen savunpoistossa. Ai-

koinaan puhaltimien puhallussuunnan kääntämistä pidettiin riskinä, koska oli mahdollista, 

että puhaltimet olivat hetkellisesti käyttämättömiä mahdollisen tulipalotilanteen sattuessa. 

Riippuen tunnelin olosuhteista ilmavirran täysi kääntäminen kesti pahimmissa tapauksissa 

jopa 20 minuuttia. (The Highway Agency et al. 1999.) Nykyään tämä ei ole ongelma puhal-

timien kääntyessä nopeasti, jopa alle minuutissa. Käännettäville puhaltimille on hyväksyt-

tävä hieman huonompi hyötysuhde kuin vain yhteen suuntaan puhaltaville. Puhallinsiivet 

ovat yhteen suuntaan puhaltavilla puhaltimilla optimoitu tiettyyn kulmaan, jonka takia ne 

eivät ole suotuisia käyttää toiseen suuntaan. Käännettävien puhaltimien siivet on muotoiltu 

hieman eri tavalla, joka mahdollistaa puhaltamisen molempiin suuntiin. Tämän mahdollis-

tamiseksi ollaan kuitenkin jouduttu leikkaamaan puhaltimen hyötysuhdetta. (Kontkanen 

2018.) 

 

Tunnelin profiili vaikuttaa impulssipuhaltimien sijoitukseen. U-profiiliset tunnelit, jotka 

ovat tavallisin tunnelityyppi Suomessa, mahdollistavat puhaltimien asentamisen kaarevaan 

kattoon. Neliskulmaisessa tunneliprofiilissa voivat impulssipuhaltimet vaatia ylimääräistä 

rakennuskorkeutta. On myös hyvä huomioida, että tunnelin pintamateriaali vaikuttaa im-

pulssipuhaltimien tehontarpeeseen. Sileä ja kitkaton pinta helpottaa ilman liikkumista pitkit-

täissuunnassa ja vähentää puhaltimien tarvitsemaa työntövoimaa verrattuna karkeaan pin-

taan. Impulssipuhaltimet on tärkeä kiinnittää tunnelin holviin tärinänesto-kannakkein ja tur-

vaketjuin, jotta ne eivät virheellisen asennuksen takia pääse putoamaan liikenteen päälle. 

(The Highway Agency et al. 1999.) 

 

Suunniteltaessa pitkittäistä ilmanvaihtoa on määritettävä impulssipuhaltimien tarvittava lu-

kumäärä ja koko. Työntövoima on mitoitettava siten, että se on tarpeeksi suuri ylittämään 

meteorologiset voimat, kuten tuulen, sekä lisäksi ajoneuvojen mäntävaikutuksesta aiheutu-

vat voimat. Järjestelmän toimiessa savunpoistona on puhaltimien mitoituksessa lisäksi huo-

mioitava palotehon vaikutukset. Savunhallintaa on käsitelty enemmän luvussa 3.1.6. Norjan 

Yleisen Tiehallinnon laatimasta ohjeesta löytyy mitoitusohjeet puhaltimien tarvittavalle 

työntövoimalle.  

 

Meteorologisista voimista aiheutuvat painehäviöt perustuvat lähinnä tuulen voimaan. Tuu-

len aiheuttamat luonnolliset ilmavirrat voivat olla hyvinkin vaikeita arvioida niiden epäsään-

nöllisyyden takia. Tunnelissa virtaavan luonnollisen ilmanvaihdon mittaaminen on suositel-

tavaa aina kuin mahdollista. Mittaamisen ollessa mahdollista voi meteorologisten voimien 

aiheuttama painehäviö laskea kaavalla 8. (NPRA 2004.) 
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∆p = 
𝜌

2
 (𝑖 + 𝜆

𝜌

2
+ 1) 𝑢2          (8) 

 

missä 

 

∆p  on luonnollisista voimista aiheutuva painehäviö [N/m2] 

ρ  on ilman tiheys [kg/m3] 

λ  on kerroin tunnelin pinnan kitkahäviölle [0,025 sementtipinnoitteella ja 0,05 kivi

    pinnoitteella] 

i  on tunneliputken sisään virtauksen häviökerroin [NPRA:n ohjeessa on käytetty 

arvoa 0,5] 

u  on ilman nopeus tunnelissa [m/s] 

 

Jos luonnollista ilmanvaihtoa ei pystytä mittaamaan, voi meteorologisten voimien vaiku-

tuksen laskea kaavalla 9 (NPRA 2004). 

 

∆p = ρ (𝑔
∆𝑇

𝑇𝑡
∆𝐻 +

𝑤2

2
)          (9) 

 

missä 

 

∆p  on luonnollisista voimista aiheutuva painehäviö [N/m2] 

g  on putoamiskiihtyvyys 9,81 [m/s2] 

∆T  on ilman keskilämpötilan ero tunnelissa ja ulkona [K] 

Tt  on tunnelin ilman keskilämpötila [K] 

∆H  on tunnelien suuaukkojen välinen korkeusero [m] 

w  on ilman nopeus tunnelin suuaukon lähettyvillä [m/s] 

 

Ajoneuvoista syntyvän mäntävaikutuksen suuruuden voi laskea yksisuuntaisille tunneleille 

kaavalla 10 (NPRA 2004). 

 

PF = 
𝜌

2
 

𝑖𝐹𝐴𝐹

(1−
𝐴𝐹
𝐴𝑁

)
2  (𝑁+(𝑣𝑡 − 𝑢)2 − 𝑁−(𝑣𝑡 + 𝑢)2)    (10)  

 

missä 

 

PF  on mäntävaikutus [N] 

iF  on ajoneuvon vastustuskerroin [kevyet ajoneuvot = 0,5, raskaat ajoneuvot = 0.8-

1,7] 

AF  on ajoneuvon poikkipinta-ala [kevyet ajoneuvot = 2 m2, raskaat ajoneuvot = 6 m2] 

N+, N-  on ajoneuvojen määrä tunnelissa mitoitus ajanhetkellä ja ajonopeudella, jossa N+ 

   ilmavirran suuntaan ajavat ja N- ilmavirtaa vasten ajavat 

vt  on liikenteen nopeus [m/s] 

um  on mitoitettu ilmannopeus [m/s]   

 

Jos tunnelin liikenne on kaksisuuntainen, lasketaan mäntävaikutus kaavalla 11 (NPRA 

2004). 
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PF = 
𝜌

2
 

𝑖𝐹𝐴𝐹

(1−
𝐴𝐹
𝐴𝑁

)
2  (𝑁+(𝑣𝑡 − 𝑢)2)      (11) 

 

Laskettujen arvojen avulla voidaan kaavan 12 avulla laskea impulssipuhaltimien mitoitus-

työntövoima (NPRA 2004).   

 

N = 
𝑃𝐹 + ∑∆𝑝 ∗ 𝐴𝑁

𝑘𝑠
        (12) 

 

missä 

 

N  on työntövoima [N] 

AN  on tunnelin poikkipinta-ala [m2] 

ks  on järjestelmäkerroin [epäkeskeisesti asennetut puhaltimet = 0,5-0,6, keskeiset 

asennetut puhaltimet 0,7-0,8]  

PF  on mäntävaikutus [N] 

∑∆p  on luonnollisista voimista aiheutuva painehäviö [Pa]  

 

Huomiona vielä, että tämä työntövoima on mitoitettu tunnelin normaaliolosuhteille. Mitoi-

tettaessa impulssipuhaltimet savunpoistoa varten, on puhaltimien työntövoiman oltava tar-

peeksi suuri, jolla tuotetaan riittävä ilmannopeus ja voima, jotta ylitetään tulipalon aiheutta-

mat ilmavirrat.  

3.5 Poikittainen ilmanvaihto  

Poikittainen ilmanvaihto voidaan jakaa täys- ja puolipoikittaiseen ilmanvaihtoon. Täyspoi-

kittainen ilmanvaihto on kaikista kattavin tapa toteuttaa koneellinen ilmanvaihto, mutta sitä 

käytetään kuitenkin harvemmin sen kalliista investointi- ja käyttökustannuksista johtuen. 

(The Highway Agency et al. 1999.) 

 

Täyspoikittainen ilmanvaihtoratkaisu perustuu tunnelin poikkileikkauksen läpi kulkevaan 

pystysuoraan ilmavirtaan, joka virtaa tuloilmakanavasta poistoilmakanavaan. Käytännössä 

ilmavirta ei ikinä ole täysin pystysuora, koska tunnelissa virtaa aina jokin pitkittäinen ilma-

virta. Tämä pitkittäinen ilmavirta voi syntyä ajoneuvojen mäntävaikutuksesta tai ulkopuoli-

sista sääolosuhteista. Kuvassa 12 esitetyn täyspoikittaisen ilmanvaihtoratkaisun tulo- ja pois-

toilmakanavisto ovat molemmat varustettu omilla puhaltimillaan sekä useammalla ilmaa pu-

haltavilla/imevillä liittymillä, jotka sijoittuvat koko tunnelin pituudelle. Itävallan tunnelei-

den ilmanvaihdon suunnittelumääräyksen mukaan tuloilma-aukkojen väli saa olla enimmil-

lään 50 metriä ja poistoilma-aukkojen etäisyys 110 metriä. Täyspoikittaisen ilmanvaihtorat-

kaisun tasaisesti vaihtuvan ilman takia tunnelin pituudella tai liikenteen suunalla ei epäpuh-

tauksien laimentamisen kannalta ole merkitystä. Rajoittavaksi tekijäksi nousee kuitenkin 

tekniikka ja sen hinta. Esimerkiksi hyvin pitkissä tunneleissa kuljetettava ilmamäärä on to-

della suuri vaatien suuret kanavat, jotka lisäävät kustannuksia. Tämän takia ilmanvaihto jae-

taan pidemmissä tunneleissa usein lohkoihin, joilla kaikilla on omat puhaltimet. Näin ilman-

vaihtoa voidaan ohjata paremmin, eikä kanavista ja puhaltimista muodostu liian suuria. 

Kaikki puhaltimet sijoitetaan usein lähelle tunnelin suuaukkoja, jolloin niihin on helppo 

päästä käsiksi. (FSV 2008, PIARC 1991.)     
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Kuva 12. Täyspoikittainen ilmanvaihtoratkaisu (AECOM 2015) 

 

Verrattuna pitkittäiseen ilmanvaihtoon täyspoikittaisessa ilmanvaihdossa päästöt eivät prog-

ressiivisesti kasaannu ilmavirran mukana, koska ne poistetaan koko tunnelin matkalta mel-

kein suoraan epäpuhtauslähteestä. Tavallisimmassa ja tehokkaimmassa kanavointiratkai-

sussa tuloilmakanava on alhaalla ja poistoilmakanava ylhäällä. Näin ilmavirta virtaa alhaalta 

ylös minimoiden pakokaasut oleskeluvyöhykkeellä. Myös savunpoistotilanteessa savu pois-

tetaan suoraan ylöspäin hyödyntäen sen nostovoimaa. (The Highway Agency et al. 1999.) 

 

Puolipoikittaisessa ilmanvaihtoratkaisussa ilma tuodaan kuvan 13 mukaan tunneliin, täys-

poikittaisen ratkaisun tapaan monesta pisteestä, mutta poistetaan vain yhdestä, tavallisesti 

yhden tai useamman poistoilmahormin kautta. Puolipoikittainen ilmanvaihto voi myös tar-

koittaa ratkaisua, jossa poistoilmapuhaltimia ei ole, ja poistoilma virtaa ulos tunneleiden 

suuaukoilta. Puolipoikittainen ilmanvaihto poistaa täten epäpuhtauksia täyspoikittaista rat-

kaisua tehottomammin, mutta toimii kaksisuuntaisista tunneleista pitkittäistä ilmanvaihtoa 

paremmin. Puolipoikittainen ratkaisu on yleensä täysipoikittaisen ja pitkittäisen ilmanvaih-

don kompromissi. (PIARC 1991.)     

 

   
 

Kuva 13. Puolipoikittainen ilmanvaihtoratkaisu (AECOM 2015) 

 

Poikittaisessa ilmanvaihdossa on kanavisto varustettava koko tunnelin pituudelta säätöpel-

lein, jolla taataan tasainen ilmanjako. Tunnelin ilmanvaihto voidaan tarvittaessa myös jakaa 

omiin ilmanjakolohkoihin, jolloin säätöpeltien on oltava moottoroituja. Ilmamäärän ollessa 

jaettuna lohkoihin, voi ilmavaihtoa ohjata energiatehokkaasti pitoisuuksien mukaan. Säätö-

pellit on valittava siten, että ne kestävät myös tulipalotilanteen kuumaa savua. Säätöpellit 

voivat myös joutua suuren paine-eron alaisuuteen (2000-6000 Pa, riippuen kanaviston pi-

tuudesta), jolloin niiden on myös pystyttävä avautumaan. (PIARC 2007.)   
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3.6 Maantietunneleiden savunpoisto 

Savunpoiston tarkoitus tunneleissa on suojata käyttäjät tulipalon aiheuttamilta myrkyllisiltä 

kaasuilta ja savulta sekä taata turvallinen savuvapaa evakuointireitti. Evakuoinnin jälkeen 

savunpoiston on vielä varmistettava, että hätä- ja pelastuspalveluilla on mahdollisuus ope-

roida turvallisesti. Tunnelin ollessa varustettu koneellisella ilmanvaihdolla toimii ilman-

vaihto useimmiten myös savunpoistojärjestelmänä. (CETU 2011.) Seuraavassa käsitellään 

ilmanvaihtojärjestelmän avulla toimivaa savunpoistoa. Lisäksi käsitellään lyhyesti palote-

hoja sekä miten savu käyttäytyy tulipalon syttyessä, koska nämä ovat oleellisia asioita sa-

vunhallinnan suunnittelussa.  

  

Savun käyttäytyminen tulipalotilanteessa 

 

Ilman mitään ulkopuolista vaikutusta savu nousee tulipalon lähteestä tunnelin holviin, jossa 

se kerrostuu ja muodostaa savupeitteen molempiin suuntiin tulipalosta poispäin. Tämä ti-

lanne on esitetty kuvassa 14. Savun leviämisen nopeus riippuu tulipalon suuruudesta mutta 

voi isoissa tulipaloissa nousta jopa 2 m/s. Savupeite siirtää lämpöä tunnelin holviin, seiniin 

ja ympäröivään ilmaan, viilentyen etäisyyden kasvaessa palolähteestä. Savupeite laskee 

myös holvista alaspäin etäisyyden myötä samalla kuin tiheys pienenee. Tietyn ajanjakson 

päästä koko tunnelin poikkipinta-ala on täynnä savua. Kokemus osoittaa, että tämä ajanjakso 

ei välttämättä ole 15 minuuttia pidempi, jos ei savun leviämistä hallita koneellisella savun-

poistolla. Tämä ideaalinen savun leviäminen toteutuu kuitenkin hyvin epätodennäköisesti 

todellisessa tunnelissa, sillä sääolosuhteet, ilmanvaihto ja ajoneuvot luovat tunneliin pitkit-

täisen ilmavirran. (PIARC 2011.)   

 

 
 

Kuva 14. Savun ideaalinen leviämiskuvio (PIARC 2007) 

 

Pitkittäinen ilmanvaihto 

 

Jos tunnelin savunpoisto toteutetaan pitkittäisen ilmanvaihdon avulla, on ilman ”kriittinen 

nopeus” tärkeä huomioida. Kriittisellä nopeudella tarkoitetaan tässä käsitteessä sitä pitkittäi-

sen ilmanvirran nopeutta, jolloin savun takaisinvirtausta ei enää tapahdu. Jos tunnelissa 

oleva pitkittäinen ilmavirta on nopeudeltaan niin sanottua kriittistä nopeutta pienempi, voi-

daan olettaa ilman takaisinvirtausta, jolloin savu leviää holvia myöten molempia suuaukkoja 

kohti ideaalisen leviämisilmiön periaatteella. Tässä tilanteessa myös savun leviäminen on 

suhteellisen hidasta. Vastaava tilanne on esitetty kuvassa 15. (PIARC 2011.)   
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Kuva 15. Ilmavirran nopeuden ollessa kriittistä nopeutta pienempi (Muokattu, alkuperäi-

nen PIARC 2007) 

 

Jos tunnelin pitkittäinen ilmannopeus on yhtä suuri kuin kriittinen nopeus, säilyy savuton 

alue usein alavirtauksessa, eikä takaisinvirtausta synny. Tämä tilanne on esitetty kuvassa 16. 

Suotuisaa tulipalotilanteessa on savun leviäminen ainoastaan puhaltimien puhaltamaan 

suuntaan ilman mitään takaisinvirtausta, ja pitää jatkuva savuvapaa tila savun alavirtauk-

sessa, jolloin tunnelista poistuminen on helpompaa ja turvallisempaa. Tämän takia voidaan 

sanoa, että optimaalinen savunpoistotilanne on pitkittäisen ilmavirran nopeuden ollessa 

sama kuin kriittinen nopeus. (PIARC 2011.)   

 

 
 

Kuva 16. Ilmavirran nopeuden ollessa yhtä kuin kriittinen nopeus (Muokattu, alkuperäinen 

PIARC 2007) 

 

Kun pitkittäinen ilmannopeus on kriittistä nopeutta suurempi, on suuri todennäköisyys, ettei 

alavirtauksessa turbulenssin takia enää ole savuvapaata aluetta ja koko tunnelin poikkipinta 

on täynnä savua (PIARC 2007). Tämä tilanne on esitetty kuvassa 17.  

 

 
 

Kuva 17. Ilmavirran nopeuden ollessa kriittistä nopeutta suurempi (Muokattu, alkuperäi-

nen PIARC 2007) 

 

Kriittinen nopeus on tulipalokohtainen ja se on hyvin vaikea määrittää. Savun käyttäytymi-

nen ja kerrostuminen alavirtauksessa on turbulenttisen piirteensä takia monimutkainen il-

miö, johon vaikuttaa monta tekijää, kuten tunnelin kallistuma ja liikenne. Tunnelin kalte-

vuudesta johtuvan niin sanotun savupiippuilmiön takia, savu pyrkii nousemaan ylöspäin, 

jolloin kriittinen nopeus kallistuvassa tunnelissa voi olla hyvin erilainen suoraan tunneliin 

verrattuna. PIARC on ohjeessaan ”Fire and smoke control in road tunnels” on laatinut kaa-

van kriittisen nopeuden laskemiseen, jota voi suunnittelussa hyödyntää. Kaavan 13 avulla 
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lasketut kriittiset nopeudet on tulostettu kuvaajalle palotehon funktiona ja näkyvät kuvassa 

17. Tunnelin korkeutena on käytetty 4,2 m ja poikkipinta-alana 37,8 m2. Kuvasta 18 voi 

todeta, että kriittinen nopeus nousee pienemmilläkin palotehoilla hyvin nopeasti lähelle 2 

m/s. Kriittisen nopeuden määrittämiseksi voi myös käyttää 3D-simulointeja, jotka ottavat 

huomioon muita ilmiöitä, kuten tulipalon leveyden. (PIARC 1991.)     

 

Vc = 𝐾1𝐾2 [
𝑔 𝐻 𝑄

𝜌∞ 𝐶𝑝 𝐴 ( 
𝑄

𝜌∞ 𝐶𝑝 𝐴 𝑉𝑐
 + 𝑇∞)

]

1/3

     (13) 

 

missä 

 

Vc  on kriittinen nopeus [m/s] 

K1 ja K2 ovat vakioita 

g  on putoamiskiihtyvyys [m/s2] 

H  on tunnelin korkeus [m] 

Qpalo  on paloteho [MW] 

AN  on tunnelin poikkipinta-ala [m2] 

Cp  on ilman ominaislämpökapasiteetti [kJ/kgK] 

ρ∞  on ulkoilman tiheys [kg/m3] 

Tu  on ulkoilman lämpötila [K]  

 

 
 

Kuva 18. Kriittinen nopeus palotehon funktiona (Muokattu, alkuperäinen PIARC 1991) 

 

Monet maat ovat myös laatineet palotehokohtaisia mitoitusarvoja ilman nopeudelle tulipa-

lotilanteissa, joita suunnittelussa voi käyttää referensseinä. Taulukkoon 11 on kerätty, Rans-

kassa, Hollannissa, Ruotsissa ja Norjassa suositeltuja ilmavirran mitoitusnopeuksia. Arvot 

on otettu kyseisten maiden suunnitteluohjeista. Kuvasta voi todeta, että tavallinen keskimää-

räinen mitoitusnopeus on noin 3 m/s. Yli 100 MW:n mitoituspaloissa nopeus on hieman 

suurempi. (PIARC 1991.)  
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Taulukko 11. Ilman nopeuden mitoitusarvoja palotehon suuruuteen nähden 

 
 

Palotehon suuruus on hyvin riippuvainen ajoneuvon koosta ja tyypistä. Palotehojen suuruuk-

sia on arvioitu useissa tutkimuksissa ja palokokeissa. Yksi merkittävä esimerkki on EU-

REKA-hanke, johon osallistui yhdeksän eurooppalaista valtiota. EUREKA-hanke koostui 

yhteensä 20:stä sen aikaisista huippukehittyneistä palokokeista, jotka suoritettiin 2300 met-

riä pitkässä Repparfjordin testitunnelissa Norjassa. Palokokeissa käytettiin erilaisia ajoneu-

voja ja junavaunuja. Palokokeet ja niiden tulokset suoritettiin ja analysoitiin vuosien 1990-

1995 aikana. Taulukkoon 12 on koottu hankkeen tärkeimmät tulokset. 

 

Taulukko 12. EUREKA-hankkeen keskeiset tulokset (Muokattu, alkuperäinen Haack 1998) 

 
  

EUREKA-hankkeesta on huomioitava, että kokeet suoritettiin hankkeen aikaisilla ajoneu-

voilla. Kokeiden suoritusajankohdasta nykypäivään ajoneuvojen tekniikka ja etenkin sisus-

tusmateriaalit ovat kehittyneet, jonka takia palotehoja on käytettävä kriittisesti. Toisaalta on 

huomioitavaa myös, että ajoneuvojen tekniikka ja palava materiaali on vuosien myötä li-

sääntynyt. Palotehon suuruuksia on määritelty monessa muussakin tutkimuksessa. Taulu-

kossa 13 esimerkkejä Hollannin ”Dutch Centre for Tunnel Safety - Rijkwaterstaat” ja 

PIARC ”Fire and Smoke Control in Road Tunnels” ohjeesta. 

 

Taulukko 13. Palotehojen suuruuksia Dutch Centre for Tunnel Safety - Rijkwaterstaat ja 

Fire and Smoke Control in Road Tunnels ohjeista. (PIARC 2007, Steunpunt Tunnelvei-

liggeid 2005) 
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Palotehon suuruuteen vaikuttaa lisäksi onko palavia ajoneuvoja useita vai johtuuko tulipalo 

esimerkiksi yhden ajoneuvon teknisestä viasta. Monen ajoneuvon onnettomuus voi johtaa 

hyvinkin suuriin palotehoihin. PIARC ohjeistuksen mukaan ajoneuvosekoite koostuu kui-

tenkin enimmäkseen henkilöautoista, jonka takia henkilöautopalo on todennäköisin ilmiö. 

On lisäksi arvioitu, että 95 % kaikista henkilöautopaloista aiheutuu teknisestä viasta eikä 

niinkään onnettomuudesta tarkoittaen, että useimmissa tapauksissa vain yksi auto on osalli-

sena tulipaloon. Yhden auton tulipalo voi kuitenkin tuottaa suuren määrän myrkyllistä savua 

ja asettaa käyttäjien terveyden vaaraan. (PIARC 2007.) Tämän takia palotehon määrittämi-

sessä on oltava hyvin tarkka ja mietittävä tarkoin mitkä kriteerit sopivat juuri kyseiseen tun-

nelihankkeeseen. Erilaisten onnettomuustilanteiden todennäköisyyksiä käsitellään usein 

tunnelikohtaisessa riskianalyysissa.    

  

Pitkittäinen ilmanvaihto on katsottu olevan yksisuuntaisissa tunneleissa hyvin tehokas sa-

vunpoistoratkaisu. Tunnelin käyttäjät ovat käytännössä koko ajan tulipalon savuttomalla 

puolella olettaen, että autot alavirtauksessa pääsevät ajamaan ulos normaalilla nopeudella. 

Kaikki yksisuuntaiset tunnelit ovat kuitenkin myös varustettava hätäpoistumisteillä odotta-

mattomia tapahtumia varten, kuten jos tunnelin savunpoisto ei jostain syystä pysty poista-

maan tarpeeksi savua, tunneli on ruuhkautunut tai sattunut räjähdys. Jos pitkittäisellä ilman-

vaihdolla varustettu tunneli on kaksisuuntainen, on ilmannopeus savunpoistotilanteessa pi-

dettävä matalana. Esimerkiksi Itävalta määrittää evakuointitilanteessa ilmannopeudeksi 1-

1,5 m/s ja Saksa alle 1,5 m/s. Evakuoinnin jälkeen ohjataan ilmannopeus palomiesten tarvit-

semalle nopeudelle. Haasteellisessa kaksisuuntaisessa tunnelissa voi myös olla perusteltua 

tehostaa savunpoisto erillisillä poistoilmakanavilla tai -hormeilla. (PIARC 2007.) Impuls-

sipuhaltimia on pystyttävä ohjaamaan joko ryhmissä tai yksitellen, jolloin niiden käyntiä 

voidaan ohjata tulipalotilanteen mukaan. On esimerkiksi tärkeää, ettei impulssipuhallin ole 

käynnissä liian lähellä tulipaloa, koska tämä tuhoaa savun kerrostumisen välittömästi. 

(PIARC 1991.) 

 

Mitoitettaessa impulssipuhaltimia savunpoistoa varten on varmistettava, että puhaltimien 

yhteinen työntövoima on riittävä siirtämään tulipalosta syntyvää savua haluttuun suuntaan. 

NPRA:n ohjeen D-liitteessä, on yksinkertaistamisen vuoksi kuvallisesti esitetty ilmavirran 

kriittinen nopeus ja tarvittava paine, jotka ovat riittävän suuret tulipalon aiheuttamien ilma-

virtojen voimien voittamiseksi. Kriittinen nopeus ja paine on esitetty graafisesti eri palote-

hoja ja meteorologisia voimia kohti tunnelin pituuden ja kaltevuuden funktiona. Esimerk-

kinä on otettu kuvaaja, joka esittää 20 MW:n palotehoa ja 16 Pa:n luonnollista painehäviötä 

ylöspäin kallistuvassa tunnelissa. Luonnollisen painehäviön voi laskea luvussa 3.1.4 esitet-

tyjen kaavojen 8 tai 9 mukaan. Kuvassa 19 ja 20 esitetyistä kuvaajista voi todeta, että esi-

merkiksi 2 km tunnelissa 2 % kaltevuudella kriittinen nopeus on noin 2,5 m/s ja tarvittava 

paineentuotto on noin 90 Pa.   
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Kuva 19. Ilmanvaihdon nopeus tunnelin pituuden ja kaltevuuden funktiona. (NPRA 2004)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Ilmanvaihdon paineentuotto tunnelin pituuden ja kaltevuuden funktiona. (NPRA 

2004)       

Kun tarvittava paineentuotto on tiedossa saa puhaltimien yhteisen työntövoiman laskettua 

kaavalla 14. 

PV = 
𝑛𝑠

𝑛𝑣 
 ∆p A         (14) 

 

missä 

PV  on tarvittava työntövoima [N] 

ns  on varmuuskerroin [NPRA:n ohjeessa on käytetty 1,1] 

nv  on puhaltimien asennuksen huomioiva kerroin  

∆p  on kuvaajista saatu painearvo [Pa] 

AN  on tunnelin poikkipinta-ala [m2] 
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Poikittainen ilmanvaihto 

 

Poikittaisen ilmanvaihdon toimiessa savunpoistona, on sen tarkoitus pitää savu kerrostu-

neena peitteenä tunnelin holvissa ja poistaa se sieltä. Kerrostumisen ylläpitäminen on hyvin 

tärkeää tulipalotilanteessa, jotta evakuoitavilla henkilöillä on savuvapaa vyöhyke tien pin-

nalla. Savun kerrostumisen luonne on kuitenkin hyvin herkkä ulkopuolisille tekijöille. Ker-

rostuminen hajoaa helposti ajoneuvojen aiheuttamasta virtauksesta ja sääolosuhteista, kuten 

suuaukkojen välisestä paine-erosta tai tuulesta. Tämän takia poikittaisissa ilmanvaihtorat-

kaisuissa on savunpoistotilanteessa pitkittäistä ilmavirtaa pyrittävä hallitsemaan mahdolli-

simman hyvin. Pääsääntöisesti tunnelin pitkittäisen ilmavirran nopeuden noustessa yli 2 m/s 

ei poikittaisen savunpoiston avulla enää, turbulenssin takia, pystytä hallitsemaan savun ker-

rostumista. (PIARC 1991.) Tulipalon valvontaa ja savunpoiston ohjausta on mietittävä tar-

koin. Onnettomuustilanne on kartoitettava nopeasti ja siitä syntyvä savu on saatava mahdol-

lisimman tehokkaasti poistettua onnettomuusalueelta, jonka takia palopeltien on pystyttävä 

ohjautumaan täysin auki asentoon onnettomuusalueella ja kiinni asentoon muissa osin tun-

nelia. Savunpoistoaukoista kulkevan ilman nopeus ei saa ylittää 25 m/s, jolloin painehäviöt 

kasvavat hyvin suuriksi luoden riskin, että savu poistuu muuta kautta. (FSV 2008.) Kokemus 

osoittaa, että poikittaisen ilmanvaihdon avulla savua on hyvin vaikea hallita etenkin lyhy-

emmissä tunneleissa, joissa sääolosuhteiden vaikutus on suurempi (PIARC 1991).  

 

Toteutustavasta riippumatta savunpoistotilannetta ohjataan erillisen palotilanneohjauksen 

mukaan, josta vastaa pelastusviranomaiset. Palotilanneohjaus toteutetaan erillisen savun-

poistosuunnitelman mukaan. (RIL 2006.) Ohjaus on erilainen riippuen siitä, onko tilanne 

esimerkiksi evakuointitilanne tai palon sammutustilanne (PIARC 2007). 

 

Savunpoiston toimivuuden varmistamiseksi kaikki ilmanvaihtoon liittyvät komponentit (ku-

ten sähkökaapelit ja kytkentärasiat) on kestettävä tulipalosta leviävän kuuman savun aiheut-

tamaa korkeaa lämpötilaa. Lämpötilasiedon vähimmäisvaatimuksia on määritelty eri kansa-

laisissa määräyksissä ja vaihtelevat 250 °C 1 tunnista (Itävalta, Hollanti, Iso-Britannia, 

USA), 250 °C 1,5 tuntiin (Ranska), 300 °C 1 tuntiin (Norja, Ruotsi), 400 °C 1,5 tuntiin 

(Sveitsi). (PIARC 1991.) Nämä määräykset näkyvät myös puhaltimien valmistajien tekni-

sissä tiedoissa. Systemair lupaa 1,2 tunnin toimintaa 400 °C:ssa ja Fläktwoods 2 tunnin toi-

mintaa 400 °C:ssa. (Systemair AB 2018, Fläktwoods Oy 2018.) Tulipalon yläpuolella välit-

tömässä läheisyydessä lämpötila voi nousta jopa 1000 asteeseen, jolloin puhaltimet eivät ole 

toimintakykyisiä. (PIARC 1991) Pitkittäisen ilmanvaihdon suunnittelussa on siis varaudut-

tava siihen, etteivät kaikki puhaltimet tulipalotilanteessa ole toimintakunnossa. 

3.7 Maantietunnelin ilmanvaihdosta aiheutuva melu  

Tunneleiden ilmanvaihtoa suunnitellessa on varmistettava, että valitun ilmanvaihtoratkaisun 

äänitaso ei ole liian korkea. Liian korkea puhaltimista aiheutuva melu voi johtaa mm. siihen, 

että normaalia akustista hälytystä ei voi käyttää, tunnelissa olevat henkilöt eivät onnetto-

muustilanteessa kuule ohjeita tai pelastusviranomaisilla on hankaluuksia kommunikoida. 

Laskettaessa puhaltimien tuottamaa äänitasoa on huomioitava tunnelin pintamateriaalien 

vaimennuskertoimet, tunnelin seinien äänen heijastus sekä tunnelin ilman kyky absorboida 

ääntä yli 100 metrin etäisyyksillä. (PIARC 2007.) Ruotsin Vägverket tunnelijulkaisun mu-

kaan impulssipuhaltimien A-painotettu keskiäänitaso saa tunnelin käyttötilanteessa enim-

mäkseen olla 90 dB. Melu mitataan keskellä tunnelia 1,5 metriä tien pinnasta. Jos ääni sisäl-

tää ääneksiä, ei A-painotettu keskiäänitaso saa nousta yli 85 dB. Jos puhaltimien yhteinen 
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käyttöaika on yli 100 tuntia vuodessa, ei niiden vastaava melu saa nousta yli 85 dB ja vas-

taavasti sisältäen säveliä yli 80 dB. Muiden, esimerkiksi ilmanvaihtohormeissa olevien pu-

haltimien, A-painotettu keskiäänitaso ei saa nousta yli 75 dB. (Vägverket 2004.) Tunnelin 

ääniolosuhteita voi epävarmoissa tilanteissa tarkemmin analysoida akustiikkasuunnittelijan 

avulla.  
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4. Tulevaisuuden tieliikenneajoneuvokanta  
 

Kasvava tieliikenteen ajoneuvokanta, huoli ympäristöstä ja ihmisen terveydestä ovat syy tiu-

kentuville liikennepäästömääräyksille. Vaikka nykyisten hiilivetypolttoaineiden tuottamat 

liikennepäästöt ovat vähentyneet, on perinteisten diesel- ja bensiinipolttoaineiden käyttöä 

vähennettävä entisestään siirryttäessä kohti vähäpäästöisempää tieliikennettä. Tiukemmat 

liikennepäästömääräykset ovat myös nostaneet näkyville polttoainemoottoritekniikan rajal-

lisuuden. Rajallisuus on noussut esille esimerkiksi niin sanotun Volkswagen päästöhuijaus 

skandaalin yhteydessä joissa ilmeni, että Volkswagen väärensi autojen päästömääriä, jotta 

ne luokiteltaisiin uusien päästömääräysten mukaisiksi. Tämä osoittaa sen, kuinka nykyisten 

liikennepäästömääräysten tasoille pääseminen vaatii yhä monimutkaisempaa teknologiaa, 

joka on vaikea soveltaa vain polttomoottorilla varustettuihin autoihin. Nämä ongelmat edis-

tävät entisestään muiden vaihtoehtoisten energialähteiden kuten sähköautojen kasvua mark-

kinoilla. (Williams 2017.) Muita vaihtoehtoisia polttoaineita ja energianlähteitä ovat erilaiset 

biopolttoaineet, kaasu ja vety. Kaikilla vaihtoehtoisilla liikenteen energiamuodoilla on hyvät 

ja huonot puolensa ja niiden tulevaisuuden käyttöpotentiaali on vaihteleva. Alla olevissa lu-

vuissa käydään tarkemmin läpi erilaisia sähköajoneuvoja ja biopolttoaineita, miltä niiden 

tulevaisuus näyttää ja mikä on niiden vaikutus tulevaisuuden liikennepäästöihin. Tämän lu-

vun tavoitteena on hahmottaa miltä tulevaisuuden tieajoneuvokanta näyttää.  

4.1 Suomen tieliikenneajoneuvokanta 

Suomen liikennekäytössä oleva ajoneuvokanta koostui vuonna 2017 noin 3 miljoonasta ajo-

neuvosta, joista noin 2,7 miljoonaa oli henkilöautoja. Henkilöautot olivat pääasiassa poltto-

moottorilla varustettuja. Näistä bensiinikäyttöisiä oli noin 1,9 miljoonaa ja dieselkäyttöisiä 

noin 740 000. Vuoteen 2016 verrattuna liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä kas-

voi 1,5 %. Pakettiautoja oli yhteensä vajaa 320 000, linja-autoja reilu 12 000 ja kuorma-

autoja noin 95 000. Vaihtoehtoisilla energianlähteillä toimivien ajoneuvojen määrä oli suh-

teellisen pieni. Täyssähköllä toimivia henkilöautoja oli reilu 2 000, hybridi sähköautoja reilu 

3 700 ja kaasulla toimivia henkilöautoja reilu 2 300. Raskas ajo-neuvokanta koostui käytän-

nössä pelkästään polttomoottorilla varustetuista ajoneuvoista. (Tilastokeskus 2018a, VTT 

LIPASTO 2017.) Suomen vuoden 2017 ajoneuvokanta on esitetty kuvassa 21. 
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Kuva 21. Suomen ajoneuvokanta vuonna 2017. 1: bensiinikäyttöiset henkilöautot, 2: die-

selkäyttöiset henkilöautot, 3: vaihtoehtoisilla voimalähteillä kulkevat henkilöautot, 4: pa-

kettiautot, 5: kuorma- ja linja-autot (Tilastokeskus 2018a) 

 

Suomen ajoneuvokantaa kuvaa hyvin sen keski-ikä, jolla myös on vaikutus ajoneuvokannan 

kehitykseen. Suomen henkilöautokannan keski-ikä oli vuonna 2017 12,2 vuotta kun se 

EU:ssa keskimäärin oli 10,7 vuotta. Verrannollisesti EU:n taloudellisesti kehittyneimmissä 

maissa se oli esimerkiksi Ruotsissa 8 vuotta, Iso-Britanniassa 8,5 vuotta, Saksassa 7,3 vuotta 

ja Ranskassa 8,3 vuotta. (ACEA 2017.) Autokannan vanhempi keski-ikä vaikuttaa negatii-

visesti pakokaasupäästöihin, jotka ovat suuremmat kuin uudemmalla autokannalla. Hitaasti 

uusiutuva autokanta hidastaa lisäksi vaihtoehtoisilla energialähteillä kulkevien ajoneuvojen, 

kuten sähköautojen, yleistymisnopeutta. 

 

Suomen ajoneuvokantaa voi kuvailla vakaaksi ja hitaasti uusiutuvaksi. Väite perustuu keski-

iän lisäksi ajoneuvokannan suureen kokoon, jossa vuosittaiset kantaan tulevat ja poistuvat 

ajoneuvot ovat määriltään suhteellisen pienet. (Pöllänen et al. 2006.)   

 

Ajoneuvokannan uusiutumiseen vaikuttaa monta tekijää, joista useimmat vaikuttavat hitaasti 

ja ilmenevät pitkällä aikatähtäimellä. Vaikuttavat tekijät ovat mm. maan talouden, väestön, 

energian, ajoneuvoteknologian, ihmisten ajattelutavan kehitys sekä poliittiset päätökset. 

Etenkin liikennepolitiikalla, mm. verotusten ja rahoitustukien kautta, voidaan ohjata mihin 

suuntaan ajoneuvokanta kehittyy ja esimerkiksi nopeuttaa sen uusiutumista. Vaikka osa 

muutoksista on mahdollista ennustaa, on kehitykseen vaikuttavia tekijöitä niin monta, että 

ajoneuvokannan tulevaisuutta on vaikea arvioida. (Pöllänen et al. 2006.) 
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4.2 Sähköajoneuvot 

4.2.1 Sähköajoneuvojen taustaa 

Sähköajoneuvon voi yksinkertaisesti kuvailla ajoneuvona, joka saa kulkuenergiansa osittain 

tai kokonaan akkuihin varastoidusta sähköstä. Sähköajoneuvot on jaettu kolmeen kategori-

aan; täyssähköajoneuvot, hybridisähköajoneuvot ja ladattavat hybridisähköajoneuvot. Näitä 

käydään tarkemmin läpi myöhemmin tässä työssä. Sähköajoneuvoja on ollut maailmalla yli 

sata vuotta mutta niiden hinta, lyhyt toimintamatka ja suorituskyky, eivät ole mahdollista-

neet niiden pärjäämistä automarkkinoilla. 1930-luvulla polttomoottorilla toimivat ajoneuvot 

ottivat automarkkinat haltuun ja ovat dominoineet niitä siitä asti. Syy tähän on, että ne ovat 

olleet muita ajoneuvotyyppejä tehokkaampia ja joustavampia, ja mitä tärkeintä, helpompia 

käsitellä. 1960- ja 1970-luvulla huoli ympäristöstä käynnisti joitain tutkimuksia liittyen säh-

köautoihin. Vaikka akkuteknologia ja tehoelektroniikka kehittyikin, ei sähköauto edelleen-

kään pärjännyt polttomoottoriautolle toimintamatkassa tai suorituskyvyssä, minkä takia nii-

den pieni suosio lähti taas laskuun. (Ehsani et al. 2010.) Sähköautojen ensimmäinen merkit-

tävä tapahtuma oli vuonna 2000 kun Toyota toi markkinoille Prius mallisen hybridisähkö-

auton. Jo ensimmäisenä julkaisuvuonna Priuksia myytiin 50 000 kappaletta maailmalla. Vii-

meisen kymmenen vuoden aikana autonvalmistajat ovat alkaneet panostamaan sähköautoi-

hin ilmastonmuutoksen, kaupunkien heikentyvän ilmanlaadun ja epävakaan öljyn hinnan ta-

kia. (IEA, 2016.) Suurimpia läpimurtoja ovat tehneet Tesla ja Nissan. Nissanin Leaf malli 

on tällä hetkellä parhaiten myyvä maantiekäyttöön soveltuva täyssähköauto. Tesla astui kun-

nolla mukaan sähköautomarkkinoille vuonna 2012, jolloin se möi ensimmäisen Model S 

sähköautonsa. Autolla oli toimintamatkaa 426 km ja 85 kilowattitunnin akku. Viime vuosina 

myös muut isot autonvalmistajat kuten Ford, Volkswagen, Volvo ja Mercedes-Benz ovat 

panostaneet sähköautojen kehitykseen. Esimerkiksi Volkswagen ilmoitti vuonna 2016 tuo-

vansa seuraavan kymmenen vuoden aikana markkinoille yli 30 uutta täyssähköautomallia. 

Yrityksellä on myös kunnianhimoinen tavoite, että kolmasosalla vuonna 2030 myydyistä 

autoista olisi sähkömoottori. (Nylund et al. 2016.) 

4.2.2 Täyssähköajoneuvot (Battery Electric Vehicle, BEV) 

Täyssähköajoneuvot toimivat sähkömoottorin avulla, joka saa energiansa akustosta. Akut 

ladataan latauspisteen kautta sähkönjakeluverkosta. Täyssähköajoneuvon toimiessa ainoas-

taan sähköenergian voimin ei ajoneuvosta synny lainkaan liikennepäästöjä tai melua. Toki 

on muistettava, että vaikka ajoneuvon ajamisesta ei synny päästöjä on sähköajoneuvon ja 

itse sähkön tuotannolla ja siirrolla ympäristövaikutuksensa. Sähköautojen toimintamatka on 

kehittynyt viimevuosina paljon. Vuonna 2017 sähköautojen toimintamatka vaihteli 93 kilo-

metristä 540 kilometriin keskimääräisen toimintamatkan ollessa 183 km. Vastaavasti vuonna 

2011 toimintamatka oli rajallinen ja vaihteli vain 100 kilometristä 151 kilometriin, keski-

määräisen matkan ollessa 117 km. (Lambert 2017.). Täyssähköajoneuvojen määrää liiken-

teessä rajoittaa kuitenkin vielä niiden hinta, toimintamatka ja latauspisteiden määrä.   

 

Suomessa oli vuonna 2017 yhteensä 2068 kpl täyssähköajoneuvoa, joista lähes kaikki olivat 

henkilöautoja. Vaikka määrä muihin ajoneuvotyyppeihin nähden vielä on hyvin pieni, on 

niiden kasvu ollut huima ajatellen, että Suomessa vuonna 2010 ainoastaan 23 kpl täyssäh-

köajoneuvoa. Suomen täyssähköajoneuvokannan kehitys viimeisen neljän vuoden aikana on 

esitetty kuvassa 22. Kokonaisajoneuvokannasta täyssähköajoneuvojen osuus oli vuonna 

2017 ainoastaan 0,07 %.   
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Kuva 22. Suomen täyssähköajoneuvokannan kehitys (VTT LIPASTO 2018) 

4.2.3 Hybridisähköajoneuvot (Hybrid Electric Vehicle, HEV) 

Hybridisähköajoneuvossa on sekä poltto- että sähkömoottori. Pääsääntöisesti ajoneuvo saa 

energiansa polttomoottorista mutta voi lyhyitä, muutaman kilometrin matkoja, ajaa sähkö-

moottorilla. Ajoneuvon sähköakkua ei voi ladata sähköverkossa, vaan akku latautuu jarru-

tusenergian talteenoton ja polttomoottorin avulla. Normaalisti hukkaan menevä jarrutusener-

gia siis varastoidaan auton akkuun, kunnes sähkömoottori sitä tarvitsee. Tätä ilmiötä kutsu-

taan regeneratiiviseksi jarrutukseksi. Hybridisähköajoneuvo hyödyntää sähkömoottoria 

usein pienemmillä ajonopeuksilla ajokuroman ollessa pienempi ja jarrutus toistuvampaa, ku-

ten kaupunkiajossa. Hybridisähköajoneuvoja on kahdenlaisia, sarjahybridejä ja rinnakkais-

hybridejä. Sarjahybridi on toiminnoiltaan yksinkertaisempi, jossa voimansiirto tapahtuu ai-

noastaan sähkömoottorin välityksellä. Sähkömoottori saa energiansa akustolta sekä poltto-

moottorilla toimivan generaattorin kautta. Sarjahybridissä polttomoottori ei siis ole mekaa-

nisesti kytketty vetäviin pyöriin. Rinnakkaishybridissä molemmat moottorit toimivat rinnan 

ja voivat välittää mekaanista energiaa samanaikaisesti. Sähkömoottori auttaa polttomootto-

ria, kun lisätehontarve on suuri esimerkiksi kiihdytyksessä. (Ehsani et al. 2010, PlugIt Fin-

land Oy 2018.)      

 

Suomen hybridiajoneuvokanta on noussut tasaisesti noin 30-50 % edellisvuoteen verrattuna 

vuodesta 2010 lähtien, jolloin niitä oli Suomessa liikennekäytössä 3 200 kpl. Vuonna 2017 

lukema oli 28 519. Suomen hybridisähköajoneuvokannan kehitys vuodesta 2010 on esitetty 

kuvassa 23. Kokonaisajoneuvokannasta hybridisähköajoneuvojen osuus oli vuonna 2017 

myös hyvin pieni 3,08 %. 
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Kuva 23. Suomen hybridiajoneuvokannan kehitys (Autoalan Tiedotuskeskus 2018b) 

 

Hybridi- ja polttomoottoriajoneuvojen aiheuttamien pakokaasupäästöjen vertaaminen kes-

kenään on vaikeaa pakokaasupäästöjen ollessa mm. mallikohtaisia, mikä niin ikään näkyy 

aiheesta tehtyjen tutkimusten puutteellisuudessa. Se mikä voidaan varmuudella sanoa, on 

että hybridiajoneuvot tuottavat vähemmän pakokaasupäästöjä niiden käyttämän sähkömoot-

torin takia. Kattavampi määrä tutkimuksia löytyy ainoastaan CO2-päästöjen kohdalla, jonka 

takia tässä työssä on oletettu hybridiajoneuvojen CO2-päästövähennysten vastaavan saman-

suuruista vähennystä muissa pakokaasupäästöissä. Karkeaan arvioon päästään vertailemalla 

eri aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Kanadan hallituksen ”Natural Resources Canada” verkko-

sivuston mukaan hybridisähköajoneuvo säästää polttoainetta noin 20-30 %. Sivustolla ver-

tailtiin myös 17 vuoden 2016 hybridiversiota ja perinteistä automallia. Hybridiajoneuvojen 

keskimääräinen vähennys CO2-päästöissä oli kaupunkiajossa 32 % ja maantieajossa 13 %. 

(NRCAN 2016.) Paco et al. (2016) kirjoittaa tutkimuksessaan, että Honda Civic Hybrid vä-

hentää CO2-päästöjä 38 % kaupunkiajossa ja 20 % maantieajossa tavanomaiseen Civic-mal-

liin verrattuna. Vastaavasti Wu et al. (2015) kirjoittaa tutkimuksessaan, että Hybridiajoneu-

vot vähentävät liikennepäästöjä 35 % ja 15 % verrattuna perinteisiin bensiini- ja dieselmoot-

toriajoneuvoihin. Holmen et al. (2015) tieteellisen artikkelin ”Hybrid-Electric Passenger Car 

Carbon Dioxide and Fuel Consumption Benefits Based on Real-World Driving” mukaan 

hybridiajoneuvon keskimääräinen CO2-vähennys on 33 %, eli hieman muita tuloksia suu-

rempi.  

Näin ollen voidaan arvioida, että hybridiajoneuvot vähentävät liikennepäästöjä tavalliseen 

polttomoottoriajoneuvoon verrattuna noin 35 % kaupunkiajossa ja 15 % maantieajossa. Ar-

viointi perustuu ”Natural Resources Canada” verkkosivustolla tehdyn 17 ajoneuvomallin 

päästövertailuun sen ollessa uusin sekä kattavin monen ajoneuvon keskimääräisen päästö-

vähennyksen vertailu. Lisäksi sivuston tuloksia tukevat muut tutkimukset, jotka ovat pääty-

neet samankaltaisiin päästövähennyksiin.     
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4.2.4 Ladattavat hybridisähköajoneuvot (Plug-in Hybrid Electric 
Vehicle, PHEV) 

Ladattava hybridisähköajoneuvo on toiminnaltaan periaatteessa kuin hybridisähköajoneuvo 

mutta sitä voi hybridisähköajoneuvosta poiketen ladata sähköverkossa. Ladattava hybri-

disähköajoneuvo on myös varustettu joko bensiini- tai dieselpolttomoottorilla. Ladattavia 

hybridisähköajoneuvoja on normaalien hybridien tapaan sarja- ja rinnakkaismalleja. Nor-

maalista hybridisähköajoneuvosta poiketen ladattavalla hybridisähköajoneuvolla voi pel-

källä täysin ladatulla akulla automallista riippuen, ajaa 25-100 km, auton toimintamatkan 

ollessa noin 650-1000 km. (PlugIt Finland Oy 2018.)      

 

Ladattavat hybridisähköajoneuvot koostuvat lähes vain henkilöautoista ja ovat täyssähköau-

tojen tapaan suhteellisen uusi ilmiö Suomen liikenteessä, eikä niitä ennen vuotta 2012 löy-

tynyt Suomen liikenteestä yhtään. Vuotuinen prosentuaalinen kasvu on ollut todella suuri, 

monena vuonna jopa yli sata prosenttia. Vuonna 2017 Suomessa oli 5 729 ladattavaa hybri-

disähköajoneuvoa. Suomen ladattavan hybridisähköajoneuvokannan kehitys on esitetty ku-

vassa 24. Kokonaisajoneuvokannasta ladattavien hybridisähköajoneuvojen osuus oli vuonna 

2017 hieman täyssähköajoneuvoja suurempi mutta kokonaismäärästä todella pieni, 0,33 %. 

 

 
 

Kuva 24. Suomen ladattavan hybridiajoneuvokannan kehitys. (Autoalan Tiedotuskeskus 

2018b) 

 

Ladattavien hybridisähköajoneuvojen päästövähennykset normaaliin polttomoottoriajoneu-

voon nähden on vaikea arvioida niiden käyttäessä kahta eri energialähdettä, polttoainetta ja 

sähköä. Siihen kuinka paljon ajoneuvo kutakin kuluttaa vaikuttaa ajoneuvon varsinainen 

käyttö, eli käyttäjän päivittäiset ajorutiinit, ajotapa, latauskäytännöt ilmasto-olosuhteet ja 

ajoneuvon malli. (ICCT 2017.) 

 

Ladattavaa hybridisähköajoneuvoa voi periaatteessa ajaa kahdessa käyttötilassa. Jos akku on 

täysin latautunut ajaa ajoneuvo pääsääntöisesti käyttäen sähkömoottoria. Polttomoottori voi 

poikkeuksellisesti avustaa sähkömoottoria, jos tehontarve on iso esimerkiksi kovassa kiih-

dytystilanteessa. Koska käyttötila tyhjentää akkua kutsutaan tätä käyttötilaa nimellä ”charge-
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depleting (CD) mode” (suomentaen latauksen-ehtymistila). Toinen käyttötila ”charge-sus-

taining (CS) mode” (suomentaen latauksen-ylläpitämistila) tarkoittaa tilaa, kun ajoneuvo 

käyttää pääsääntöisesti polttomoottoria akun ollessa lähes tyhjä. Akkua voidaan edelleen 

käyttää perinteisen hybridiajoneuvon tapaan (esimerkiksi regeneratiivisen jarrutuksen 

avulla), mutta pääsääntöisesti se pysyy samassa lataustasossa. Milloin ajoneuvo käyttää mi-

täkin tilaa on mallikohtaista. (ICCT 2017.)  

 

Koska ladattavien hybridisähköajoneuvojen pakokaasupäästöjä ei voida millään yksinker-

taisella tavalla laskea on niiden liikennepäästöt arvioitava tähän työhön sopivalla yksinker-

taistuksella. The International Council on Clean Transportation, on heinäkuussa 2017 tehnyt 

tutkimuksen, kuinka mitata ladattavien hybridisähköajoneuvojen polttoainekulutus ja CO2-

päästöt Euroopassa. Tutkimuksessa tultiin tulokseen, että ladattavat hybridisähköajoneuvot 

vähentävät CO2-päästöjä noin 70 % polttomoottorilla varustettuun ajoneuvoon verrattuna. 

Luontaisesti ajoneuvon sähköisellä toimintamatkalla on suuri merkitys polttoainekulutuk-

seen ja CO2-päästöihin. Tulos on laskettu 50 km sähköisellä toimintamatkalla, jota useimmat 

nykypäivän myynnissä olevista ladattavista hybridisähköajoneuvoista tarjoavat. Raportissa 

kuitenkin mainitaan, että tulokset perustuvat testiolosuhteisiin ja lukema voi oikeissa olo-

suhteissa olla hieman eri. Tutkimuksissa selvitettiin CO2-vähennykset, jotka kaiketi piene-

nevät suhteessa sähkömoottorin käyttöön. Tämän takia voidaan työssä tehdä johtopäätös, 

että myös muut pakokaasupäästöt pienenevät noin 70 %. Plötz et al. (2017) kirjoittamassa 

tieteellisessä raportissa ”CO2 Mitigation Potential of Plug-in Hybrid Electric Vehicles lar-

ger than expected” on tutkittu, miten paljon ladattavan hybridiajoneuvon ajokilometreistä 

on todellisissa ajo-olosuhteissa ajettu sähkömoottorilla. Tutkimustulokset perustuvat 73 000 

ladattavaan sähköajoneuvoon Yhdysvalloissa ja Saksassa. Tämänkin tutkimuksen mukaan 

nykypäivän ladattavan sähköajoneuvon keskimääräinen toimintamatka on 50 km. Tutki-

muksessa on selvitetty ajettujen kilometrien kesimääräinen päivittäinen jakautuma, joka nä-

kyy kuvassa 25.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 25. Keskimääräinen jakautuma päivittäisille ajetuille kilometreille. (VKT = vehicle 

kilometres travelled) (Plötz et al. 2017) 
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Kuvaan on myös lisätty täyssähköajoneuvon ja ladattavan hybridiajoneuvon keskimääräinen 

toimintamatka (täyssähköajoneuvolle 100 km ja ladattaville hybridiajoneuvoille 50 km). Ku-

vasta voi todeta, että noin 50 % ajopäivistä ajoneuvolla ajetaan alle 50 km. Näinä päivinä 

sähkömoottori kattaa koko ajomatkan. Mitä pidempi ajomatka on, sitä enemmän ajoneuvon 

on käytettävä polttomoottoria. Kuvan perusteella voi päätellä, että sähkömoottoria käytetään 

noin 70 % ajokilometreistä. Tulos on yhtenäinen ICCT:n tutkimuksen kanssa, jonka takia 

voidaan työssä tulla tyydyttävään lopputulokseen, että ladattavat sähköajoneuvot vähentävät 

liikennepäästöjä noin 70 % maantieajossa. Tulos on karkea arviointi mutta työn kannalta 

tarpeeksi tarkka käytettäväksi tulevaisuuden ajoneuvokannan päästölaskennoissa.   

4.2.5 Sähköajoneuvokannan tulevaisuus ja siihen vaikuttavat teki-

jät lyhyesti 

Sähköajoneuvojen yleistymisestä on tehty lukuisia tutkimuksia ja ennusteita, joiden tulokset 

vaihtelevat suuresti. Kukaan ei osaa varmuudella arvioida sähköajoneuvokannan kehitystä, 

koska se muodostuu niin monesta muuttuvasta tekijästä. Suurimmat sähköajoneuvojen yleis-

tymiseen vaikuttavat tekijät ovat erilaiset tukimekanismit, poliittiset päätökset sekä teknolo-

gian ja hinnan kehitys. Sähköajoneuvot eivät enää ole ainoastaan vähäpäästöisempi vaihto-

ehto, vaan ovat myös kehittyvän teknologian kautta nousemassa hyvin kilpailukykyiseksi 

vaihtoehdoksi. Sen minkä varmasti voi sanoa, on että sähköajoneuvot tulevat tulevaisuu-

dessa jossakin muodossa yleistymään.  

 

Tukimekanismeilla on suora vaikutus sähköajoneuvojen yleistymiseen. Tukimekanismit 

vaikuttavat ajoneuvon hintaan, joka taas vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen. Tukimekanis-

meja on monta erilaista ja vaihtelevat valtioittain. Tukimekanismit voidaan jakaa suoriin ja 

epäsuoriin tukimekanismeihin. Suorien tukimekanismien tavoitteena on vähentää sähkö- ja 

polttomoottoriajoneuvojen välistä hintaa. Yksinkertaistettuna kuluttaja saa alennuksen säh-

köajoneuvon ostohinnasta. Suoriin tukimekanismeihin kuuluvat myös verohelpotukset, 

jotka ovat toinen tapa kannustaa ihmisiä hankkimaan sähköajoneuvoja. Epäsuorat tukime-

kanismit eivät suoranaisesti vaikuta ajoneuvon ostohintaan mutta voivat esimerkiksi vähen-

tää ajoneuvon käyttökustannuksia ja antaa sähköautoilijalle muita etuja. Esimerkkejä epä-

suorista tukimekanismeista voivat olla ilmaiset sähköajoneuvoille tarkoitetut pysäköintipai-

kat, säästöt polttoainekuluissa ja kehittyneempi infrastruktuuri sähkön latauspisteille. (Mock 

ja Yang 2014.) Suomessa on pidempään ollut käytössä tukimekanismi, joka kannustaa vä-

häpäästöisempien ajoneuvojen hankintaa autoverovähennysten kautta. Tämä tukimekanismi 

ei kuitenkaan ole ollut riittävä nostamaan Suomen sähköajoneuvojen määrää liikenteessä 

merkittävällä tavalla, vaan on ennemminkin kannustanut vähäpäästöisempien autojen han-

kintaan. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017b.) 1. tammikuuta 2018 Suomessa astui voimaan 

uusi sähköautoja koskeva tukimekanismi, jota käsitellään luvussa 4.2.6.  

 

Poliittisten päätösten vaikutus sähköajoneuvojen yleistymiseen on myös suuri. Päästöihin 

liittyvät määräykset rajoittavat monesti ajoneuvojen liikennepäästöjä, jotka vaikuttavat esi-

merkiksi sähköajonevojen lisääntymiseen ajoneuvovalmistajien mallistossa. Näitä määräyk-

siä on käsitelty tarkemmin luvussa kaksi. Valtio voi myös tehdä suoraan sähköajoneuvoihin 

vaikuttavia poliittisia päätöksiä kuten kieltää polttomoottoreilla varustettujen autojen myyn-

nin. Monet valtiot ovatkin jo asettaneet vastaavia tavoitteita. Esimerkiksi Iso-Britannia il-

moitti heinäkuussa 2017 kieltävänsä uusien bensiini- ja dieselautojen myynnin vuodesta 

2040 lähtien. Norjalla on sama tavoite mutta voimaanastumisvuosi on jo 2025. Norja näyttää 

tällä hetkellä tietä, sillä 40 % vuonna 2016 myydyistä ajoneuvoista oli sähkö- tai ladattavia 
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sähköajoneuvoja. (Petroff 2017.) Suomi taas ei ole asettamassa myyntikieltoa bensiini- ja 

dieselkäyttöisille henkilöautoille. Suomen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner toteaa 

Suomen pääsevän päästötavoitteisiin uuden teknologian ja liikennejärjestelmien muutosten 

avulla. (Mäkelä 2017.) 

4.2.6 Sähköajoneuvokannan tulevaisuus Suomessa 

Niin kuin on aikaisemmin työssä todettu, on sähköajoneuvojen määrä tulevaisuudessa vai-

kea arvioida luvussa 4.2.5 käsiteltyjen haasteellisesti ennustettavien tekijöiden takia. Sähkö-

ajoneuvojen kasvun odotetaan olevan Suomessa joksikin maltillinen, valtion vähäisten suo-

raan sähköajoneuvoihin kohdistuvien tukien takia. Suomen vaihtelevat sääolosuhteet tekevät 

lisäksi sähköajoneuvojen yleistymisen ennustamisen erityisen haasteelliseksi. Sähköajoneu-

voteknologian on kestettävä moitteettomasti Suomen kylmät talvet ja tämän takia kaikkia 

samoja toteutusratkaisuja kuin muualla maailmalla ei Suomessa välttämättä voi käyttää. 

(IEA 2016.) 

 

Suomen hallituksen linjauksissa ei ole ollut yhtään ladattavia tai täyssähköajoneuvoja kos-

kevia lainvoimaisia säädöksiä tai tukia. Hallituksen linjaukset ovat sitoutuneet kasvihuone-

päästöjen vähentämiseen ja ilmanlaadun parantamiseen, jotka eivät suoranaisesti suosi tai 

tue sähköajoneuvon ostoa, vaan ennemmin suosivat biopolttoaineiden käyttöä. Biopolttoai-

neet ovat Suomen runsaiden metsäalueiden takia luonnollinen tapa vähentää kasvihuone-

päästöjä. Suomen hallituksen päätöksen mukaan autoveroa on vähennetty vuodesta 2016 asti 

autoille, joiden CO2-päästöt ovat alle 140 g/km. Autoverot pienenevät keskimäärin 50 % 

neljän vuoden jakson aikana vuoteen 2020 asti. Isoimmat vähennykset ovat autoille, joiden 

CO2-päästöt ovat alle 65 g/km. Ladattavien hybridisähköautojen verovähennys on keskimää-

rin 52 % ja täyssähköautojen 46 %. (IEA 2016.) Tässä on huomioitava, että täyssähköautojen 

veroprosentti oli jo valmiiksi vuonna 2016 todella pieni (4,4 %), jonka takia ei 46 % muutos 

hintaan ei ole kovin suuri (Verohallinto 2015). 

 

Valtioneuvoston 1. tammikuuta 2018 voimaan astuneen määräaikaisen lain myötä on Suo-

messa nykyään kuitenkin mahdollista saada suoraa tukea sähköauton hankintaan tai vuok-

raukseen. Määräaikaisen lain myötä on mahdollista saada romutuspalkkio 31. elokuuta 2018 

asti, tukea sähkökäyttöisen henkilöauton hankinnalle tai vuokraukselle ja tukea henkilöauton 

muuttamisesta etanoli- tai kaasukäyttöiseksi 31. joulukuuta 2021 asti. Romutuspalkkiona 

kuluttaja saa 2 000 euron tuen hankkiessaan uuden täyssähkö-, ladattavan hybridisähkö-, 

etanoli- tai kaasukäyttöisen auton ja 1 000 euron tuen hankkiessaan bensiini- tai dieselkäyt-

töisen auton jonka hiilidioksidipäästöt ovat alle 110 g/km. Romutuspalkkion saa viemällä 

vanhan tiettyjen kriteerien täyttävän henkilöauton romutettavaksi. Kuluttajilla on myös mah-

dollisuus saada 2 000 euron hankintatuki uusille täyssähköautoille tai niiden pitkäaikaiselle 

vuokraamiselle. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2017.) 

 

Sähköajoneuvojen latauspisteiden määrä Suomessa oli vuonna 2016 303 kappaletta ja kasvoi 

vuonna 2017 464 kappaleeseen. Latauspisteiden määrän on odotettu kasvavan runsaasti Suo-

men hallituksen myöntämän tukiohjelman myötä. Tukiohjelma käynnistyi vuonna 2017, ja 

se tukee sähköajoneuvojen latauspisteiden kasvua 4,8 miljoonalla Eurolla. Tukiohjelma 

ulottuu vuoteen 2019 ja tavoitteena on kolminkertaistaa nykyisten latauspisteiden määrä. 

Tuki myönnetään julkisille latauspisteille ja se on 35 % pikalatausjärjestelmille ja 30 % nor-

maaleille latauspisteille. (IEA 2017.) Latauspisteiden määrän kasvu kannustaa luonnollisesti 
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sähköajoneuvojen hankintaan, koska se helpottaa sähköautoilijan arkipäivää ja mahdollistaa 

monipuolisempien ajoreittien valitsemisen.  

 

Kansallisen energia- ja ilmastostrategian 2017 julkaisulla on tavoitteena asettaa toimia, joi-

den avulla Suomi saavuttaa EU:n mukaiset kasvihuonepäästötavoitteet vuoteen 2030 men-

nessä. Julkaisun mukaan valtion tavoitteena on nosta Suomen sähkökäyttöisten ajoneuvojen 

määrä 250 000:een ja kaasukäyttöisten autojen määrän 50 000:een vuoteen 2030 mennessä. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a.) Kansainvälisen energiaviraston mukaan tämä tavoite ei 

ole utopiaa vaan realistinen tavoite myös ilman massiivista sähköverkoston uudelleen raken-

tamista (IEA 2017).  

4.3 Biopolttoaineet 

Syy biopolttoaineiden yleistymiselle tieliikenteessä on yhteiskunnan tavoite vähentää hiili-

dioksidipäästöjä. Pienemmät hiilidioksidipäästöt ovat myös syy miksi biopolttoaineita pide-

tään ympäristöystävällisinä polttoaineina. Biopolttoaineiden etuna on, etteivät niiden aiheut-

tamat hiilidioksidipäästöt ole peräisin fossiilisista kerrostumista vaan eloperäisistä raaka-ai-

neista. Eli toisin sanoen biopolttoaineiden raaka-aineet ovat myös elinkaarensa aikana sito-

neet hiilidioksidia. (Kalenoja ja Kallberg 2005.) Nykypäivän tieliikenteen ajoneuvokannan 

toimivuus perustuu periaatteessa melkein täysin nestemäisiin polttoaineisiin. Vaikka sähkö-

ajoneuvot ja muut uudet teknologiat ovat yleistymässä, on yleistyminen suhteellisen hidas 

prosessi, ajoneuvokannan ja uuden jakeluverkoston hitaan uusiutumisen takia. Biopolttoai-

neet ovat hyvä tapa vähentää liikennepäästöjä siirtymisprosessissa kohti päästötöntä ajoneu-

vokantaa. Täysin uusiin teknologioihin verrattuna esimerkiksi nestemäiset biopolttoaineet, 

eivät vaadi suuria muutoksia tai investointeja nykyiseen jakeluverkostoon. (Öljy- ja biopolt-

toaineala ry. 2018.)  

4.3.1 Biopolttoaineiden perusteet 

Biopolttoaineita on monenlaisia riippuen niiden raaka-aineesta ja valmistustavasta. EU-di-

rektiivin (2009/98/EY) mukaan biopolttoaineeksi voi laskea biomassasta tuotetun neste- tai 

kaasumaisen liikenteessä käytetyn polttoaineen. Alla käsiteltynä lyhyesti Euroopan tavalli-

simmat biopolttoaineet. 

 

FAME eli Fatty Acid Methyl Ester on niin sanottu ensimmäisen sukupolven biodiesel, jota 

valmistetaan orgaanisista raaka-aineista kuten rypsistä tai rapsista. FAMEa valmistetaan 

vaihtoesteröimällä kasviöljyt metanolin kanssa, jolloin muodostuu metyyliestereitä eli bio-

dieseliä ja glyserolia. Yksi Euroopan tavallisimmista vaihtoesteröidyistä kasviöljyistä on 

rapsimetyyliesteri englanniksi ”Rapseed Methyl Ester” (RME), jota valmistetaan rapsista. 

EU:n polttoainedirektiivi ja dieselin laatustandardi on rajoittanut FAME tyyppisten biodie-

seleiden sekoitusmäärän tavallisiin fossiilisiin polttoaineisiin seitsemään prosenttiin. (Mäki-

nen et al. 2006.) 

 

Jalostustekniikan kehityttyä on onnistuttu valmistamaan niin sanottuja toisen sukupolven 

biodieseleitä ilman sekoitusrajoitusta. Nämä niin sanotut uusiutuvat dieselit (HVO = Hyd-

rotreated Vegetable Oil), valmistetaan eloperäisistä biomassoista, kuten kasviöljyistä ja 

eläinrasvoista vetykäsittelytekniikalla ja ne ovat kemikaaliselta koostumukseltaan fossiilisen 
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dieselöljyn tapaisia, jolloin niillä ei ole rajoitettua sekoitusmäärää ja ne sopivat kaikkiin die-

selmoottoreihin. Esimerkkinä Neste Oilin kehittämä vetykäsitelty kasviöljy NExBTL, jota 

käytetään Suomen liikenteessä. (Öljy- ja biopolttoaineala ry. 2018.)   

 

Bioetanoli eli etyleenialkoholi on yksi maailman tavallisimmista bensiiniin sekoitettavista 

biokomponenteista. Bioetanolia valmistetaan fermentoimalla sokeripitoisia raaka-aineita al-

koholiksi. Tavallisimmat raaka-aineet bioetanolin tuottamiselle ovat viljat, sokerijuurikas, 

maissi ja peruna. Suomessa bioetanolia tuotetaan biojätteistä. Bioetanolin rajoitteena on sen 

soveltuvuus autoille, jonka takia EU on asettanut sen sekoitusmääräksi 10 %. Bioetanolista 

voidaan myös jalostaa eettereitä, joista tavallisimmat ovat etyylitertiääributyylieetteri 

(ETBE) ja tertiääriamyylietyylieetteri (TAEE). Näiden etuina ovat terveydelle haitallisten 

pakokaasupäästöjen merkittävämpi väheneminen. Näiden jalostettujen eettereiden sekoitus-

määrä bensiiniin on bensiinistandardin EN 228 mukaan 22 %. (Öljy- ja biopolttoaineala ry. 

2018.) 

4.3.2 Biopolttoaineet Suomen tieliikenteessä 

Suomen tieliikenteen kaikki tankattavat polttoaineet sisältävät joissain määrin biopolttoai-

netta. Suomen liikenteessä käytetään uusiutuvaa biodieseliä, joka soveltuu kaikkiin diesel-

moottoreihin ilman sekoitusrajoja. Tämä mahdollistaa paljon suuremman käyttöasteen bio-

dieselille Suomen liikenteessä verrattuna maihin, joissa käytetään sekoitusrajoitteisia bio-

dieseleitä kuten FAMEa. Bensiinipolttoaineista on Suomen liikenteessä tällä hetkellä jake-

lussa 95E10 ja 98E5 bensiinejä, jotka saavat sisältää maksimissaan 10 % ja 5 % etanolia. 

(Nylund et al. 2015) Suomessa on myös myynnissä E85 korkeaseosetanolipolttoainetta, joka 

sisältää enintään 85 % etanolia. E85 käyttö edellyttää kuitenkin flex-fuel moottorilla varus-

tettua ajoneuvoa, joita oli Suomessa vuonna 2017 vain reilu 8 000. (Öljy- ja biopolttoaineala 

ry. 2018.)  

Suomen tieliikenteessä käytettävä biopolttoaineen minimimäärä määräytyy kansallisen vuo-

teen 2020 ulottuvan jakeluvelvoitelain mukaan. Jakeluvelvoitelain mukaan biopolttoainei-

den osuus lasketaan energiasisällön kokonaismäärästä ei niinkään litramäärästä. Suomen ja-

keluvelvoitelain mukaan biopolttoaineiden osuus liikennepolttoaineiden energiansisällöstä 

tulee olla 20 % vuoteen 2020 mennessä. Vastaavasti lukema on vuonna 2018 15 %. Velvoit-

teessa ei ole asetettu polttoainetyypeille erikseen bio-osuutta, vaan se on polttoainetoimitta-

jan omassa päätösvallassa, kuinka se bio-osuudet sekoittaa. On myös huomioitava, että vuo-

teen 2020 saakka on voimassa niin sanottu tuplalaskenta, joka tarkoittaa sitä, että jätteistä, 

tähteistä tai puusta valmistettu biopolttoaine voidaan velvoiteprosenttia laskiessa laskea kak-

sinkertaisena. Todellisuudessa ei siis biopolttoaineiden hiilidioksidivähennys vuonna 2020 

ole täysin 20 %. VTT:n tekemän laskelman mukaan tämä vastaa todellisuudessa noin 13,5 

%:n hiilidioksidivähennystä. (Öljy- ja biopolttoaineala ry. 2018.) 

 

Biopolttoaineet ovat myös tällä hetkellä selvästi Suomen halvin tapa vähentää CO2-päästöjä. 

VTT:n 2016 tekemän selvityspäivityksen mukaan nykyisten verotusten ja hinnastojen pe-

rusteella, joka vältetyn CO2-tonnin hinta biopolttoaineilla 50-300 €/tCO2, täyssähköautoilla 

200-1400 €/tCO2 ja ladattavilla sähköhybridiautoilla 800-2500 €/tCO2. (Nylund et al. 2016.) 
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4.3.3 Biopolttoaineiden tulevaisuus Suomessa  

Biopolttoaineiden yleistymiseen Suomen liikenteessä vaikuttaa monta tekijää, kuten muiden 

vaihtoehtoisilla polttoaineilla kulkevien ajoneuvojen hintojen kehitys sekä poliittiset päätök-

set ja tavoitteet. Biopolttoaineiden lisääntyminen tulee tulevaisuudessa varmuudella kasva-

maan EU:n ja maan omien asettamien tavoitteiden myötä. EU:n tavoitteena on direktiivin 

2009/28/EY kautta nostaa vuoteen 2020 mennessä liikenteen polttoaineen uusiutuvan ener-

gian osuus 10 %. Tämä osuus tulee Suomen kannalta varmasti täyttymään olemassa olevan 

jakeluvelvoitteen myötä. Suomella on huomattavasti tiukempi kansallinen tavoite. Työ- ja 

elinkeinoministeriön julkaisussa ”Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia ja ilmas-

tostrategiasta vuoteen 2030 4/2017” on asetettu tavoitteeksi nostaa biopolttoaineiden fyysi-

nen osuus kaikesta myydystä polttoaineesta 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Koska eta-

nolilla sekoitusraja bensiiniin on 10 %, perustuu tavoite biokomponenttien lisäämisestä die-

seliin. Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan suurin osa biopolttoaineista tulee olemaan ke-

hittyneitä toisen sukupolven biopolttoaineita ja ensimmäisen sukupolven osuus biopolttoai-

neista tulee olemaan vain 7 %. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017b.) 

4.3.4 Biopolttoaineesta aiheutuvat pakokaasupäästöt 

Yleisesti ottaen on tiedetty, että biodiesel ja bioetanoli, riippumatta mistä raaka-aineesta ne 

on tuotettu, vähentävät kaikkia terveydelle haitallisia päästöjä normaaliin polttoaineeseen 

verrattuna, NOx-päästöjä lukuun ottamatta. Syy tähän on biopolttoaineissa oleva happi, joka 

johtaa täydellisempään palamisprosessiin ja sitä myöten pienempiin pakokaasumääriin. Pa-

laminen kuitenkin tapahtuu korkeammissa lämpötiloissa, jonka johdosta NOx-pitoisuudet 

voivat kasvaa. Paljonko biopolttoaineiden käyttö käytännössä vähentää pakokaasupäästöjä 

on vaikea arvioida, koska biopolttoaineita on monenlaisia ja päästömäärät vaihtelevat riip-

puen moottorityypistä, moottorin toimintaolosuhteista ja palamisolosuhteista. (Dong-Shik et 

al. 2017.) Tulevaisuuden ajoneuvokannan päästömäärän selvittämisen kuuluessa työn tavoit-

teisiin, on kuitenkin kasvava biopolttoaineisiin siirtymisen vaikutus huomioitava laskel-

missa. Biopolttoaineiden päästövähennys arvioidaan aiheesta tehtyjen tutkimusten avulla. 

Bioetanolin käytön ollessa bensiineissä rajoitettu, tulee Suomen bio-osuuden kasvu toden-

näköisesti lähivuosina toteutumaan lähinnä biodieselin suuremmasta käytöstä. Tämän takia 

tässä luvussa on keskitytty selvittämään biodieselin vaikutus autojen pakokaasupäästöihin.       

Biodieselin vaikutuksesta haitallisten CO-, NOx-, HC- ja PM-päästöjen määrään on tehty 

paljon tutkimuksia, joista useimmat käsittelevät paljonko päästöjä biodiesel vähentää tie-

tyissä toiminta- ja poltto-olosuhteissa verrattuna normaaliin dieselpolttoaineeseen. Monet 

näistä tutkimuksista sisältävät myös erilaisten biodieselsekoitteiden päästötulokset. Sekoit-

teilla esimerkiksi B10, B20, B50, B100 tarkoitetaan biodieselin määrää polttoaineesta (esim. 

B10 tarkoittaa 10 % biodieseliä ja 90 % normaalia dieseliä). Tutkimuksissa on tultu melko 

yhtenäiseen tulokseen, että CO-, HC-, ja PM-päästöt pienenevät, kun taas NOx-päästöt kas-

vavat biopolttoaineiden käytössä.  

Tieteellisessä artikkelissa ”Effect of biodiesel on engine performance and emissions” Grift 

et al. (2010) ovat tutkineet kirjallisuutta biodieselin vaikutuksesta pakokaasupäästöihin nor-

maaliin dieseliin verrattuna. Hiukkaspäästöjä tutkittiin yhteensä 73 eri lähteessä, joista 87,7 

%:n lopputulos oli, että hiukkaspäästöt pienenevät biodieselin käytössä normaalin dieselin 

sijaan. CO-päästöjä tutkittiin 66 lähteessä ja niistä 84,4 %:n mukaan CO-päästöt pienenevät. 

HC-päästöt taas pienenivät 89,5 %:ssa 57 lähteestä. Poikkeuksellisesti 65,2 % 69 artikkelista 

päätyi siihen tulokseen, että NOx-päästöt kasvavat biodieselin käytössä normaalin dieselin 
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sijaan. Tämän tutkimuksen myötä voidaan todeta, että biodieselin käyttö vähentää CO-, HC, 

ja PM-päästöjä. 

Lahane ja Subramanian (2014) tutkivat erilaisten biodieselsekoitusten päästövaikutuksia 

normaaliin dieselpolttoaineeseen verrattuna. Tutkimuksessa tutkittiin B5, B10, B15, B20, 

B25, B50 ja B100 sekoitteita ja päädyttiin tuloksiin, että HC-päästöt pienenevät noin 5 %, 5 

%, 40 %, 52 %, 67 %, 76 % ja CO-päästöt pienenevät noin 20 %, 20 %, 40 %, 40 %, 59 %, 

66 %, 78 %. NOx-päästöt taas nousevat noin 2 %, 5 %, 6 %, 19 %, 23 %, 24 % ja 29 % 

yllämainituissa biodieselin sekoitussuhteissa. 

Dong-Shik et al. (2017) tutkivat miten kuusi erilaista biodieseliä (kasviöljypohjainen, soija-

papuöljypohjainen, eläinrasvapohjainen, leväpohjainen, palmuöljypohjainen ja Jatropha-öl-

jypohjainen) B100 sekoituksella vaikuttavat päästöihin normaalin dieselpolttoaineeseen ver-

rattuna. Tuloksena oli, että kaikki kuusi biopolttoraaka-ainetta vähensivät keskimäärin CO-

päästöjä 32 %, hiukkaspäästöjä 39 % ja nostivat NOx-päästöjä 23 %.  

Monessa muussa tutkimuksessa on päädytty samankaltaisiin tuloksiin. Esimerkiksi Hirkude 

ja Padalkar (2010) raportoi tutkimuksiensa perusteella, että käyttäen jäteöljypohjaista bio-

dieseliä tavallisen dieselin sijaan sekoituksilla B50, B70, B90 ja B100 vähenevät CO-päästöt 

21 %, 30 %, 39 % ja 45 % PM-päästöt 23 %, 32 %, 41 % ja 47 % mutta NOx-päästöt kasvavat 

4 %, 7 %, 9 % ja 10 %. Özener et al. (2012) päätyi tulokseen, että soijapapuöljypohjainen 

biopolttoaine B10, B20, B50 ja B100 sekoituksilla vähentää CO-päästöjä 28 %, 31 %, 38 % 

ja 46 %, HC-päästöjä 20 %, 23 %, 31 % ja 44 % mutta nostaa NOx-päästöjä 7 %, 11 %, 12 

% ja 18 %. 

Neste Oil valmistaa jätteistä sekä tähteistä NEXBTL-teknologiaan perustuvaa Neste MY 

nimistä biopolttoainetta. Sen valmistukseen kelpaavat periaatteessa kaikki kasviöljyt ja jäte-

rasvat. Neste MY on toisen sukupolven biodiesel, eli sillä ei ole sekoitusrajoitetta. Neste 

Oil:n tehtyjen tutkimusten mukaan 100 % Neste MY biodiesel vähentää CO-, HC- sekä PM-

päästöjä noin 30 % ja poikkeuksellisesti myös NOx-päästöjä noin 10 %. CO-, HC- ja PM-

päästöt ovat karkeasti katsottuna samaa luokkaa muiden tutkimusten kanssa, jonka takia 30 

%:n päästövähennys on työn kannalta tyydyttävä arvio. Neste Oilin mukaan kasvihuone-

päästöt vähenevät vastaavasti Neste My biodieselin käytössä noin 50 %. (Neste Oil Oyj 

2018.) 

4.4 Tulevaisuuden liikenneskenaariot 

Tulevaisuuden ajoneuvokannan hankalan arvioinnin takia laadittiin siitä kolme mahdollista 

liikenneskenaariota tässä työssä tehtyä tutkimusta varten. Yksi nykytilannetta vastaava ske-

naario, joka asetettiin vuodelle 2020 ja kaksi tulevaisuuden skenaariota vuodelle 2030; säh-

kömax skenaario ja hallituksen tavoitteisiin perustuva skenaario. Sähkömax skenaario pe-

rustuu VTT Oy:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen (VATT) yhteistyössä laati-

maan tutkimusraporttiin, miten saavuttaa valtion asettama liikenteen 40 %:n hiilidioksidivä-

hennys vuoteen 2030 mennessä vertailuvuoteen 2005 nähden. Hallituksen tavoitteisiin pe-

rustuva skenaario perustuu Suomen hallituksen “Valtioneuvoston selonteko kansallisesta 

energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030” julkaisussa antamiin tavoitelukuihin.  

 

 

 

 



68 

 

 

 

Vuoden 2020 skenaario 

 

Vuoden 2020 skenaario on kaikista helpoimmin ennustettava skenaario, sen ulottuessa vain 

muutaman vuoden päähän arvioinnin ajankohdasta. Tämä skenaario vastaa hyvin paljon ny-

kypäivän tilannetta. Skenaario asetettiin vuodelle 2020, sen ollessa tutkittavan rakenteen 

suunniteltu rakennusajankohta. Skenaarion ajoneuvokanta on otettu suoraan VTT:n lipasto 

laskentaohjelmasta, koska mitään olennaisia muutoksia ei seuraavan puolentoista vuoden 

aikana autokantaan voi olettaa. Luvussa 4.2 esiin tuotujen tilastojen perusteella voidaan to-

deta, että sähköautojen määrä on tällä hetkellä liikenteessä niin pieni, että ne voi laskelmissa 

jättää huomioimatta. Näin ollen, laskelmien yksinkertaistuksen vuoksi, on vuoden 2020 ske-

naario oletettu koostuvan ainoastaan bensiini- ja dieselajoneuvoista.          

 

Sähkömax 

 

Sähkömax skenaario pohjautuu VTT:n ja VATT:n vuosina 2013-2015 laatimaan ja vuonna 

2016 päivitettyyn tutkimukseen ”Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 

vuoteen 2030: Vuoden 2016 päivitys”. Raportissa tutkitaan miten polttoaine ja ajoneuvotek-

nisin keinoin voidaan tieliikenteessä saavuttaa 40 %:n hiilidioksidivähennys vuoteen 2030 

mennessä vertailuvuoden ollessa 2005. Sähkömax on sähköautoja painottava skenaario, 

jonka avulla tutkimusraportin otsikon mukainen päästövähennystavoite täyttyy. Sähkömax 

skenaarion toteutumiseen vaaditaan vuoteen 2030 mennessä 400 000 täyssähköautoa ja 200 

000 ladattavaa hybridisähköautoa. Sähkömax skenaariossa myös 10 % raskaasta liikenteestä 

on oletettu toimivan sähköllä vuonna 2030. Sähköautojen määrän toteutuminen vaatii auto-

kannan muutoksen lisäksi suurempia muutoksia sähkön jakeluverkostoon. Kyseisellä mää-

rällä sähköautoja päästään 30 %:n päästövähennykseen. Tavoitellun päästövähennyksen saa-

vuttamiseksi tarvitaan lisäksi nykyistä suurempi määrä korkealaatuista drop-in biopolttoai-

netta. Drop-in dieselillä tarkoitetaan biodieseliä, joka ei vaadi muutoksia auton tekniikkaan 

ja jolla ei ole sekoitusrajoitusta. Tarvittava määrä vaatii nykyisen tuotantokapasiteetin nos-

tamista. Skenaariossa olisi lisäksi 50 000 kaasuautoa Suomessa vuonna 2030. (Nylund et al. 

2016)  

  

Hallituksen tavoitteeseen perustuva 

 

Suomen valtion on asettanut tavoitteeksi vähentää tieliikenteen päästöjä 50 % vuoteen 2030 

mennessä vertailuvuoden ollessa 2005. Tämän saavuttamiseksi tavoitteena on nostaa sähkö-

autojen määrä vähintään 250 000:een, kaasuautojen määrä 50 000:een ja biopolttoaineiden 

osuus 30 %:iin vuoteen 2030 mennessä. Biopolttoaineosuuden on arvioitu olevan 13,5 % 

vuonna 2020. Hallituksen tavoitteeseen perustuvalla skenaariolla päästään tavoiteltuun 50 

%:n päästövähennykseen mutta liikenteen tuottamat päästöt ovat silti sähkömax skenaariota 

suuremmat. Tämä johtuu siitä, että hallituksen tavoitteeseen perustuvassa skenaariossa suu-

rempi osa päästövähennyksestä syntyy parantamalla julkisen liikenteen toimivuutta sekä 

edistämällä pyöräilyä ja kävelyä (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a). Kun ei muuta ole mai-

nittu on tässä skenaariossa kaikki sähköautot oletettu olevan henkilöautoja.  

4.4.1 Muut oletukset ja skenaarioihin vaikuttavat ilmiöt 

Skenaarioissa olevan biopolttoaineen osuus on oletettu koostuvan pääsääntöisesti toisen su-

kupolven drop-in dieselistä. Ensimmäisen sukupolven bensiiniin sekoitettavan biopolttoai-
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neen osuus on oletettu luvun 4.3.3 pysyvän 7 %:ssa ja loput on oletettu koostuvan niin sa-

notusta drop-in dieselistä. Drop-in biodiesel on tässä työssä oletettu koostuvan täysin Neste 

Oilin Neste My polttoaineesta.    

 

Kaikissa skenaarioissa tulee lisäksi huomioida, että myös polttomoottoreilla varustettu ajo-

neuvokanta uusiutuu ja uudet ajoneuvot ovat tulevaisuudessa vähäpäästöisemmät. Olemassa 

olevat arviot siitä paljonko terveydelle haitalliset pakokaasupäästöt vähenevät ovat rajalliset. 

Tarkempia arviointeja ja tavoitteita, esimerkiksi EU-tasolla, on laadittu CO2-päästöjen vä-

hennyksistä. Tämän takia on seuraavissa laskelmissa oletettu, että terveydelle haitalliset pa-

kokaasupäästöt vähenevät CO2-päästöjen kanssa yhtenäisesti. Euroopan Komission aset-

tama tavoite on, että vuonna 2030 myytyjen uusien autojen CO2-päästöt ovat 30 % pienem-

mät vuoden 2020 tasosta. Vastaavasti 15 %:n päästövähennys on asetettu vuodelle 2025 jotta 

varmistetaan, että päästövähennykset saavutetaan mahdollisimman aikaisin. (Euroopan Ko-

missio 2018b.) Tämän perusteella tässä työssä tehtyjä laskelmia varten on tehty oletus, että 

uusien autojen päästövähennys toteutuu lineaarisesti 3 %:n vuotuisilla vähennyksillä vuo-

sien 2020-2030 aikana. Työ- ja elinkeinoministeriö on ”Kansallisessa energia- ja ilmas-

tostrategiassa vuoteen 2030” taustaraportissa arvioinut diesel- ja bensiinihenkilöautojen 

vuotuisen uusmyynnin vuoteen 2030 asti. Taustaraportin perusteella tässä työssä arvioitiin 

uusien autojen myynnin olevan taulukon 14 mukainen. Myynnin ollessa pitkälti sama vuo-

sien 2020-2030 aikana laskettiin uusien henkilöautojen päästövähennys 18 %:n keskiarvona. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2017b.) Kokonaisuudessaan tämä tarkoittaa sitä, että vuoteen 

2030 mennessä liikenteeseen on tullut noin 503 600 diesel- ja 946 300 bensiinihenkilöautoa, 

jotka aiheuttavat 18 % vähemmän liikennepäästöjä nykyisiin vastaaviin henkilöautoihin ver-

rattuna.  

 

Taulukko 14. Uusien polttomoottorilla varustettujen henkilöautojen CO2-päästövähennyk-

set vuosina 2020-2030.  

 

Raskaiden ajoneuvojen CO2-päästöjä ei tällä hetkellä EU-tasolla laajemmalla tasolla mitata 

tai raportoida, jonka takia niille ei ole asetettu mitään varsinaista päästövähennystavoitetta 

(Euroopan Komissio 2018c). Tämän takia raskaiden ajoneuvojen päästöt on tässä työssä ole-

tettu kehittyvän Lipasto-laskentajärjestelmän mukaan.      
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Arvioitaessa ajoneuvokannan liikennepäästökehitystä on tässä työssä käytetty referenssi-

pohjana VTT:n Lipasto-ohjelman arvioimaa ajoneuvomäärän kasvua vuoteen 2030. Lipasto-

ohjelman Aliisa-mallin avulla on arvioitu, että Suomen ajoneuvokanta kasvaa noin 200 000 

henkilöautolla vuoteen 2018 verrattuna. Raskaan liikenteen määrä pysyy Lipasto-ohjelman 

mukaan samana. (VTT LIPASTO 2017.) 

  

Kaasuajoneuvot vähentävät CO2-päästöjä noin 25 % normaaleihin polttomoottorilla varus-

tettuihin ajoneuvoihin verrattuna (Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a). Tehtyjen tutkimusten 

perusteella voi kuitenkin todeta, että kaasuajoneuvot eivät vähennä CO-päästöjä ja vähentä-

vät vain vähän (noin 15 %) NOx-päästöjä (NGVAmerica 2018). Tässä työssä on tämän takia 

oletettu, että kaasuajoneuvojen haitalliset pakokaasupäästöt ovat verrannolliset polttomoot-

torilla varustettujen ajoneuvojen kanssa.    

 

Valituissa tulevaisuuden skenaarioissa ei ole erikseen huomioitu hybridiajoneuvojen (HEV) 

määrää tai vaikutusta, riittämättömien lähtötietojen takia. Tämä tarkoittaa sitä, että päästö-

määrä voi todellisuudessa skenaarioiden toteutuessa mahdollisesti olla vielä pienempi.  
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5. Tapaustutkimus - Raision E18 tunneli 
 
Osana Raision alueen tieverkoston uusimista kuuluu Raision E18 tunneli, joka on suunni-

teltu rakennettavaksi osaksi Raision keskustaa läpi kulkevaa E18 kehätietä. 450 m pitkäksi 

kaavailtu kolmikaistainen tunneli on suunniteltu alkavan ydinkeskustassa Raisiontien koh-

dalta.  

Kuten aikaisemmin tässä työssä on todettu, on monen eri maan maantietunneleiden suunnit-

teluohjeissa mainittu, että jos tunneli on lyhyt (300-700 m), voi luonnollisen ilmanvaihdon 

riittävyys olla perusteltavissa. Jos luonnollista ilmanvaihtoratkaisua on mahdollista hyödyn-

tää, hyötyy hanke taloudellisesti poisjäävien ilmanvaihtopuhaltimien hankinta-, asennus- ja 

huoltokustannuksista sekä puhaltimien elinkaaren aikaisesta energian kulutuksesta. Lisäksi 

puhaltimien tilantarvetta ei tarvitse huomioida ja optimaalisissa tilanteissa voi tunnelin kor-

keudesta tinkiä.  

5.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusmenetelmä  

Tapaustutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko suunnitteilla oleva E18 Raision alle 500 

m pitkä tunneli tarpeellista varustaa koneellisella ilmanvaihdolla pakokaasujen laimenta-

mista varten sekä mikä vaikutus tulevaisuuden autokannalla on tähän. Tämän takia tarkas-

teltiin ensin luonnollisen ilmanvaihdon toimivuutta IDA Road Tunnel Ventilation (IDA 

RTV) simulointiohjelman avulla. Ohjelman avulla tutkittiin liikenteestä syntyvien pakokaa-

sujen pitoisuuksia luonnollisessa ilmanvaihtotilanteessa ja selvitettiin miten ulkopuoliset 

tuulet ja ajoneuvoista syntyvä mäntävaikutus vaikuttaa pitoisuustasoihin. Ohjelmalla luotiin 

kolme simulointimallia, jotka perustuvat nykytilanteeseen sekä tässä työssä laadittuun kah-

teen tulevaisuuden ajoneuvokantaskenaarioon. Simulointitulosten avulla työssä selvitettiin 

miten eri ajoneuvokantaskenaariot vaikuttavat Raision tunnelin koneellisen ilmanvaihtotar-

peeseen.   

 

Tämän työn tutkimusongelmana oli selvittää Raision tunnelin mahdollisen koneellisen il-

manvaihdon tarvetta pakokaasujen tarpeenmukaista laimentamista varten. Työssä ei selvi-

tetty tai otettu kantaa siihen, onko koneellinen savunpoisto tarpeellinen mahdollisessa tuli-

palotilanteessa. Koneellisen savunpoiston tarpeellisuus on selvitettävä riksianalyysin perus-

teella hankkeessa erikseen.   

 

IDA Tunnel on maanalaisen raide- ja metroliikenteen sekä maantietunneleiden dynaamiseen 

olosuhdelaskentaan tarkoitettu simulointiohjelma, jonka omistaa yksityinen ruotsalainen yri-

tys nimeltään EQUA Simulation AB. Simulointiohjelmalla pystyy mm. tutkimaan tunnelei-

den ilman liikkuvuutta ja käyttäytymistä normaali- ja tulipalotilanteessa. IDA Tunnel ohjel-

man avulla käyttäjä luo topologisen kaavion tunneli- tai metroverkostosta ja siihen sisälty-

vistä komponenteista. Käyttäjä määrittää itse komponenttien tekniset tiedot syöttämällä nii-

hin lähtötietoja kuten tunnelin geometrisia ominaisuuksia, häviökertoimia, liikennemäärän 

ja sen päästötietoja sekä ulkoilman sääolosuhteita. Raision tunnelin ilmanvaihdon tarvetta 

tutkittiin IDA RTV 3.0 ohjelman avulla, joka on tieliikenteen tunneleita varten kehitetty IDA 

Tunnel ohjelman lisäosa. IDA RTV ohjelmalla voidaan simuloida ilmavirtojen ja epäpuh-

tauksien käyttäytymistä niin pitkittäisissä kuin poikittaisissa ilmanvaihtoratkaisuissa. Oh-

jelma hallitsee yksi- ja kaksisuuntaisia sekä monikaistaisia tunneleita. Sen avulla voidaan 
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laskea mm. ilman paineita, lämpötiloja, ilmannopeuksia, eri pitoisuuksia tunnelin eri koh-

dissa sekä luoda näistä havainnollistavia 3D-kuvia. Ohjelma mahdollistaa kolmen liikenne-

mallin simuloimisen: seisovan, liikkuvan ja dynaamisen. Dynaaminen liikennemalli osaa 

ennustaa monta todelliseen liikenteeseen liittyvää ilmiötä kuten ruuhkautumisia, monikais-

taista liikennettä sekä todellisen ajonopeuden tunnelin kaltevuutta kohden. IDA Road Tun-

nel ohjelmalla on mahdollista simuloida myös CO-, NO2- ja näkyvyyttä heikentäviä pitoi-

suuksia. (EQU 2018.) 

5.2 Tutkimuskohteen esittely 

Turun pohjoispuolella sijaitsevan Raision keskustan läpi kulkee E18 Turun kehätie (kantatie 

40), johon lisäksi liittyy keskustaa sivuava valtatie E8. E18 Turun kehätie kuuluu EU:n TEN-

T (Trans-European Transport Network) Skandinavia-Välimeri ydinverkkokäytävään. Rai-

sion keskustan alueella, jo nyt säännöllisesti ruuhkautuvan liikenteen, on ennustettu kasva-

van yli 40 % vuoteen 2030 mennessä, jonka takia alueen tieverkoston uusimista suunnitel-

laan. Osana uusimista on E18 Raision tunneli, joka on suunniteltu rakennettavaksi osaksi 

E18 kehätietä. Tunnelin on suunniteltu alkavan ydinkeskustassa Raisiontien kohdalta. E18-

kehätie liittää Turun lentokentän sekä Turun ja Naantalin satamat keskenään samaan ydin-

verkkokäytävään. E18-kehätien tieyhteys on keskeinen osuus satamien ja Pietarin välisissä 

kuljetuksissa, jonka takia raskaan liikenteen määrä on suuri. Rakennustöiden on suunniteltu 

alkavan vuonna 2020 ja tunnelin sijaintialue on havainnollistettu kuvassa 26. (Raision kau-

punki et al. 2014, ELY 2018.) 

 

  
 

Kuva 26. Raision tunnelin suunnittelualue (Raision kaupunki et al. 2014) 

 

Raisoin tunnelin suunnittelun ollessa tätä työtä kirjoittaessa vielä alkuvaiheessa, ovat tietyt 

lähtötiedot olleet puutteellisia ja muutosalttiita. On huomioitavaa, että tässä tutkimuksessa 
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käytetty tunnelin geometria ja liikennemäärä pohjautuu hankkeen luonnosvaiheen suunni-

telmiin ja päivityksiä näihin voi hankkeen edetessä tulla. Näin ollen seuraavissa luvuissa 

esitetyt lähtötiedot eivät välttämättä ole tunnelin kannalta lopullisia. 

5.2.1 Geometria 

E18 Raision tunnelihanke koostuu kahdesta kolmekaistaisesta tunneliputkesta. Tunneliput-

ket erottuvat toisistaan yhdellä noin 600 mm paksulla betoniseinämällä. Tunneliputket ovat 

geometrialtaan neliskulmaisia ja niiden sisähalkaisijan leveys on 13,7 m. Liikenne on mo-

lemmissa tunneliputkissa normaalitilanteessa aina yksisuuntainen. Tunnelin sisäkorkeus on 

6,5 m ja korkeudessa on varauduttu mahdollisiin kattoon ripustettaviin impulssipuhaltimiin. 

Tunnelin poikkipinta-alasta tulee näin 89 m2 ja hydraulisesta halkaisijasta 8,8 m. Tunnelin 

pituus on 450 m ja pituuskaltevuus on arvioitu olevan maksimissaan 3,5 promillea. Tunnelin 

pintamateriaali on oletettu olevan sama kuin rakennusmateriaali, eli betoni. Tunnelin poik-

kileikkaus hankkeen luonnosvaiheessa on esitetty kuvassa 27.  

 

 
 

Kuva 27. Raision tunnelin poikkileikkaus luonnossuunnitteluvaiheessa (Sitowise 2018) 

5.3 Simuloinnin lähtötiedot 

Lähtötiedot, joihin ei ollut tarkempia arvoja saatavissa, arvioitiin parhaalla mahdollisella ta-

valla, kuten eri suunnitteluohjeissa olevien oletusarvojen mukaan. Lukuisten ennusteiden ja 

oletusten takia, simuloinnit pyrittiin tekemään mahdollisimman haasteellisten olosuhteiden 

mukaan. Haasteellisilla olosuhteilla tarkoitetaan esimerkiksi niitä meteorologisia olosuh-

teita, jotka nostavat epäpuhtauksien pitoisuuksia tunnelissa eniten. Nämä voivat esimerkiksi 

olla liikennevirtaa vastaan puhaltavat navakat tuulet.   
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5.3.1 Tunnelia ympäröivät olosuhteet 

Tunnelin olosuhdesimulointien luotettavuuden kannalta on tärkeää huomioida ulkoilmassa 

olevat epäpuhtaudet. Arvioitaessa ulkoilman pitoisuuksia on tässä työssä hyödynnetty ilma-

tieteenlaitoksen mittausasemien keräämää ilmanlaadun havaintodataa. Dataa on olemassa 

ilmanlaatuportaalissa vuoteen 2017 asti mutta kaikkea vuoden 2017 dataa ei vielä ole laatu-

varmistettu kaikkien asemien osalta, ja tästä syystä tässä työssä on tutkittu vuoden 2015 ja 

2016 dataa. Ennen vuotta 2015 ei Raision läheisyydessä ole mitattu ilmanlaatua. (Laukkanen 

ja Salmi 2018.)   

 

Raision keskustan korkein mitattu NO2-tuntiarvo oli vuonna 2015 137 μg/m3 ja vuonna 2016 

138 μg/m3. Vuoden korkeinta tuntiarvoa ei kuitenkaan ole realistista käyttää mitoitusarvona 

tämän työn tutkimuksessa sen toteutuessa vain kerran vuodessa. Esimerkiksi vuoden kaikista 

8 760 tunnista nousivat NO2-pitoisuudet vuonna 2015 yli 100 μg/m3 vain 5 tuntia vuodessa 

ja vuonna 2016 vastaavasti 26 tuntia vuodessa. Tässä työssä on katsottu kohtuullisena mi-

toitusarvona käyttää vuosien 2015 ja 2016, 100 korkeimman tuntiarvon pitoisuuksien kes-

kiarvoa. Suuntaa-antavasti tämä tarkoittaa sitä, että näissä sadan tunnin maksimikeskiar-

voissa ollaan noin 50 päivää vuodessa olettaen maksimiliikenteen keskittyvän yhdeksi tun-

niksi aamulla ja illalla. Vuoden 2015 100 korkeimman tuntiarvon keskiarvo oli 64,81 μg/m3 

ja vastaavasti vuoden 2016 tuntikeskiarvo 90 μg/m3. Näin ollen on vuosien 2015 ja 2016 

keskiarvo 77μg/m3. Tunneliliikenteen aiheuttaman typen oksidin muuttumisprosenttia typ-

pidioksidiksi on käytetty NPRA:n ohjeen mukaista 15 %.   

 

Hiilimonoksidiarvoja ei ole mitattu Raision keskustassa, jonka takia tässä työssä ulkoilman 

pitoisuuksien arvioinnissa hyödynnettiin Turun kauppatorilla mitattuja CO-arvoja. Turun 

kauppatori on sijainniltaan suhteellisen lähellä Raision keskustaa mutta liikennemäärältään 

vain noin kolmasosa Raision keskustan liikennemäärästä. Turun kauppatorin korkein tun-

tiarvo vuodelta 2015 oli pyöristettynä 2 mg/m3. Saavuttaakseen mitoituksessa hieman var-

muutta ei hiilimonoksidin kohdalla olla käytetty 100 tunnin mitoitusperiaatetta, vaan arvoksi 

valittiin koko vuoden huipputunnin arvo. Tämä valinta perustuu siihen, että liikenne on Rai-

sion keskustassa, Turun kauppatoriin nähden, paljon suurempi, sekä siihen, että mittauspiste 

ei ole maantieteellisesti oikea. 2 mg/m3 arvo istuu myös hyvin PIARC:n vuoden 2012 op-

paan luvussa 3.1.1 käsiteltyjen arvojen 1-6 mg/m3 haarukkaan. (Ilmatieteenlaitos 2018a.)   

 

Todellisuudessa, Raision tunneliputkien ollessa kiinni toisissaan ilman mitään jakajaseinää, 

on suuri todennäköisyys, että osa toisen tunneliputken poistoilmavirrasta pääsee luvussa 3.1 

käsiteltyjen asioiden takia virtaamaan toiseen tunneliputkeen. Tämän määrän hyvin vaikean 

arvioinnin ja lähtötietojen puutteen takia, ei ilman kiertoa tunneliputkesta toiseen tämän työn 

simuloinneissa ole huomioitu.  

 

Tuulella on myös suuri vaikutus tunnelin pitoisuuksiin. Liikennevirtaa vastaan puhaltava 

tuuli heikentää ajoneuvojen mäntävaikutusta nostaen tunnelin pitoisuuksia, kun taas liiken-

nevirtaa myöten puhaltava tuuli tehostaa mäntävaikutusta. Tuuliolosuhteiden arvioimiseen 

Raision tunnelin kohdalla käytettiin Ilmatieteenlaitoksen vuonna 2009 laatima päästöjen le-

viämisselvitystä Turun seudulla. Selvityksen tulokset on koottu yhteen tuuliruusuun kuvassa 

28. Vaikka selvityksestä on kulunut muutama vuosi ei ole todennäköistä, että tuuliolosuhteet 

ovat muuttuneet merkittävästi alueella (Laukkanen ja Salmi 2018).  
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Kuva 28. Tuulen suunta- ja nopeusjakautumat Turun alueella vuosina 2005-2007 (Salmi et 

al. 2009) 

 

Ilmatieteenlaitoksen selvityksen perusteella voi todeta, että vallitsevat tuulet ovat etelä- ja 

lounaistuulet, kun taas pohjoispuolen tuulet ovat pienimpiä. Etelä- ja lounaistuulten nopeu-

det jakautuvat suurimmalta osalta 2-6 m/s väliin mutta myös yli 8 m/s tuulia mitattiin. Tuu-

litiedot ovat mitattu 10 metrin korkeudella, joten ne voivat olla hieman erilaiset parin metrin 

korkeudella (Salmi et al. 2009). Raision tunneli kulkee lounaasta koilliseen tarkoittaen, että 

tunneliputki, jossa liikenne virtaa koillisesta lounaaseen, on hyvin altis koville lounaistuu-

lille. Tämän takia on perusteltua simuloinneissa tutkia tunnelin suuaukoille puhaltavia tuu-

liolosuhteita, 9 m/s nopeuksille asti.   

 

Ulkoilman lämpötilalla on hyvin pieni merkitys simulointien tulosten kannalta, joten sen on 

oletettu olevan vakio ja sama kaikissa moititustilanteissa. Ulkoilman lämpötilalla voi olla 

merkitystä, miten epäpuhtaudet kasaantuvat tunnelin ulkopuolella mutta se jää tämän työn 

rajauksen ulkopuolelle. Ilmanpaineena on käytetty normaalia maanpinnan ilmanpainetta 

101,325 kPa. Tunnelia ympäröivät simulointia varten käytetyt olosuhdelähtötiedot on koottu 

taulukkoon 15. 

 

Taulukko 15. Tunnelia ympäröivät simulointia varten käytetyt olosuhdelähtötiedot 
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5.3.2 Liikenne 

Tieverkon tierekisterin mukaan Turun kehätien vuoden keskimääräinen vuorokausiliikenne 

(KVL) Raisiontien länsipuolella, oli vuonna 2013 22 800 ajoneuvoa/vrk (Reihe et a. 2014). 

Liikennemäärän on ennustettu kasvavan huomattavasti ja ELY:n sekä Raision kaupungin 

julkaiseman ”Pääteiden E8 ja E18 aluevaraussuunnitelman Raision keskustan” luonnosra-

portin mukaan, liikenteen määrä kehätiellä Raision tunnelin kohdalla on oletettu olevan jopa 

43 000 ajoneuvoa/vrk vuonna 2030. Kuten luvussa 3.1.1 todetaan, on maantietunneleiden 

ilmanvaihtojärjestelmä suunniteltava siten, että se on toimiva myös 10 vuotta suunnitte-

luajankohdasta eteenpäin. Näin ollen liikenteen runsas kasvuennuste on huomioitu ja simu-

loinnit on suoritettu vuoden 2030 liikennemääräennusteilla. Raskaiden ajoneuvojen osuu-

den, on arvioitu olevan ajoneuvojen kokonaismäärästä noin 8 %. (ELY ja Raision kaupunki 

2014.) Tarkempien lähtötietojen puutteessa on oletettu, että koko ennustettu raskaiden ajo-

neuvojen prosentuaalinen osuus koostuu kuorma-autoista.  

 

Raision tunnelin huipputunnin liikennemäärän arvioimiseen käytettiin liikenneviraston lii-

kenteen automaattisten mittausasemien (LAM-pisteiden) keräämiä tietoja. Liikenteen huip-

putunnilla tarkoitetaan sitä vuorokauden tuntia, jolloin liikenne on vilkkaimmillaan. Liiken-

nevirasto tekee vuosittain LAM-pisteiden keräämistä tiedoista yhteenvetoraportin, niin sa-

notun LAM-kirjan. Raision tunnelin lähimmät liikenteen automaattiset mittauspisteet ovat 

E18 kehätiellä sijaitsevat Krookilan ja Haunisten mittauspisteet. Krookilan mittauspiste si-

jaitsee Raision tunnelin tapaan valtatie 8 liittymän länsipuolella, kun taas Haunisten mittaus-

piste sijaitsee itäpuolella. Näin ollen voi olettaa, että Krookilan mittauspiste kuvaa Raision 

tunnelin liikennettä paremmin. Uusimman vuoden 2017 LAM-kirjan mukaan Krookilan 

huipputunti on noin kolmen aikaan iltapäivällä koostuen noin 12 % vuorokautisesta liiken-

teestä. Tämä huipputunti toteutuu noin 100 kertaa vuodessa ja vastaa liikennemäärässä 5 160 

ajoneuvoa/h. Huipputunnin prosentuaalinen määrä on tässä työssä oletettu pysyvän samana 

myös tulevaisuudessa. Liikennevirrat eivät todellisuudessa ole yhtä suuret kehätien molem-

piin suuntiin ja Krookilan mittauspisteen mukaan huipputunnin aikana 55 % liikenteestä vir-

taa Piikkiön suuntaan ja 45 % Naantalin suuntaan. (Liikennevirasto 2018.) Raision tunnelin 

liikenteen mitoitusvirtaamana on tässä työssä näin ollen käytetty Piikkiön suuntaan virtaa-

maa 2 838 ajoneuvoa/h joista 228 on raskaita ajoneuvoja. E18 kehätien ja sitä myöten myös 

Raision tunnelin suunnittelunopeus on 60 km/h.    

5.3.3 Tunnelin geometria 

Tunnelin geometrian lähtöarvoina on käytetty luonnosvaiheen parametrejä, jotka esiteltiin 

luvussa 5.2.1. Kallistuksen on lisäksi oletettu olevan suurin kaavailtu arvo eli 3,5 promillea. 

Tämä merkitsee metreissä noin 1,75 m nousua 450 m matkalla. Tunnelin pinnan kitkaker-

toimena on käytetty betonin arvoa 0,025 ja sisään virtauksen häviökertoimena 0,5, jotka mo-

lemmat on otettu NPRA:n ohjeesta. Simuloinneissa käytetyt lähtöarvot on koottu taulukkoon 

16. 
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Taulukko 16. Tunnelin simulointia varten käytetyt geometriset lähtötiedot 

 

5.3.4 Päästöjen raja-arvot 

Tämän työn laatimisajankohtana ei Raision tunnelille ollut epäpuhtauksille asetettu mitään 

tunnelikohtaisia raja-arvoja. Tämän takia työssä on pitoisuuksien raja-arvoina käytetty EU:n 

asettamia raja-arvoja pitoisuuksille ulkoilmassa. Typpidioksidin tunti raja-arvona on käy-

tetty 200 μg/m3, joka saa ylittyä 18 kertaa vuodessa. Vastaavasti hiilimonoksidin keskimää-

räinen kahdeksan tunnin raja-arvo on 10 000 μg/m3, joka ei saa ylittyä kertaakaan. Typpidi-

oksidille on tunnelissa lisäksi asetettu varoituskynnykseksi 400 μg/m3 kolmelle peräkkäi-

selle tunnille.  

5.3.5 Tutkimusskenaarioiden koostumukset 

Tässä työssä simuloitiin kolmen liikenneskenaarion vaikutus Raision tunnelin olosuhtei-

siin.   

 

Vuoden 2020 skenaario 

 

Vuoden 2020 skenaario koostuu aikaisemmin tässä työssä tehtyjen yksinkertaistusten mu-

kaan vuonna 2020 1,9 miljoonasta bensiinikäyttöisestä henkilöautosta ja 870 000 dieselkäyt-

töisestä henkilöautosta. Erilaisten kuorma-autojen määrä on ennustettu olevan noin 100 000.  

 

Sähkömax 

 

Sähkömax skenaariossa ajoneuvokanta koostuu vuonna 2030 yhteensä 2 957 000 henkilö-

autosta ja 100 000 raskaasta ajoneuvosta. Henkilöautoista 400 000 on täyssähköautoja, 200 

000 ladattavia hybridisähköautoja, sekä 307 000 diesel- ja 950 000 bensiinihenkilöautoja, 

joiden päästöt ovat 18 % pienemmät nykyisiin vastaaviin henkilöautoihin verrattuna. Tämän 

lisäksi liikenteessä on 600 000 nykyisin liikenteessä olevaa bensiini- ja 300 000 dieselhen-

kilöautoa. Raskaista ajoneuvoista 90 000 on dieselillä ja 10 000 sähköllä toimivia. Sähköau-

tojen avulla kasvihuonepäästöt vähenevät 30 % tavoitellusta 40 % päästövähennyksestä, jo-

ten skenaariossa tarvitaan vielä 10 % päästövähennys drop-in biodieseleiden avulla.  

 

Mikä on biodieselin sekoitejakautuma vuonna 2030 on mahdoton arvioida, joten laskettaessa 

biodieselin vaikutusta päästöihin on tässä työssä oletettu, että päästövähennys muodostuu 
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autoista, jotka käyvät 100 % Neste My biodieselillä. Biodieselin osuudeksi sähkömax ske-

naariossa jää vähentää kasvihuonepäästöjä 10 %. Jos yksi täysin biodieselillä kulkeva hen-

kilöauto vähentää kasvihuonepäästöjä noin 50 %, vastaa päästönäkökulmasta kaksi tämän-

kaltaista autoa yhtä sähköautoa. Tämän avulla todettiin, että jos 600 000 sähköautoa vähen-

tää kasvihuonepäästöjä 30 % niin 200 000 sähköautoa vähentää sitä 10 %. Jos kaksi biodie-

selillä toimivaa henkilöautoa vastaa yhtä sähköautoa, tarvitaan 400 000 täysin biodieselillä 

toimivaa henkilöautoa 10 % kasvihuonepäästövähennyksen saavuttamiseksi. 

 

Hallituksen tavoitteeseen perustuva 

 

Hallituksen tavoitteeseen perustuvassa skenaariossa autokanta koostuu vuonna 2030 yh-

teensä 2 957 000 henkilöautosta ja 100 000 raskaasta ajoneuvosta. Näistä 250 000 on säh-

köautoa, 500 000 diesel- ja 950 000 bensiinihenkilöautoa, joiden päästöt ovat 18 % pienem-

mät nykyisiin vastaaviin henkilöautoihin verrattuna, sekä 767 000 nykyisin liikenteessä ole-

vasta bensiinihenkilöautosta. Ladattavien hybridiautojen suhde sähköautoista on oletettu 

olevan sama kuin sähkömax skenaariossa, eli 33 %. Biodieselin osuus kasvaa tässä skenaa-

riossa 16,5 % vuoden 2020 arvioidusta määrästä. Raskaat ajoneuvot ovat kaikki oletettu ole-

van dieselkäyttöisiä. Kuten sähkömax skenaariossakin on oletettu, koostuu biodieselin osuus 

100 % biodieselillä kulkevista autoista. 16,5 % tarkoittaa näin ollen, että noin 490 000 die-

selautoa kulkee 100 % Neste My polttoaineella.  

 

Taulukkoon 17 on koottu simuloinneissa käytettyjen liikenneskenaarioiden koostumat.  
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Taulukko 17. Liikenneskenaarioiden ajoneuvokoostumat 

 

5.3.6 IDA RTV liikennemallit 

Tässä työssä rakennettiin simulointeja varten yhteensä yhdeksän erilaista liikennemallia. 

Yksi liikennemalli koostuu yhden ajoneuvotyypin (esimerkiksi bensiinillä toimivan henki-

löauton) CO- ja NO2-liikennepäästöistä sekä näkyvyyttä heikentävästä kertoimesta huomi-

oiden ajonopeus ja tien kalistuma. Eri ajoneuvotyyppien liikennepäästöt on otettu PIARC:n 

laatimasta ”Road Tunnels: Vehicle Emissions and Air Demand for Ventilation” ohjeistuk-

sesta. Ohjeistukseen on koottu henkilöautojen, kevyiden ja raskaiden kuorma-autojen liiken-

nepäästöt kaikkia kuutta Euro-päästöluokkaa kohden. Päästöt on koottu taulukkomuotoon 

kallistuman ja ajonopeuden funktiona. Suomen liikenteen koostuessa monesta eri Euro-pääs-

töluokkaan kuuluvasta ajoneuvosta, ei päästötaulukkoja suoranaan voitu hyödyntää. VTT:n 

Lipasto-laskentajärjestelmään on listattu eri Euro-päästöluokkiin kuuluvien autojen prosen-

tuaalinen määrä ajoneuvotyypeittäin. Tämän tiedon avulla tässä työssä rakennettiin Suomen 

liikenteeseen sopivat liikennemallit, joissa jokaisen ajoneuvotyypin päästötaulukossa on oi-

kea suhde kaikkia Euro-päästöluokkia. Bensiinillä toimivien pakettiautojen ja raskaiden au-

tojen prosentuaalinen osuus on niin pieni, että se on mitätöity. Liikennemallien ennustettu 

vuoden 2020 ja vuoden 2030 Euro-koostumus on esitetty taulukossa 18 ja 19. Kuten taulu-

kosta 20 voi todeta, ovat käytännössä kaikki Euro 4 päästöluokkaan ja aikaisempiin kuuluvat 
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ajoneuvot poistuneet Suomen liikenteestä vuonna 2030. Lähes kaikki liikenteessä olevat ajo-

neuvot täyttävät Euro 6 päästöluokan.    

 

Taulukko 18. Ennustettu liikenteen Euro-koostumus vuonna 2020

 
 

Taulukko 19. Ennustettu liikenteen Euro-koostumus vuonna 2030 

 
 

Vuoden 2020 skenaario koostuu kolmesta liikennemallista. Kaikkien kolmen liikennemallin 

päästöt on laadittu taulukoiden 18 ja 19 mukaisista Euro-päästöluokkien suhteista. Sähkö-

max skenaariota varten luotiin 6 uutta liikennemallia. Hallituksen tavoitteeseen perustuvaa 

skenaariota varten ei ollut tarvetta luoda uusia liikennemalleja. Simuloinneissa käytetyt lii-

kennemallit on esitetty skenaarioittain taulukossa 20.   
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Taulukko 20. Simuloinneissa käytetyt liikennemallit 

 
 

Luonnollisessa ilmanvaihdossa ilma liikkuu tunnelissa lähinnä ajoneuvojen mäntävaikutuk-

sen avulla. Ajoneuvojen mäntävaikutukseen vaikuttaa ajoneuvojen etuosan pinta-ala, vas-

tustuskerroin ja ajonopeus. Henkilöautojen etuosan pinta-alana on simuloinneissa käytetty 

NPRA:n ohjeen mukaista 2 m2 ja kuorma-autoille 6 m2. Ajonopeutena on käytetty tunnelin 

suunnittelunopeutta 60 km/h. Ajoneuvojen vastustuskertoimina on käytetty arvoa 0,4 henki-

löautoille ja 0,8 kuoma-autoille (Heinz 2002). 

 

Simuloidessa päästöjä ruuhkautuneelle liikenteelle on ajoneuvojen tiheys huomioitava. IDA 

RTV simulointiohjelma huomioi tämän tien pituutena seisovaa ajoneuvoa kohden. Simu-

lointien lähtötietoina käytettiin IDA:n oletusarvoja: 8 m henkilöautoille ja 20 m kuorma-

autoille.  

5.3.7 Liikenteen simulointimallit 

IDA RTV:n avulla on mahdollista simuloida tunnelin olosuhteita kolmella eri simulointi-

mallilla, ”congestion model”, ”standing traffic model” ja ”moving traffic model”, joista tässä 

työssä tarkasteltiin tunnelin pitoisuuksia kahden avulla: ”congestion model” ja ”moving traf-

fic model”. ”Standing traffic model” simulointimalli vastaa täysin seisovaa liikennettä, jossa 

tunneli on täysin täyttynyt ajoneuvoilla. Tätä simulointimallia ei tässä työssä hyödynnetty, 

koska vastaavanlainen liikennetilanne luotiin ”moving trafic model” mallin avulla.  
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Liikenteen normaalin käyttäytymisen malli (congestion model) 

 

”Congestion model” on simulointimalli, joka pyrkii vastaamaan todellisen liikenteen käyt-

täytymistä. Tämä malli pohjautuu ajonopeuden, tiheyden ja todenmukaisen ajoprofiilin riip-

puvuuteen toisistaan. Todenmukainen ajoprofiili huomioi esimerkiksi sen, että useat kuljet-

tajat eivät noudata nopeusrajoituksia. ”Congestion model” mallin tiedot pohjautuvat VTI:n 

(Ruotsin tie- ja liikennetutkimuslaitos) tekemiin liikennevirtojen mittauksiin Tukholmassa. 

”Congestion model” perustuu yhden ajokaistan kohdalla alla oleviin kuviin 29 ja 30. 

 

 
 

Kuva 29. Ajoneuvon nopeus funktiona ajoneuvokohtaista tien pituutta kohden. (EQUA Si-

mulation AB 2010) 

 

 
Kuva 30. Ajoneuvon nopeus funktiona liikennevirtaa (ajoneuvoa/h) kohden. (EQUA Simu-

lation AB 2010) 

 

Kuvissa 29 ja 30 punainen viiva edustaa henkilöautoa ja sininen ja vihreä viiva kahta erilaista 

raskasta ajoneuvoa. Kuvassa 29 ajoneuvon ajonopeus on esitetty funktiona tien pituutena 
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ajoneuvoa kohden. Kuvasta voi todeta myös, että ajonopeuden kasvaessa kasvaa myös tien 

pituus yhtä ajoneuvoa kohden. Kuvassa 30 ajoneuvon nopeus on esitetty funktiona liikenne-

virtaa kohden. Kuvasta voi todeta, että liikennevirran ollessa maksimiarvossa (1900 ajoneu-

voa/h) yhtä ajokaistaa kohden ei liikenne enää voi virrata 60 km/h.  

 

 
 

Kuvaa 31. Ajoneuvojen kapasiteetti (henkilöautoa/h) liikenneväylien määrää kohti (kuvan-

kaappaus IDA RTV-ohjelmasta) 

 

 

Kuvaa 32. Henkilöautojen ja raskaan liikenteen nopeus kaltevuutta ja nopeusrajoitetta 

kohden (kuvankaappaus IDA RTV-ohjelmasta) 

 

Kuvassa 31 on esitetty liikenteen maksimaalinen kapasiteetti ajokaistojen määrää kohden. 

Raision tunnelin ollessa kolmikaistainen 60 km/h nopeusrajoituksella, on liikenteen maksi-

mikapasiteetti 5500 ajoneuvoa/h. Kuvassa 32 on esitetty ajoneuvojen todellinen ajonopeus, 

vapaasti virtaavassa liikennevirrassa, nopeusrajoituksen ja kaltevuuden funktiona. Arvoista 

voi esimerkiksi todeta, että raskaiden ajoneuvojen nopeus laskee kaltevuuden kasvaessa ja 

että todellinen ajonopeus usein on nopeusrajoitetta suurempi.   

 

Ruuhkautuvan liikenteen yksinkertaistettu malli (moving traffic model) 

 

”Moving traffic model” on yksinkertaistettu simulointimalli, jota tässä työssä hyödynnettiin, 

kun haluttiin simuloida ruuhkautunutta liikennettä. Ruuhkautuneen liikenteen ajonopeutena 

simuloineissa käytettiin 10 km/h, joka arvioitiin tunnelin alimmaksi käytettäväksi nopeu-

deksi.  

 

 

 

 



84 

 

 

 

6. Simuloinnin tulokset 
 

Simuloinneissa on haettu vaihtoehtoskenaarioiden ja kahden simulointimallin kriittisimpiä 

tilanteita. Esimerkiksi tuulen suuntana on kaikissa simuloinneissa tutkittu liikennevirtaa vas-

taan puhaltavaa tuulta. Tilanteiden päästömääriä, joissa liikennepäästöt ovat pienemmät esi-

merkiksi tuulen puhaltaessa liikennevirran suuntaan, ei tässä työssä ole analysoitu. Toinen 

huomioitava asia on, että näkyvyyttä heikentävä dieselkaasu osoittautui simuloinneissa niin 

pieneksi, ettei sitä käsitellä sen enempää tässä työssä. Kriittisin simulointitilanne, eli ruuh-

kautuva liikenne, aiheuttaa kriittisimpänä tuuliolosuhteissa näkyvyyttä heikentävän kertoi-

men 0,0013 1/m. PIARC ohjeen mukaan suositeltu maksimiarvo tunnelin normaalille käyt-

tötilanteelle on 0,005 1/m. Kuvatakseen tätä tilannetta paremmin, on näkyvyyttä heikentävä 

kerroin normaalisti liikkuvassa liikenteessä ainoastaan 0,00032 1/m vastatuulen ollessa 9 

m/s. 

6.1 Vastatuulen merkitys ajoneuvojen mäntävaikutukseen 

Luonnollinen ilmanvaihto on täysin riippuvainen tuulesta ja ajoneuvojen aiheuttamasta män-

tävaikutuksesta. Nämä kaksi ilmiötä liikuttavat ilmaa tunnelissa laimentaen ajoneuvoista 

syntyviä epäpuhtauksia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mitä nopeampi ilman nopeus 

tunnelissa on, sitä paremmin pakokaasupäästöt laimentuvat. Kuva 33 esittää liikennettä vas-

taan puhaltavan tuulen heikentävän vaikutuksen ajoneuvojen aiheuttamaan mäntävaikutuk-

seen.  

 

Kuva 33. Ilman nopeus tunnelissa vastatuulen nopeuden funktiona 

Kuvasta ilmenee kuinka ilman nopeus sekä volyymi tunnelissa laskevat tuulen nopeuden 

kasvaessa. Tuloksista voi todeta, että ilmannopeus tunnelissa on tyynenä päivänä vajaa 4,5 
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m/s ja ilmanvirran volyymi 390 m3/s. Näistä arvoista voi päätellä kuinka suuri teho mäntä-

vaikutuksen avulla saadaan aikaan. Simulointituloksista ilmenee, että pienemmät tuulen no-

peudet eivät juurikaan heikennä mäntävaikutusta, mutta tuulen nopeuden noustessa yli 4 m/s 

alkaa ilman nopeus tunnelissa laskea merkittävästi. Kuvasta voi myös todeta kuinka mäntä-

vaikutus häviää kokonaan tuulen nopeuden noustessa yli 9 m/s ja kuinka ilmavirta alkaa 

liikkua liikennettä kohti. Tämän kaltaisissa tilanteissa, kun ilman nopeus tunnelissa on lä-

hellä nollaa, on tunnelin pitoisuudet suurimmillaan. Käytännössä tämä vastaa hyvin ruuh-

kautunutta liikennettä tyynenä päivänä. Raskaiden ajoneuvojen ja henkilöautojen osuuden 

ollessa kaikissa skenaarioissa sama, kuvaa kyseinen kuvaaja kaikkien skenaarioiden tilan-

netta.  

6.2 Liikenteen normaali käyttäytyminen 

”Congestion model” simulointimallin CO- ja NO2-pitoisuuksien simulointitulokset Raision 

tunnelissa tämän tutkimuksen kolmelle liikenneskenaarioille on esitetty alla olevassa kol-

messa luvussa. Skenaariot on simuloitu viidelle eri vastatuulen nopeudelle.  

6.2.1 Vuoden 2020 skenaario 

Kuvasta 34 voi havaita, että vuoden 2020 liikenneskenaariossa NO2-pitoisuus tyynenä päi-

vänä tunnelin loppupäässä on 142 μg/m3 ja tunnelin keskellä 110 μg/m3. Pienemmällä vas-

tatuulella 2,5:n m/s ja 5:n m/s ei vielä ole suurempaa vaikutusta tunnelin olosuhteisiin, pi-

toisuus kasvavaa tunnelin loppupäässä ainoastaan 145:een μg/m3 ja 156:een μg/m3. Kun tuu-

len nopeus on 7,5 m/s on pitoisuus noussut enemmän ja on tunnelin loppupäässä jo 194 

μg/m3. Navakalla 9 m/s vastatuulennopeudella nousee NO2-pitoisuus huomattavasti ja on 

tunnelin loppupäässä 318 μg/m3. Vastaavasti pitoisuus tunnelin keskellä on tällöin 197 

μg/m3. Kuvassa 35 on esitetty tunnelin CO-pitoisuus, joka tunnelin loppupäässä tyynenä 

päivänä on 2 445 μg/m3. Tuulen nopeuden ollessa 2,5 m/s on pitoisuus 2 455 μg/m3, 5 m/s 

ovat pitoisuudet 2 554 μg/m3, 7,5 m/s 2 797 μg/m3 ja 9 m/s 3 645 μg/m3.     
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Kuva 34. Raision tunnelin NO2-pitoisuudet tunnelin tarkastelukohdasta ja vastatuulenno-

peudesta riippuen. Vuoden 2020 skenaario. 

 

 
 

Kuva 35. Raision tunnelin CO-pitoisuudet tunnelin tarkastelukohdasta ja vastatuulenno-

peudesta riippuen. Vuoden 2020 skenaario. 
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6.2.2 Hallituksen tavoitteisiin perustuva skenaario 

Hallituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa tunnelin NO2-pitoisuus nousee tyynenä 

päivänä kuvan 36 mukaisesti tunnelin loppupäässä 110:een μg/m3 ja on keskellä tunnelia 93 

μg/m3. Pienemmillä 2,5:n m/s ja 5:n m/s tuulen nopeuksilla pitoisuus nousee vuoden 2020 

skenaarion tapaan vain hieman, arvoihin 112 μg/m3 ja 118 μg/m3. Kovemmilla 7,5:n m/s 9 

m/s tuulen nopeuksilla kasvaa pitoisuus huomattavasti ja on tunnelin loppupäässä 138 μg/m3 

ja 199 μg/m3 ja tunnelin keskellä 108 μg/m3 ja 140 μg/m3. Kuvassa 37 on vastaavasti esitetty 

tunnelin CO-pitoisuus, joka tunnelin loppupäässä tyynenä päivänä on 2 332 μg/m3 ja vas-

taavasti tuulen nopeuksien ollessa 2,5 m/s, 5 m/s, 7,5 m/s ja 9 m/s ovat pitoisuudet 2 346 

μg/m3, 2 445 μg/m3, 2 600 μg/m3 ja 3 257 μg/m3.   

 

 
 

Kuva 36. Raision tunnelin NO2-pitoisuudet tunnelin tarkastelukohdasta ja vastatuulenno-

peudesta riippuen. Hallituksen tavoitteisiin perustuva skenaario. 
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Kuva 37. Raision tunnelin CO-pitoisuudet tunnelin tarkastelukohdasta ja vastatuulenno-

peudesta riippuen. Hallituksen tavoitteisiin perustuva skenaario.  

6.2.3 Sähkömax skenaario 

Sähkömax skenaarion NO2-pitoisuus Raision tunnelissa on esitetty kuvassa 38, jossa se tyy-

nenä päivänä tunnelin loppupäässä on 108 μg/m3 ja tunnelin keskellä 93 μg/m3. Tuulen pu-

haltaessa 2,5 m/s ja 5 m/s on tunnelin maksimipitoisuus 109 μg/m3 ja 114 μg/m3. Vastaavasti 

nopeuksilla 7,5 m/s ja 9 m/s nousee maksimipitoisuus arvoihin 133 μg/m3 ja 193 μg/m3 ja 

on tunnelin keskellä 105 μg/m3 ja 135 μg/m3. Suurin CO-pitoisuus tunnelissa on vastaavasti 

tuulen nopeuksilla 0 m/s, 2,5 m/s, 5 m/s, 7,5 m/s ja 9 m/s, 2 255 μg/m3, 2 281 μg/m3, 2 337 

μg/m3, 2 455 μg/m3 ja 3 000 μg/m3. Kaikkien skenaarioiden CO ja NO2-pitoisuusarvot kor-

reloivat hyvin kuvan 39 kanssa, josta myös voi todeta, että ilman nopeus tunnelissa ei juuri 

laske pienillä vastatuulen nopeuksilla mutta huomattavasti isommilla. Vastaavasti pitoisuu-

det eivät juuri nouse pienillä vastatuulen nopeuksilla mutta isommilla nousevat melko pal-

jon.      
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Kuva 38. Raision tunnelin NO2-pitoisuudet tunnelin tarkastelukohdasta ja vastatuulenno-

peudesta riippuen. Sähkömax skenaario. 

 

 
 

Kuva 39. Raision tunnelin CO-pitoisuudet tunnelin tarkastelukohdasta ja vastatuulenno-

peudesta riippuen. Sähkömax skenaario. 

 

Kaikista yllä käsitellyistä liikenneskenaarioiden kuvista voi todeta, että ne ovat verrannolli-

sia luvussa 3.1.3 esitetyn pitkittäisen ilmanvaihdon pitoisuuksien kehittymistä esittävän ku-

van 7 kanssa. Simulointituloksista voi kuvan 7 tapaan todeta pitkittäisen ilmavirran lineaa-
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risen pitoisuuskasautuman, jossa pitoisuudet kasvavat tunnelin suuaukosta lineaarisesti tun-

nelin toiselle suuaukolle. Näin ollen liikenteen aiheuttamat pitoisuudet tunnelin keskellä, 

liikennevirtauksen suuntaisesti katsottuna, ovat noin puolet tunnelin loppupään pitoisuuk-

sista. Pitoisuudet heti tunnelin alkupäässä vastaavat ulkoilman pitoisuusarvoja.  

6.3 Ruuhkautuva liikenne 

Tässä luvussa on esitetty pahimman ruuhkatilannetta kuvaavan ”moving traffic model” si-

mulointimallin tulokset. Simuloinnit tehtiin kolmelle eri tuulen nopeudelle: 0 m/s, 5 m/s ja 

9 m/s. Kaikkien kolmen liikenneskenaarion NO2- ja CO-simulointitulokset tuulen nopeuksia 

kohden on esitetty kuvissa 40 ja 41.  

 

 
 

Kuva 40. Raision tunnelin liikenneskenaarioiden NO2-pitoisuudet tunnelin tarkastelukoh-

dasta ja vastatuulennopeudesta riippuen ruuhkautuvan liikenteen tilanteessa.   

 

NO2-päästöjä esittävästä kuvasta 40, voi todeta erikoisen piirteen, jossa päästöt nousevat 5 

m/s ja 9 m/s puhaltavalla tuulella liikennevirtaa vasten ja ovat suurimmillaan tunnelin alku-

päässä. Tämä johtuu siitä, että ruuhkautuneesta liikenteestä aiheutuva mäntävaikutus on ajo-

neuvojen hiljaisen ajonopeuden takia niin pieni, että heikompikin tuuli kumoaa sen. Kriitti-

sin tilanne on vastatuulen nopeuden ollessa noin 5 m/s, jolloin tuulen nopeus tunnelissa on 

ainoastaan 0,7 m/s liikennevirtaa vastaan ja ilma vaihtuu vain 63 m3/s. NO2-päästöt nousevat 

kyseisessä tilanteessa tunnelissa vuoden 2020 skenaariossa jopa lukemaan 1394 μg/m3. Tu-

levaisuuden skenaarioissa päästöt laskevat hieman mutta ovat edelleen hyvin korkeat. Hal-

lituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa päästöt ovat tunnelin alkupäässä 748 μg/m3 

ja sähkömax skenaariossa 655 μg/m3. Tämä tilanne kuvaa melko hyvin täysin seisovaa lii-

kennettä tyynenä päivänä. On kuitenkin huomioitava, että tyynenä päivänä täysin seisovan 

liikenteen päästöt eivät kasaannu lineaarisesti tunnelia pitkin, vaan jakautuvat tasaisemmin 

tunneliin. Vastatuulen nopeuden ollessa 9 m/s huuhtelee tuuli tunnelin suhteellisen hyvin 
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vaikka tuuli vaikuttaa mäntävaikutusta vastaan. Korkeimmat NO2-pitoisuudet ovat tunnelin 

alkupäässä vuoden 2020 skenaariossa, hallituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa ja 

sähkömax skenaariossa 409 μg/m3, 246 μg/m3 ja 224 μg/m3. Tyynenä päivänä pitoisuudet 

kasaantuvat normaalisti liikennevirran suuntaan ja ovat tunnelin loppupäässä vastaavasti 

skenaarioita kohden 857 μg/m3, 474 μg/m3 ja 424 μg/m3. Kyseisistä NO2-pitoisuuksista voi 

todeta, että liikenteen alhaisilla nopeuksilla mäntävaikutus on heikko, ja ilma liikkuu tunne-

lissa hitaasti, vain 1,25 m/s nopeudella.   

 

 
 

Kuva 41. Raision tunnelin liikenneskenaarioiden CO-pitoisuudet tunnelin tarkastelukoh-

dasta ja vastatuulennopeudesta riippuen ruuhkautuvan liikenteen tilanteessa.  

 

Kuvassa 41 on vastaavasti esitetty Raision tunnelin CO-pitoisuudet. Kuvasta voi todeta sa-

mat piirteet, kuin mitä on kuvattu NO2-päästöjen kohdalla. Korkeimmaksi pitoisuudet nou-

sevat kohtalaisella 5 m/s tuulella, jolloin ne vuoden 2020 skenaariossa ovat 9,9 mg/m3, hal-

lituksen tavoitteisiin perustuvan skenaariossa 8,06 mg/m3 ja sähkömax skenaariossa 6,67 

mg/m3. Tyynenä päivänä pitoisuudet ovat hieman alhaisemmat ollessa vuoden 2020 skenaa-

riossa, hallituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa ja sähkömax skenaariossa vastaa-

vasti 6,35 mg/m3, 5,24 mg/m3 ja 4,60 mg/m3. Tuulen puhaltaessa liikennevirtaa vasten saa-

vutetaan pienimmät CO-päästöt niin ikään kovilla vastatuulennopeuksilla. Tuulen ollessa 9 

m/s ovat pitoisuudet tunnelin alkupäässä vastaavia skenaarioita kohden 2,20 mg/m3, 2,05 

mg/m3 ja 2,04 mg/m3. 

6.4 Liikenneskenaarioiden päästövertailu 

Liikenneskenaarioiden ajoneuvokoostumuksen ollessa tuulesta riippumatta sama, osoittau-

tuivat skenaarioiden väliset päästöerot tuulennopeudesta riippumatta hyvin samanlaisiksi. 

Päästövertailut tehtiin näin ollen yhdelle tuulen nopeudelle, joksi valittiin 7,5 m/s vastatuuli. 

Kaikkien kolmen liikenneskenaarion NO2- ja CO-päästöt Raision tunnelissa on esitetty ku-

vassa 42 ja 43 normaalin liikenteen tilanteessa.  
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Kuva 42. Raision tunnelin NO2-pitoisuudet tunnelin tarkastelukohdasta ja vastatuulenno-

peudesta riippuen. Skenaarioiden vertailu. Vastatuulen nopeus 7,5 m/s. 

 

 

Kuva 43. Raision tunnelin CO-pitoisuudet tunnelin tarkastelukohdasta ja vastatuulenno-

peudesta riippuen. Skenaarioiden vertailu. Vastatuulen nopeus 7,5 m/s. 

Kuvia katsomalla havaitaan, että molempien vuodelle 2030 perustuvien skenaarioiden lii-

kenne, aiheuttaa huomattavasti vähemmän liikennepäästöjä vuoden 2020 skenaarioon ver-

rattuna. Tässä luvussa verratuista pitoisuusarvoista on poistettu ulkoilmassa olevat epäpuh-

taudet, itse liikenneskenaarioiden keskeisen vertailun selventämisen vuoksi. 
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NO2-päästöjä vertaillessa, on kaikista vähäpäästöisin liikenneskenaario sähkömax, jonka lii-

kenne aiheuttaa 57 μg/m3 NO2-päästöt tunnelissa. Hyvin lähellä sähkömax skenaariota on 

hallituksen tavoitteisiin perustuva skenaario, joka aiheuttaa 62 μg/m3 päästöt. Selvästi eniten 

päästöjä aiheuttaa vuoden 2020 skenaario, joka siis pitkälti vastaa nykytilannetta. Liikenteen 

aiheuttamat päästöt tunnelissa vuoden 2020 skenaariossa on 117 μg/m3. Näistä arvoista voi 

todeta, että sähkömax vähentää NO2-päästöjä ”normaalissa liikenteessä noin 52 %, kun taas 

hallituksen tavoitteisiin perustuva skenaario vähentää niitä 47 %. 

Liikenneskenaarioiden aiheuttamat CO-päästöt ovat huomattavasti tasaisemmat kuin niiden 

aiheuttamat NO2-päästöt. Sähkömax on edelleen vähäpäästöisin skenaario aiheuttaen 455 

μg/m3 CO-päästöjä, joka on vuoden 2020 skenaarion aiheuttamaan 797 μg/m3 verrattuna 42 

% vähemmän. Hallituksen tavoitteeseen perustuva skenaarion liikenne tuottaa 600 μg/m3 

CO-päästöjä, joka vastaa 24 %:n päästövähennystä vuoden 2020 skenaarioon verrattuna.   

Vaikka raskaiden ajoneuvojen osuus liikenteestä on vain 8 %, aiheuttavat ne Raision tunne-

lissa 59 % kaikista liikenteen tuottamista NO2-päästöistä vuoden 2020 skenaariossa. Tämä 

laskettiin vertailemalla päästöjä uuteen simulointiin, jossa raskas liikenne oli kuvailtu toimi-

van täysin sähköisesti. Näin ollen huomioitiin edelleen raskaiden ajoneuvojen tuottama män-

tävaikutus mutta niiden tuottamat päästöt eliminoitiin. Kuten aikaisemmin työssä esitetyistä 

taulukoista 18 ja 19 voi todeta, poistuu Euro 2-5 päästöluokkiin kuuluvat raskaat ajoneuvot 

melkein täysin liikenteestä vuoteen 2030 mennessä ja raskas kalusto koostuu vuonna 2030 

käytännössä vain Euro 6 päästöluokan ajoneuvoista. Hallituksen tavoitteisiin perustuvassa 

skenaariossa, jossa koko raskas kalusto on uusiutunut taulukon 19 mukaan, tuottaa raskas 

liikenne enää vain 33 % liikenteen aiheuttamista NO2-päästöistä. Vastaavasti tuottaa raskas 

liikenne sähkömax skenaariossa vain 29 % liikenteen NO2-päästöistä. Tämä tarkoittaa sitä, 

että raskaan liikenteen aiheuttamat NO2-päästöt vähenevät 70 % hallituksen tavoitteisiin pe-

rustuvassa skenaariossa ja 76 % sähkömax skenaariossa vuoden 2020 skenaarioon verrat-

tuna. Yhteenvetona voi todeta, että hallituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa ja säh-

kömax skenaariossa raskaan liikenteen uusiutuminen vastaa 89 % ja 88 % kaikista NO2-

päästövähennyksistä tarkoittaen, että henkilöautot vastaavat kyseisissä skenaarioissa vain 11 

% ja 12 % NO2-päästövähennyksistä. Henkilöautojen tuottamat NO2-päästöt vähenevät 

myös raskaisiin ajoneuvoihin verrattuna huomattavasti vähemmän. Hallituksen tavoitteisiin 

perustuvassa skenaariossa vähenemä on vain 13 % ja sähkömax skenaariossa 16 %. Henki-

löautojen osuus tunnelin kokonaispäästöistä tulevaisuuden skenaarioissa kasvaa ja on vuo-

den 2020 skenaariossa, hallituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa ja sähkömax ske-

naariossa vastaavasti 41 %, 67 % ja 71 %. 

Näin ollen voidaan todeta, että Raision tunnelissa seuraavan kymmenen vuoden aikana, sel-

västi suurin NO2-päästövähennys toteutuu raskaan kaluston uusiutumisella. Raskaan liiken-

teen hallitessa NO2-päästöjä näinkin selvästi ei henkilöautokannan muuttumisella vähäpääs-

töisemmäksi lähitulevaisuudessa ole merkittävää vaikutusta. Henkilöautokantaa on kohdat-

tava selvästi suurempi muutos, kuin tässä työssä laaditut skenaariot, jos sen vaikutus halu-

taan saada merkittävimmäksi. Luvuista voi kuitenkin päätellä, että tilanne tulee muuttumaan 

ja kyseisellä liikennejakautumalla tulee kevyt liikenne tulevaisuudessa vastaamaan suurim-

masta osasta NO2-päästöistä. Liikenneskenaarioiden NO2-päästövertailut Raision tunnelissa 

on koottu taulukkoon 21.  
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Taulukko 21. Kooste ajoneuvoskenaarioiden NO2-päästöistä Raision tunnelissa luonnolli-

sen ilmanvaihdon tapauksessa. 

 

 

CO-pitoisuuksien kohdalla tilanne on hieman erilainen, eikä raskaat ajoneuvot enää ole nii-

den tuottamisessa dominoiva ajoneuvoryhmä. Vuoden 2020 skenaariossa ja hallituksen ta-

voitteisiin perustuvassa skenaariossa, aiheuttaa raskas liikenne vain 24 % CO-päästöistä ja 

sähkömax skenaariossa hieman vähemmän, 21 %. Raskaan liikenteen CO-päästöt vähenevät 

vuoden 2020 skenaarioon verrattuna hallituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa 27 

% ja sähkömax skenaariossa 52 %. Raskaan liikenteen osuus kaikesta CO-päästövähennyk-

sestä vuoden 2020 skenaarioon verrattuna on hallituksen tavoitteisiin perustuvassa ja sähkö-

max skenaariossa vain 26 % ja 29 %. Henkilöautojen päästövähennys vuoden 2020 skenaa-

rioon verrattuna on suunnilleen sama kuin raskaiden ajoneuvojen, sen ollessa hallituksen 

tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa 24 % ja sähkömax skenaariossa 40 %. Huomioitavaa 

on, että henkilöautot vastaavat selvästi suurimmasta osasta tulevaisuuden skenaarioiden CO-

päästövähennyksistä. Henkilöautojen osuus päästövähennyksistä on suunnilleen sama halli-

tuksen tavoitteisiin perustuvassa ja sähkömax skenaariossa sen ollessa 74 % ja 71 %. Hen-

kilöautojen osuus CO-kokonaispäästöissä on suunnilleen samaa luokkaa vastaavasti 76 % ja 

79 %. Raision tunnelin CO-päästöt on koottu taulukkoon 22. Tuloksista voi todeta, että toisin 

kuin NO2-päästöjen kohdalla, aiheuttavat lähinnä bensiinillä toimivat henkilöautot, suurim-

man osan liikenteen CO-päästöistä.  
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Taulukko 22. Kooste ajoneuvoskenaarioiden CO-päästöistä Raision tunnelissa luonnolli-

sen ilmanvaihdon tapauksessa.

 

6.5 Laskettujen tulosten vertaaminen raja-arvoihin 

Seuraavassa tarkastellaan simulointituloksia Raision tunnelin pitoisuuksien raja-arvojen nä-

kökulmasta. Tuloksia vertaillaan raja-arvoihin ja selvitetään eri liikenneskenaarioiden kriit-

tiset tilanteet. Kriittisellä tilanteella viitataan tässä työssä siihen tilanteeseen, jolloin pitoi-

suus tunnelissa nousee yli kyseiselle pitoisuudelle asetetun raja-arvon. Kriittisimmällä tilan-

teella taas tarkoitetaan sitä tilannetta, jolloin pitoisuus tunnelissa nousee kaikista korkeim-

malle.  

CO-pitoisuudet eivät Raision tunnelissa nouse missään tilanteessa asetettujen pitoisuus 

raja-arvojen yli. Normaalisti liikkuvan liikenteen aiheuttamien CO-päästöjen suhteen voi to-

deta, etteivät CO-pitoisuudet nouse lähellekään tunnelin raja-arvoja. Eniten päästöjä tuotta-

van vuoden 2020 skenaarion kriittisimmässä tilanteessa, jossa vastatuulen nopeus on 9 m/s, 

nousevat päästöt tunnelissa maksimissaan arvoon 3 645 μg/m3. Tämä on huomattavasti alle 

10 000 μg/m3 raja-arvon. Ruuhkautuvassa liikenteessä tunnelin CO-pitoisuudet nousevat 

moninkertaisiksi verrattuna normaalisti liikkuvaan liikenteeseen. Nykypäivän ajoneuvot ai-

heuttavat kuitenkin sen verran vähän CO-päästöjä, ettei päästöt kriittisimmässäkään tilan-

teessa nouse missään kohtaa tunnelia yli 10 000 μg/m3 raja-arvon. Kriittisin tilanne on vuo-

den 2020 liikenneskenaario vastatuulen nopeuden ollessa 5 m/s, jolloin CO-pitoisuudet nou-

sevat arvoon 9 900 μg/m3.  

 

NO2-pitoisuudet, liikenteen käyttäytyessä normaalisti vuoden 2020 skenaariossa, ylittävät 

tunnelin raja-arvon ainoastaan vastatuulen noustessa yli 7,5 m/s. Tuulen nopeuden ollessa 

7,5 m/s nousee tunnelin maksimipitoisuus arvoon 194 μg/m3, joten 7,5 m/s kovempia tuulia 

voidaan kuvailla kriittisinä tuulen nopeuksina. Molemmissa tulevaisuuden liikenneskenaa-

rioissa pysyvät tunnelin NO2-pitoisuudet hyvin alle 200 μg/m3 raja-arvoissa. Hallituksen ta-

voitteisiin perustuvassa skenaariossa nousee tunnelin pitoisuus kriittisimmässä tilanteessa 

arvoon 199 μg/m3. Tämä tilanne vaatii 9 m/s vastatuulen. Sähkömax skenaarion kriittisin 

tilanne on vastaavasti 9 m/s vastatuuli, jolloin pitoisuudet nousevat tunnelissa maksimissaan 

arvoon 193 μg/m3. Ruuhkautuvassa liikenteessä nousevat NO2-pitoisuudet tunnelissa, kuten 
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luvussa 6.3 todettu, hyvinkin korkeiksi. Pitoisuudet ylittävät raja-arvot monessa eri vasta-

tuulen ja liikennenopeuden yhdistelmissä. Kaikkien kolmen liikenneskenaarioiden kriittiset 

ja kriittisimmät tilanteet on esitetty taulukossa 23 ajonopeuden ja vastatuulen nopeuden 

funktiona. 

 

Taulukko 23. Raision tunnelin NO2-pitoisuuksien kriittiset tilanteet ajonopeuden ja vasta-

tuulen nopeuden funktiona kaikkia kolmea liikenneskenaariota kohden. 

 
 

Taulukosta voi todeta, että kovemmilla 40-60 km/h ajonopeuksilla muodostuvat kriittisim-

mät tilanteet navakassa 7,5-9 m/s vastatuulessa. Molemmissa tulevaisuuden skenaarioissa 

nousevat NO2-pitoisuudet kriittisiksi kuitenkin ainoastaan kahdessa yhdistelmässä; ajono-

peuden ollessa 40 km/h ja vastatuulen ollessa 7,5 m/s sekä ajonopeuden ollessa 50 km/h ja 

vastatuulen 9 m/s. Pitoisuudet nousevat näissä tilanteissa lukemiin 330-570 μg/m3. Vuoden 

2020 skenaariossa nousevat pitoisuudet kriittisiksi huomattavasti useammin, peräti kuudessa 

yhdistelmässä, jossa kriittisimmässä tilanteessa pitoisuus on niinkin korkea kuin 1078 

μg/m3.    

 

Ajonopeuden laskiessa nopeuksiin 10-30 km/h muodostuvat kriittisimmät tilanteet hieman 

pienemmillä, 5-7,5 m/s vastatuulen nopeuksilla. Tämä johtuu siitä, että liikenteen ajonopeu-

den laskiessa, riittää pienempi vastatuulen nopeus pienentämään tunnelissa liikkuvan ilma-

virran. Vastaavissa tilanteissa taas kovempi vastatuuli kumoaa mäntävaikutuksen ja saa il-

man liikkumaan liikennevirtaa vastaan, jolloin epäpuhtaudet laimentuvat paremmin. NO2-
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pitoisuudet nousevat näissä ruuhkautunutta liikennettä kuvaavissa ajonopeuksissa huomat-

tavasti yli raja-arvojen. Vuoden 2020 skenaariossa nousevat pitoisuudet kriittisimmissä ti-

lanteissa peräti yli 1 000 μg/m3. Pitoisuudet nousevat vastaavasti myös molemmissa tulevai-

suuden skenaarioissa yli 600 μg/m3. Vuoden 2020 skenaariossa voi taulukon arvoista todeta, 

että pitoisuudet ovat kriittiset kaikissa yhdistelmissä. Hallituksen tavoitteisiin perustuvassa 

skenaariossa pitoisuudet nousevat yli raja-arvojen kaikissa 10-20 km/h ajonopeuden yhdis-

telmissä ja kahdessa yhdistelmässä 30 km/h ajonopeudella. Tilanne on lähes sama sähkömax 

skenaariossa, jossa kriittisiä yhdistelmiä on muutama vähemmän.  

 

Taulukosta 23 voi myös todeta kuinka suuri vaikutus tulevaisuuden ajoneuvokannalla on 

liikenteestä syntyvien päästöjen määrään Raision tunnelissa. Hallituksen tavoitteisiin perus-

tuva skenaario vähentää kriittisiä tilanteita vuoden 2020 skenaarioon verrattuna 38 % ja säh-

kömax skenaario 48 %. Vaikka prosentuaalinen vähenemä vuoden 2020 skenaarioon verrat-

tuna on suuri, nousee pitoisuus yli raja-arvojen hallituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaa-

riossa kuitenkin 13 yhdistelmässä ja sähkömax skenaariossa 11 yhdistelmässä. Verrattaessa 

skenaarioiden kriittisimpien tuntien pitoisuusarvoja, vähentää hallituksen tavoitteisiin perus-

tuva skenaario liikennepäästöjä 46 % ja Sähkömax skenaario 53 % vuoden 2020 skenaarioon 

verrattuna. Kriittisimpien tilanteiden pitoisuudet nousevat kuitenkin tulevaisuuden skenaa-

rioissa korkeiksi. Hallituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa pitoisuudet nousevat 

arvoon 748 μg/m3 sähkömax skenaariossa arvoon 655 μg/m3. Raja-arvo ylittyy kriittisim-

missä tilanteissa vuoden 2020 skenaarion tapaan lähes koko tunneliputkessa.  

 

Yhteenvetona taulukkoon 23 kootuista tuloksista voi todeta, että on useita tilanteita, jolloin 

NO2-pitoisuudet tunnelissa nousevat yli 200 μg/m3 raja-arvon. Nämä kriittiset tilanteet pai-

nottuvat lähinnä ruuhkautuneesta liikenteestä johtaviin alhaisiin ajonopeuksiin (10-30 km/h) 

ja harvinaisen navakkoihin tuuliin. On kuitenkin huomioitava, että pitoisuudet on mitattu 

tunnelin suuaukon kohdalta, joissa pitoisuudet ovat korkeimmillaan ja voivat suurimmalta 

osalta tunnelia silti pysyä raja-arvoissa. Normaalisti käyttäytyvässä liikenteessä pitoisuudet 

pysyvät hyvin raja-arvoissa. Simulointitulosten perusteella kaikissa simulointimalleissa ja 

tunnelin olosuhteissa mitoittavaksi liikennepäästöksi nousee selvästi typpidioksidi.   
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7. Pohdintaa - koneellisen ilmanvaihdon tarpeellisuus 
Raision tunnelissa 
 
Koneellisen ilmanvaihdon poisjättämisen hyödyt Raision tunnelissa olisivat taloudelliset. 

Hanke säästyisi puhaltimien hankinta-, asennus- ja huoltokustannuksilta sekä niiden elin-

kaaren aikaiselta energiankulutukselta. Lisäksi tunnelin korkeudesta voitaisiin mahdollisesti 

tinkiä, jos puhaltimet jätetään pois. Tämä toisi säästöjä lisäksi rakennuskustannuksissa ja 

mahdollisia helpotuksia tunnelin rakennesuunnitteluun. Tässä työssä tehdyn tutkimuksen 

perusteella on kuitenkin todettava, että jättämällä koneellinen ilmanvaihto kokonaan pois ei 

ole takuuta, etteivätkö NO2-pitoisuudet tunnelista nousisi ajoittain raja-arvojen yli. Mutta 

miten suuri on todennäköisyys, että pitoisuudet ylittävät raja-arvot?  

 

Tunnelin typpidioksidin tuntipohjainen raja-arvo 200 μg/m3 saa ylittyä enintään 18 kertaa 

vuodessa ja varoituskynnyksen arvo 400 μg/m3 on kolmelle peräkkäiselle tunnille. Siihen 

ylittyykö nämä raja-arvot Raision tunnelissa vaikuttaa monta tässä vaiheessa epävarmaa te-

kijää, kuten miten usein liikenne ruuhkautuu, tuuliolosuhteista ja ajoneuvokannan koostu-

muksesta. Seuraavassa pohditaan erilaisten vaikuttavien tekijöiden toteutumistodennäköi-

syyksiä ja sitä onko koneellinen ilmanvaihto tarpeellinen. Simuloinnit osoittivat, että hiili-

monoksidipäästöt pysyvät raja-arvoissa kaikissa olosuhdetilanteissa, jonka takia ne eivät 

aseta tarvetta koneelliselle ilmanvaihdolle. Tästä syystä pohdinnassa tarkastellaan ainoas-

taan typpidioksidia mitoittavana liikennepäästönä.     

 

Pitoisuusrajoitukset koskevat tunnelia kauttaaltaan mutta tunneleissa, joissa ilmavirta liik-

kuu pitkittäisesti, on maksimipitoisuus aina yhdessä pisteessä juuri tunnelin suuaukon koh-

dalla. Eli käytännössä, pitoisuuksien noustessa vain hieman yli raja-arvon voi muodostua 

tilanteita, joissa esimerkiksi viisi kuudesosaa tunnelista on hyväksyttävissä pitoisuusarvoissa 

ja vain yksi kuudesosa ylittää raja-arvon. Tämän takia voisi argumentoida, että mittausantu-

rit voidaan sijoittaa esimerkiksi 50 metriä suuaukolta, jolloin pitoisuuksien kriittiset tilanteet 

vähenevät. Tällä käytännöllä esimerkiksi hallituksen tavoitteisiin perustuvassa skenaariossa 

kriittiset tilanteet vähenisivät taulukossa 23 esitetyistä 13:sta yhdeksään. Tässä työssä pää-

dyttiin kuitenkin tarkastelemaan kaikista haasteellisimpia tilanteita, jonka takia tätä ajatus-

tapaa ei ole huomioitu. Tämä käytäntö olisi lisäksi hyväksytettävä viranomaisilla erikseen.  
 

Raision tunneli on osa Raision aluevaraus- ja tiesuunnitelmaa, joka laadittiin helpottamaan 

Raision keskustan alueen liikenneruuhkia ja parantamaan alueen liikenneturvallisuutta. 

Suunnitelman tavoitteena on mm. varmistaa liikenteen toimivuus ruuhkatilanteissa huomi-

oiden ennustettu noin 40 %:n liikenteen kasvu vuoteen 2030 mennessä. Tiesuunnitelman 

luonnosvaiheessa tutkittiin eri toteutusvaihtoehtojen vaikutusta alueen liikenteeseen. Vaih-

toehdon, joka sisälsi Raision tunnelin, arvioitiin täyttävän hankkeen tavoitteet hyvin ja sen 

vaikutuksen olevan korkealla tasolla (Raision kaupunki et al. 2014). Tämän perusteella voisi 

päätellä, että uusi tiesuunnitelma ehkäisee liikenneruuhkia, eikä niitä suurella todennäköi-

syydellä tunneliin usein synny. On myös todettava, että 200 μg/m3 raja-arvo on yhden tunnin 

keskimääräinen arvo. Toisin sanoen, jos liikenneruuhka kestää lyhyemmän ajanjakson, ei 

kyseisen tunnin keskimääräinen pitoisuus välttämättä ylitä raja-arvoa. Liikenneruuhkien 

kestoa, ei kuitenkaan käytössä olleiden lähtötietojen perusteella tässä työssä voitu arvioida.   

Liikenneruuhkan lisäksi on huomioitava, että etenkin tulevaisuuden skenaarioissa liikenteen 

virratessa 30 km/h ja nopeammin, ovat olosuhdevaatimukset pitoisuuksien nousemiseksi 
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tunnelissa yli raja-arvojen, poikkeuksellisen navakat vastatuulet. Poikkeuksellisen nava-

kaksi tuuleksi arviotiin tässä työssä vähintään 7,5 m/s puhaltava tuuli. Arvio perustuu aiem-

min esitettyyn kuvaan 27, jonka mukaan yli 7,5 m/s kovan lounaistuulen osuus kaikista mi-

tatuista tuulista on hyvinkin pieni. Aiemmin esitettyyn taulukkoon 23 perustuen voi lisäksi 

todeta, että yhdistelmiä jolloin raja-arvot ylittyvät on vain muutama. Näin ollen voi päätellä, 

että todennäköisyys, jolloin pitoisuudet ylittävät raja-arvot tulevaisuuden skenaarioissa lii-

kenteen ajonopeuden ollessa yli 30 km/h, on pieni.   

Yhteenvetona voidaan todeta epätodennäköiseksi, että suuri osa taulukossa 23 esitetyistä 

kriittisistä tilanteista toteutuu. Analyysit ovat kuitenkin pohdintoja ja kuten simuloinnit 

osoittivat, on useampi olosuhdeyhdistelmä, joka nostaa NO2-pitoisuudet tunnelissa yli raja-

arvon. Pitoisuuksien pysymistä raja-arvoissa ei voida taata ja tämän takia koneellinen ilma-

vaihto on suotava ratkaisu Raision tunneliin. Koneellisella ilmanvaihdolla varmistetaan, ett-

eivät pitoisuudet kriittisimmissäkään tilanteissa nouse yli raja-arvojen. Seuraavassa on li-

säksi esitetty muita epävarmoja tekijöitä, jotka tässä vaiheessa hanketta puhuvat koneellisen 

ilmanvaihtoratkaisun puolesta.   

Kuten aikaisemmin tässä työssä on todettu, perustuu luonnollinen ilmanvaihto suuressa 

osassa ajoneuvojen aiheuttamaan mäntävaikutukseen, jonka suuruus määräytyy ajoneuvojen 

poikkipinta-alasta. Niin ikään simuloinneissa käytetty ajoneuvojen vastustuskerroin muo-

dostuu ajoneuvojen poikkipinta-alasta. Suurempi vastustuskerroin lisää mäntävaikutusta ja 

päinvastoin. Vastustuskerroin kuvaa ajoneuvon aerodynaamisuutta, joka teknologian kehit-

tyessä tulevaisuudessa hyvin todennäköisesti paranee, koska silla saavutetaan pienempi polt-

toainekulutus. Parempi aerodynaamisuus kuitenkin heikentää ajoneuvojen tuottamaa män-

tävaikutusta, joka taas heikentää luonnollisen ilmanvaihdon tehoa. Täten ajoneuvokanta ei 

kymmenen vuoden päästä välttämättä tuota enää samaa mäntävaikutusta, kun tässä työssä 

suoritetuissa simuloinneissa. Näin ollen ei ole takuuta, että luonnollinen ilmanvaihto toimisi 

kymmenen vuoden päästä yhtä hyvin. 

Toinen tekijä, jota ei lähtötietojen puutteessa voitu tutkimuksessa huomioida, on luvussa 3.1 

käsitelty ilmankierto yhdestä tunneliputkesta toiseen. Otollisissa tuuliolosuhteissa on siis 

mahdollista, että yhden tunnelin likainen poistoilma pääse kiertämään toiseen tunneliput-

keen, joka pahimmassa tapauksessa voi muodostaa hyvinkin kriittisen tilanteen. Tämä on-

gelma eliminoitaisiin koneellisella ilmanvaihdolla, jonka avulla suuaukoille sijoitetuilla pu-

haltimilla voidaan estää tämä ilmankierto.   

Tunnelin suuaukkojen pitoisuuksilla on Raisiossa normaalia suurempi merkitys, koska tun-

nelin lähiympäristöön on kaavoitettu rakentamista ja virkistyskäyttöä. Mm. tunnelin päälle 

on suunniteltu rakentamista ja tunnelin itäpuolelle on suunniteltu kaksi toimistorakennusta 

heti suuaukkojen läheisyyteen (Raision kaupunki et al. 2014). Tämä näkökulma huomioiden, 

mahdollistaa koneellinen ilmanvaihto myös pitoisuuksien laimentamisen tunnelin suuauk-

kojen ympärillä, estäen pitoisuuksien kasaantumisen yhdelle alueelle.       

Ilmanvaihdon suunnittelussa on lisäksi huomioitava mahdolliset liikenneonnettomuudet, 

jotka voivat pahimmassa tapauksessa pysäyttää liikenteen kokonaan. Näissä tilanteissa lii-

kennepäästöt ovat luonnollisessa ilmanvaihdossa täysin riippuvaisia tuulesta ja voivat tun-

nelissa nousta nopeasti paljon yli raja-arvojen. Ramboll Oy on laatinut riskiarvioinnin Rai-

sion tunnelista, jossa käsitellään mm. tunneliin pysähtyneiden ajoneuvojen ja liikenneonnet-

tomuuksien vuotuista määrä. Riskiarvio osoittaa, että liikenneonnettomuuksien määrä tun-

nelissa on pieni, 1,73 kpl vuodessa ja tunneliin pysähtyneitä ajoneuvoja on arvioitu olevan 

10-15 kpl vuodessa. (Reihe et al. 2014.) Tunnelin ollessa kolmikaistainen voisi päätellä, että 
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liikenne useimmissa tilanteissa kuitenkin pääsee virtaamaan yhdellä tai kahdella kaistalla. 

Luonnollisen ilmanvaihdon riittävyyttä voisi tässä tapauksessa myös perustella, joillakin en-

naltaehkäisevillä toimenpiteillä kuten tunnelin sulkemisen erikoistilanteissa. Tämä kuiten-

kin tuntuu radikaalilta toimenpiteeltä uudessa rakennettavassa tunnelissa, joka kenties lisäksi 

sekoittaisi tiesuunnitelman kokonaisuutta. Koneellinen ilmanvaihto varmistaa tässäkin ta-

pauksessa sen, että tunneliin ei liikenneonnettomuuden yhteydessä synny kriittistä tilannetta, 

jossa pitoisuudet pääsevät nousemaan liian korkeiksi.  

     

Tässä työssä käytettyjen kriittisten lähtötietojen ja simulointitilanteiden ja tässä luvussa kä-

siteltyjen asioiden perusteella voidaan todeta, että koneellinen ilmanvaihto on suositeltava. 

Se luo varmuutta yllämainittuihin asioihin, joihin ei kaikkiin tässä työssä olemassa olleiden 

lähtötietojen perusteella voitu tarkemmin ottaa kantaa. Koneellinen ilmanvaihto eliminoisi 

lisäksi kaikki erillisselvitykset koneellisen savunpoiston tarpeellisuudesta.  

 

Parhaiten Raision tunneliin soveltuva koneellinen ilmanvaihtoratkaisu on pitkittäinen ilman-

vaihto. Pitkittäinen ilmanvaihto toimii kaikista parhaiten lyhyissä yksisuuntaisissa tunne-

leissa, kuten luvussa 3.3 on todettu. Pitkittäinen ilmanvaihto on lisäksi edullisin koneellinen 

ilmanvaihtoratkaisu, joka toimii hyvin savunpoistoratkaisuna lyhyemmissä tunneleissa. Pää-

dyttäessä pitkittäiseen ilmanvaihtoratkaisuun, on jatkoselvityksissä selvitettävä mm. muo-

dostuuko savunpoisto vai NO2-pitoisuus mitoittavaksi tekijäksi ja miten puhaltimet tunneliin 

kannatta sijoittaa.  

Tulevaisuuden ajoneuvokannat vähentävät liikennepäästöjä huomattavasti, ja jos lähtötiedot 

hankkeen myötä tarkentuvat tai muuttuvat, voi uudet simuloinnit olla perusteltavissa, eikä 

luonnollinen ilmanvaihto ole poissuljettu ratkaisu. Merkittäviä pitoisuuksiin vaikuttavia te-

kijöitä ovat mm. liikenteen ennustettu määrä ja tuuliolosuhteet.  
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8. Yhteenveto ja johtopäätökset 
 
Ilmanvaihtoa tarvitaan maantietunneleissa liikenteen aiheuttamien pakokaasujen laimenta-

mista sekä tulipalotilanteista syntyvän savun poistamista varten. Pakokaasuihin lukeutuvat 

terveydelle haitalliset päästöt kuten hiilimonoksidi, typpidioksidi, hiilivety sekä pienhiukka-

set. Vaikka liikenteen tuottamat terveydelle haitalliset pakokaasut ovat viime vuosien ai-

kana, mm. kansainvälisten säädösten myötä vähentyneet huomattavasti, on niiden laimenta-

minen edelleen tärkeää, jotta ilmassa oleville epäpuhtauksille osoitetut rajoitukset eivät ylity. 

Maantietunneleiden ilmanvaihdon voi toteuttaa joko koneellisella tai luonnollisella ilman-

vaihdolla riippuen tunnelin pituudesta ja sen liikennekoostumuksesta. Luonnollista ilman-

vaihtoa voi harkita ainoastaan lyhyemmissä tunneleissa, joiden liikenne ei aseta vaatimusta 

koneelliselle ilmanvaihdolle. Luonnollinen ilmanvaihto tuo taloudellisia säästöjä ilmanvaih-

tojärjestelmän hankinta-, asennus- ja huoltokustannuksista sekä puhaltimien elinkaaren ai-

kaisesta energian kulutuksesta. Toteutusvaihtoehtoja koneelliselle ilmanvaihdolle on monia, 

mutta maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnittelu Suomessa voi olla haastavaa puuttuvien 

yhtenäisten suunnitteluohjeistusten ja määräysten takia. Suunnittelussa joudutaan näin ollen 

usein tukeutumaan ulkomaisiin suunnitteluohjeistuksiin sekä olemassa oleviin referenssi-

kohteisiin. Tämä johtaa siihen, että eri maantietunneleiden suunnittelu voi pohjautua eri oh-

jeistuksiin ja referenssikohteisiin, jonka takia toteutusratkaisuista voi muodostua hyvin eri-

laiset.  

Teoriaosan tavoitteena oli selvittää tärkeitä lähtökohtatietoja koskien maantietunneleiden 

ilmanvaihdon suunnittelua ja mitoitusta ja tämän avulla tarjota hyvä tietopohja maantietun-

neleiden ilmanvaihdon suunnittelijoille. Teoriaosa toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, 

missä tavoitteena oli yllä mainitun lisäksi hahmotella liikenteestä aiheutuvien päästöjen 

muutosta lähitulevaisuudessa tutkimalla ajoneuvokannan kehitystä. Selvitettyjä asioita käy-

tettiin työn tapaustutkimuksessa, jossa selvitettiin muutoksen vaikutusta tutkimuskohteen il-

manvaihtoon ja sen toteutusratkaisuihin.   

 

Työn lähtökohtatilanteen selvittämiseksi perehdyttiin Suomen liikenteen energiankulutuk-

sen ja pakokaasupäästöjen laskentajärjestelmään (Lipastoon) ja sillä tuotettuun tilastotie-

toon. Tilastotiedot osoittivat, että kaikki terveydelle haitalliset pakokaasupäästöt (CO, NOx, 

HC ja PM) ovat viime vuosikymmenien aikana vähentyneet huomattavasti, jopa 75-90 %. 

Suurin vaikutus pakokaasupäästöjen vähenemiseen ovat kanainväliset liikennepäästömää-

räykset, jotka asettavat tiukat vaatimukset autonvalmistajille. Merkittävin EU:ssa ja myös 

Suomessa noudatettava liikennepäästöjä rajoittava määräys on Euro-päästöluokat.     

 

Selvitettäessä mitä määräyksiä, ohjeita ja suunnittelukäytäntöjä maantietunneleiden ilman-

vaihdon suunnittelussa Suomessa noudatetaan, perehdyttiin määräyksiin, ohjeisiin ja suun-

nittelukäytäntöihin Euroopan laajuisesti sekä Suomessa. Tutkimuksessa selvisi, että Suo-

messa ei Liikenneviraston laatimaan EU:n tunnelidirektiiviin pohjautuvan ”Tietunnelin hal-

linnointi ja turvallisuutta koskevat määräykset ja ohjeet” ohjeen lisäksi ole mitään opastetta 

tai määräystä maantietunneleiden ilmanvaihdon suunnitteluun. Kyseisen ohjeen ilmanvaih-

toa käsittelevä osa on myös hyvin suppea. Moni ulkomaalainen suunnitteluohjeistus osoit-

tautui hyväksi ilmanvaihdon suunnittelun apuvälineeksi. Näistä esille nostettavia ovat mm. 

kansainvälinen PIARC-ohjeistus ja Norjan Yleisen Tiehallinnon laatimat ohjeistukset. Tär-

keäksi todettiin myös muistaa varmistaa hyödynnettäessä ulkomaisia ohjeistuksia, että ky-

seiset käytännöt ovat hyväksyttäviä käyttää myös Suomessa.       

 



102 

 

 

 

Tutkittaessa maantietunneleiden ilmanvaihdon toteutus- ja mitoitustapoja perehdyttiin 

työssä aikaisemmin hyväksi osoittautuneisiin kansainvälisiin ja kotimaisiin ohjeistuksiin ja 

dokumentaatioon. Yleisimmäksi ilmanvaihdon toteutustavaksi osoittautui pitkittäinen il-

manvaihto sen kustannustehokkuuden ja yksinkertaisen toteutuksen takia. Pitkittäinen il-

manvaihto toimii parhaiten yksisuuntaisissa tunneleissa ja sen ydin ajatus on hyödyntää ajo-

neuvoista syntyvää mäntävaikutusta. Pitkittäinen ilmanvaihto todettiin myös toimivan hyvin 

savunpoistotilanteissa. Pidemmissä tunneleissa vaihtoehtoinen ilmanvaihtoratkaisu on poi-

kittainen ilmanvaihto, jossa ilma vaihtuu pystysuoraan koko tunnelin pituudelta. Poikittai-

nen ilmanvaihto on kattava ratkaisu, jossa ilma vaihtuu tasaisesti koko tunnelissa, eikä pit-

kittäisen ilmavirran mukaista pitoisuuksien lineaarista kasaantumista synny. Ratkaisua käy-

tetään kuitenkin rajoitetummin sen korkean investointikustannuksen ja vaikeamman toteu-

tuksen takia. Lyhyissä tunneleissa voi ilmanvaihdon myös toteuttaa luonnollisen ilmanvaih-

don avulla. Luonnollinen ilmanvaihto saa voimansa ajoneuvojen tuottamasta mäntävaiku-

tuksesta sekä tunnelin ulkopuolisista tuuliolosuhteista. Ajoneuvot suurella poikkipinta-alalla 

tehostavat mäntävaikutusta, kun taas liikenteen ajosuuntaan puhaltava tuuli heikentää sitä. 

Luonnollisella ilmanvaihdolla ei voida kontrolloida tulipalotilanteesta aiheutuvaa savua. Il-

manvaihdon mitoituksessa tulee ottaa huomioon monta asiaa kuten ajoneuvojen massaan 

perustuva korjauskerroin, ulkoilman epäpuhtaudet, tunnelin kaltevuus ja ajoneuvokoostu-

mus.         

 

Menetelmänä selvittää miten Suomen ajoneuvokanta ja sen myötä liikennepäästöt kehitty-

vät, käytettiin kirjallisuustutkimusta, jonka perusteella luotiin kolme mahdollista liikennes-

kenaariota. Selvitettäessä tulevaisuuden ajoneuvokantaa analysoitiin tulevaisuudessa suu-

rella todennäköisyydellä yleistyviä vähäpäästöisempiä ajoneuvoja ja polttoaineita, kuten eri-

laisia sähköautoja sekä biopolttoaineita. Tulevaisuus näyttää valoisalta erilaisten sähköauto-

jen, kuten täyssähköautojen ja ladattavien hybridisähköautojen osalta, mutta tämän työn ha-

vaintojen perusteella ei kuitenkaan ole todennäköistä, että ne dominoivat Suomessa ajoneu-

vokantaa vielä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Biopolttoaineiden käyttö toisaalta 

osoittautui todennäköisesti kasvavan huomattavasti Suomen liikenteessä lähitulevaisuu-

dessa mm. maan runsaiden metsäalueiden takia, jotka mahdollistavat biopolttoaineiden tuot-

tamisen. Tutkimuksessa selvitettyjen asioiden perusteella laadittiin kaksi vuodelle 2030 en-

nustettua tulevaisuuden skenaariota: hallituksen tavoitteisiin perustuva skenaario, joka pe-

rustuu Suomen hallituksen asettamiin tavoitelukuihin ja sähköautopainotteinen sähkömax 

skenaario, joka perustuu VTT Oy:n ja VATT:n yhteistyössä laatimaan tutkimusraporttiin, 

miten saavuttaa valtion asettama liikenteen päästötavoite. Vertailukohteeksi laadittiin lisäksi 

vuoden 2020 skenaario, joka pitkälti kuvaa liikenteen nykytilannetta.  

Tapaustutkimuksen tavoitteena oli tutkia työn teoriaosaan perustuen, onko Raision tunneli 

tarpeellista varustaa koneellisella ilmanvaihdolla vai onko luonnollinen ilmanvaihto riittävä 

laimentamaan tunnelin epäpuhtaudet hyväksyttäville tasoille. Simulointien avulla tutkittiin 

tunnelin pitoisuusolosuhteita ja luonnollisen ilmanvaihdon vaikutusta niihin. Työn tavoit-

teena oli: 

 

• Selvittää tulevaisuuden ajoneuvokannan vaikutus Raision E18 tunnelin ilman-

vaihtotarpeeseen. 

 

• Tutkia onko Raision tunneli tarpeellista varustaa koneellisella ilmanvaihdolla.  
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• Tarjota lähtötietoja Raision tunnelihankkeen suunnittelijoille sekä hyvän pohjan 

mahdollisia jatkotutkimuksia varten.  

 

Menetelmänä selvittää tulevaisuuden ajoneuvokannan vaikutus Raision tunnelin ilmanvaih-

totarpeeseen käytettiin dynaamista IDA Road Tunnel Ventilation simulointiohjelmaa. 

Työssä vertailtiin simulointiohjelman avulla luotujen liikenneskenaarioiden aiheuttamia 

päästöjä ja tultiin tulokseen, että tulevaisuuden ajoneuvokanta vähentää NO2- ja CO-päästöjä 

merkittävästi. Vähäpäästöisimmäksi skenaarioksi osoittautui Sähkömax skenaario, joka vä-

hentää NO2-päästöjä 52 % ja CO-päästöjä 42 %, vuoden 2020 skenaarioon verrattuna. Hal-

lituksen tavoitteisiin perustuva skenaario vähentää NO2-päästöjä 47 % ja CO-päästöjä 24 %. 

Simuloinnit osoittivat, että NO2-päästöjen kohdalla henkilöautoilla ei ole suurta vaikutusta 

päästövähennykseen. Suurimmat päästövähennykset syntyvät raskaiden ajoneuvojen kalus-

ton uusiutumisesta. Raskas liikenne vastaa sähkömax skenaariossa 89 % ja hallituksen ta-

voitteisiin perustuvassa skenaariossa 88 % kaikista NO2-päästövähennyksistä. CO-päästöjen 

kohdalla tilanne on päinvastainen, jossa henkilöautot tuottavat suurimman osan CO-pääs-

töistä. Sähkömax skenaariossa henkilöautot vastaavat 71 % ja hallituksen tavoitteisiin pe-

rustuva skenaario 67 % kaikista CO-päästöistä.  

 

Työssä selvitettiin, onko Raision tunnelin tarpeellista varustaa koneellisella ilmanvaihdolla 

vertailemalla simulointituloksia tunnelin pitoisuuksille asetettuihin raja-arvoihin sekä pohti-

malla mahdollisia riskitilanteita. Tutkimus osoitti, että mitoittava liikennepäästö on typpidi-

oksidi. Hiilimonoksidipitoisuudet eivät nouse tunnelissa yli raja-arvojen kriittisimmissäkään 

tilanteissa. Ruuhkautuneen liikenteen simulointimalli osoittautui selvästi kriittisimmäksi, 

jolloin NO2-pitoisuudet tunnelissa nousivat yli raja-arvojen useasti kaikissa kolmessa liiken-

neskenaarioissa. Tulokset osoittivat, että pitoisuudet nousevat tietyissä tuulen ja liikenteen 

nopeuden yhdistelmissä vuoden 2020 skenaariossa jopa yli 1 200 μg/m3 ja molemmissa tu-

levaisuuden skenaariossa yli 600 μg/m3. Liikenteen ruuhkautumisen todennäköisyyden 

osalta työssä tultiin siihen tulokseen, että Raision uusi tiesuunnitelma ehkäisee liikenneruuh-

kia ja siten vähentää kriittisten tilanteiden syntymistä. Lisäksi todettiin, että liikenteen al-

haisten 30-50 km/h ajonopeuksien ja navakoiden tuulten toteutuminen samaan aikaan ei ole 

todennäköistä. Normaalisti liikkuvaa liikennettä kuvaavassa simulointimallissa pitoisuudet 

eivät nousseet tulevaisuuden skenaarioissa yli raja-arvojen. Vaikka pohdinta osoitti, että 

kriittiset tilanteet, jolloin pitoisuudet nousevat yli raja-arvojen ovat epätodennäköisiä, ei nii-

den määrää pystytty varmuudella arvioimaan eikä näin ollen taata, että pitoisuudet pysyvät 

sallituissa raja-arvoissa. Koneellinen ilmanvaihto osoittautui tämän takia suotavaksi ratkai-

suksi. Koneellinen ilmanvaihto tuo varmuutta ja varmistaa sen, ettei pitoisuudet ilmanvaih-

don normaalissa toiminnassa missään tilanteessa nouse yli tunnelille asetettujen raja-arvo-

jen. Monta epävarmaa tekijää kuten tulevaisuuden ajoneuvojen aerodynaamisuus, tunnelin 

läheisyyteen kaavailtu rakentaminen, ilman kierto tunneliputkesta toiseen ja liikenneonnet-

tomuudet perustelevat myös koneellisen ilmanvaihdon käyttöä.       

Tämän työn tapaustutkimuksen avulla täytettiin työn tavoite tarjota hyvät lähtökohdat tun-

nelihankkeen muille suunnittelijoille. Tapaustutkimuksen tulosten avulla selvitettiin ne kriit-

tiset tilanteet, jotka nostavat pitoisuudet tunnelissa yli raja-arvojen. Tulokset osoittivat, että 

liikenneruuhkan lisäksi tiettyjen tuulen ja liikenteen nopeuksien yhdistelmät muodostavat 

kriittisimmät tilanteet. Liikenteen ajonopeuden kriittisimmäksi tilanteeksi osoittautui aina se 

tuulen nopeus, joka kumoaa ajoneuvojen aiheuttaman mäntävaikutuksen ja minimoi ilman 

virran tunnelissa. Hyödylliseksi tiedoksi osoittautui, että kovat tuulen nopeudet ovat suotui-
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sia ruuhkaisessa liikenteessä ja hiljaiset tuulet normaalisti liikkuvassa liikenteessä. Tapaus-

tutkimusta varten kerätyt lähtötiedot kuten alueen tuuliselvitykset, liikenne ennusteet ja tu-

levaisuuden päästöt antavat myös hyvän lähtökohdan jatkotutkimuksia varten.  

Tämän tutkimuksen rajoitteet olivat hankkeen alkuvaiheesta johtuvat puutteelliset lähtötie-

dot, jotka hankeen edetessä vielä voivat muuttua. Vaikka koneellinen ilmanvaihto kyseisillä 

lähtötiedoilla osoittautui tarpeelliseksi, on jatkoselvitys perusteltavissa esimerkiksi liikenne- 

ennusteiden muuttuessa. Tämän takia yhteenvetona voi todeta, että hankkeen edetessä ja 

lähtötietojen tarkentuessa voi olla perusteltavaa tehdä jatkoselvityksiä luonnollisen ilman-

vaihdon riittävyydestä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

 

 

Lähdeluettelo 

 

AECOM Australia Pty Ltd 2015. Project development and alternatives: WestConnex M4 

East Environmental Impact Statement. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 19.3.2018]. Saata-

vissa: https://m4eis.org/2015/09/27/project-development-and-alternatives-westconnex-m4-

east-environmental-impact-statement/ 

Austrian Research Association for Roads, Rail and Transport (FSV) 2008. Grundlagen. 

RVS 09.02.31 Tunnel Ventilation - Basic Principles. [Verkkodokumentti]. Saatavissa: 

https://www.scribd.com/document/143918836/RVS-09-02-31  

Autoalan Tiedotuskeskus 2018a. Autoliikenteen päästöt. [Verkkosivu]. [Viitattu 3.2.2018]. 

Saatavissa: http://www.aut.fi/ymparisto/autojen_paastot_ja_niiden_mittaus  

Autoalan Tiedotuskeskus 2018b. [Verkkosivu]. [Viitattu 7.3.2018]. Saatavissa: 

http://www.autoalantiedotuskeskus.fi/tilastot/autokannan_kehitys/ajoneuvokannan_kehitys 

Automobile Association Develpoment 2017. Euro Emission Standards. [Verkkosivu]. 

[Viitattu 15.3.2018]. Saatavissa: https://www.theaa.com/driving-advice/fuels-environ-

ment/euro-emissions-standards 

Centre D´etudes Des Tunnels (CETU) 2011. Enviromental Studies in Road Projects ”Air” 

and ”Health” Sections. [Verkkodokumentti]. Saatavissa: http://www.cetu.developpement-

durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Air_76p_EN_130107_BD_Final.pdf  

Centre D´etudes Des Tunnels (CETU) 2016. The Treatment of Air in Road Tunnels. [Verk-

kodokumentti]. [Viitattu 8.3.2018]. Saatavissa: http://www.cetu.developpement-du-

rable.gouv.fr/IMG/pdf/cetu_di_traitement_de_l_air-en-19_07_2017.pdf  

Dong-Shik, K., Mohammadmatin, H. ja Ashok, K. 2017. Trend of Biodiesel Feedstock and 

its Impact on Biodiesel Emission Characteristics. [Verkkolehti]. Environmental Progress 

& Sustainable Energy. Vol.37, No.1. [Viitattu 26.2.2018]. DOI 10.1002/ep.12800. 

Ehsani, M., Gao, Y. ja Emadi, A. 2010. Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell 

Vehicles: Fundamentals, Theory, and Design. Second Edition. ISBN 978-1-4200-5398-2 

(painettu).  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ja Raision kaupunki 2014. Raportteja 3. Päätei-

den E8 Ja E18 Aluevaraussuunnitelma Raision Keskustan Kohdalla. [Verkkodokumentti]. 

[Viitattu 3.5.2018]. Saatavissa: http://raisio02.hosting.documenta.fi/kokous/2014233056-

11-5.PDF 

Enheten för Samhälle och trafik (Vägverket) 2004. Vägverkets allmänna tekniska beskriv-

ning för nybyggnad och förbättrning av tunnlar. Tunnel 2004. [Verkkodokumentti]. Publ 

2004:124. ISSN 1401-9612 (sähköinen) 

EQUA Simulation AB 2018. [Verkkosivu]. [Viitattu 17.4.2018]. Saatavissa: 

https://www.equa.se/de/tunnel/ida-rtv/overview 

Euroopan Komissio 2018a. Reducing CO2 emissions from passenger cars. [Verkkosivu]. 

Viitattu 10.3.2018]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehi-

cles/cars_en 

https://m4eis.org/2015/09/27/project-development-and-alternatives-westconnex-m4-east-environmental-impact-statement/
https://m4eis.org/2015/09/27/project-development-and-alternatives-westconnex-m4-east-environmental-impact-statement/
https://www.scribd.com/document/143918836/RVS-09-02-31
http://www.aut.fi/ymparisto/autojen_paastot_ja_niiden_mittaus
http://www.autoalantiedotuskeskus.fi/tilastot/autokannan_kehitys/ajoneuvokannan_kehitys
https://www.theaa.com/driving-advice/fuels-environment/euro-emissions-standards
https://www.theaa.com/driving-advice/fuels-environment/euro-emissions-standards
http://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Air_76p_EN_130107_BD_Final.pdf
http://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_Air_76p_EN_130107_BD_Final.pdf
http://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cetu_di_traitement_de_l_air-en-19_07_2017.pdf
http://www.cetu.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/cetu_di_traitement_de_l_air-en-19_07_2017.pdf
http://raisio02.hosting.documenta.fi/kokous/2014233056-11-5.PDF
http://raisio02.hosting.documenta.fi/kokous/2014233056-11-5.PDF
https://www.equa.se/de/tunnel/ida-rtv/overview
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars_en


106 

 

 

 

Euroopan Komission 2018b. Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans. [Verk-

kosivu]. [Viitattu 10.3.2018]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehi-

cles/proposal_en  

Euroopan Komissio 2018c. Reducing CO2 emission from Heavy-Duty Vehicles. [Verkko-

sivu]. [Viitattu 20.4.2018]. Saatavissa: https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehi-

cles/heavy_en  

Euroopan Unioni 2004. Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 2004/54/EY: Eu-

roopan laajuisen tieverkon tunnelien turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista. 

[Verkkodokumentti]. [Viitattu 1.2.2018]. Saatavissa: http://eur-lex.europa.eu/legal-con-

tent/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0054&qid=1517485128737&from=FI 

European Automobile Manufacturers Association (ACEA) 2017. ACEA Report Vehicles in 

use Europe 2017. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 15.3.2018]. Saatavissa: 

http://www.acea.be/uploads/statistic_documents/ACEA_Report_Vehicles_in_use-Eu-

rope_2017.pdf  

Fläktwoods OY 2018. Tunneli-ilmanvaihto. [Verkkosivu]. [Viitattu 11.4.2018]. Saatavissa: 

http://www.flaktwoods.fi/erityisosaamisemme/tunneli-ilmanvaihto/ 

Grift, TE., Xue., J, ja Hansen, AC. 2011, 'Effect of biodiesel on engine performances and 

emissions' Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol 15, no. 2, pp. 1098-1116. [Vii-

tattu 27.2.2018]. DOI: 10.1016/j.rser.2010.11.016 

Grönberg, P. ja Rinne, T. 2018. Sitowise Oy. Haastattelu. 14.3.2018. Espoo. 

Haack 1998. Fire Protection in Traffic Tunnels: General Aspects and Results of the EU-

REKA Project. Julkaistu: Elsevier Science Ltd.  [Verkkolehti] Vol. 13, No. 4, pp. 377-

381.19 [Viitattu 6.4.2018]. Saatavissa: https://doi.org/10.1016/S0886-7798(98)00080-7  

Heinz, H. 2002. Advanced Vehicle Technology. Julkaisija Elsevier Limited. 654 s. ISBN 

978-0-7506-5131-8 (painettu). 

Hirkude, J. ja Padalkar, A. 2010. Performance and emission analysis of a compression ig-

nition Engine operated on waste fried oil methyl esters. [Verkkolehti]. Applied Energy 90 

(2012) 68–72. [Viitattu 27.2.2018]. DOI:10.1016/j.apenergy.2010.11.028. ISSN 0306-

2619 (sähköinen) 

Holmen, B. ja Sentoff, K. 2015. Hybrid-Electric Passenger Car Carbon Dioxide and Fuel 

Consumption Benefits Based on Real-World Driving. Environ, Sci. Technol. 2015, 49, 

10199-10208. [Verkkolehti]. [Viitattu 24.2.2018]. DOI: 10.1021/acs.est.5b01203.  

Ilmatieteenlaitos 2005. Otsoni ja ympäristöongelmat. Kasvihuoneilmiö. [Verkkosivu]. 

[Viitattu 13.2.2018]. Saatavissa: http://www.geo.fmi.fi/oppimateriaali/envisat/otsoni/kasvi-

huone.html  

Ilmatieteenlaitos 2018a. Havaintojen lataus. [Verkkosivu]. [Viitattu 4.5.2018]. Saatavissa: 

http://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!/  

Ilmatieteenlaitos 2018b. Ilmanlaadun säädökset ja ohjeet. [Verkkosivu]. [Viitattu 

8.5.2018]. Saatavissa: http://ilmatieteenlaitos.fi/saadokset-ja-ohjeet 

International Council on Clean Transportation (ICCT) 2014. EU CO2 emission standards 

for passenger cars and light-commercial vehicles. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/heavy_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0054&qid=1517485128737&from=FI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0054&qid=1517485128737&from=FI
http://www.acea.be/uploads/statistic_documents/ACEA_Report_Vehicles_in_use-Europe_2017.pdf
http://www.acea.be/uploads/statistic_documents/ACEA_Report_Vehicles_in_use-Europe_2017.pdf
http://www.flaktwoods.fi/erityisosaamisemme/tunneli-ilmanvaihto/
https://doi.org/10.1016/S0886-7798(98)00080-7
http://www.geo.fmi.fi/oppimateriaali/envisat/otsoni/kasvihuone.html
http://www.geo.fmi.fi/oppimateriaali/envisat/otsoni/kasvihuone.html
http://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!/


107 

 

 

 

12.3.2018]. Saatavissa: https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTup-

date_EU-95gram_jan2014.pdf 

International Council on Clean Transportation (ICCT) 2017. Too low to be true? How to 

measure fuel consumption and CO2 emissions of plug-in hybrid vehicles, today and in the 

future. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 22.3.2018]. Saatavissa: https://www.theicct.org/si-

tes/default/files/publications/EU-PHEV_ICCT-Briefing-Paper_280717_vF.pdf 

International Energy Agency (IEA) 2016. Hybrid and Electric Vehicles. [Verkkodoku-

mentti]. [Viitattu 2.3.2018]. Saatavissa: http://www.ieahev.org/assets/1/7/2016_IA-

HEV_BOOK_web_(1).pdf 

International Energy Agency (IEA) 2017. Hybrid and Electric Vehicles. [Verkkodoku-

mentti]. [Viitattu 2.3.2018]. Saatavissa: http://www.ieahev.org/assets/1/7/HEV_TCP_Re-

port2017-web.pdf  

Kalenoja, H. ja Kallberg, H. 2005. Liikenteen ympäristövaikutukset. Tempereen teknillinen 

yliopisto, Liikenne- ja kuljetustekniikka, Opetusmoniste, Vuosikerta. 37, Tampere, TTY-

Paino.  

Kaski, N., Loukkola, K. ja Portin, Harri, 2017. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut. Il-

manlaatu Pääkaupunkiseudulla vuonna 2016. ISBN 978-952-7146-31-6 (painettu) ISBN 

978-952-7146-29-3 (sähköinen)   

Kontkanen, A. 2018. Fläktwoods Oy. Haastattelu. 23.3.2018. Espoo. 

Krzyzanowski, M., Kuna-Dibbert, B. ja Schneider, J. 2005. World Health Organization. 

Health effects of transport-related air pollution. ISBN 92-890-1373-7 (sähköinen) 

Lahane, S. ja Subramanian K.A. 2014. Effect of different percentages of biodiesel–diesel 

blends on injection, spray, combustion, performance, and emission characteristics of a die-

sel engine. [Verkkolehti]. Fuel 139 (2015) 537–545. [Viitattu 27.2.2018]. Saatavissa: 

https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.09.036 

Lambert, F. 2017. Median electric car range increased by 56% over the last 6 years. 

[Verkkojulkaisu]. [Viitattu 21.3.2018]. Saatavissa: https://electrek.co/2017/12/26/average-

electric-car-range/  

Laukkanen, E. ja Salmi, J. 2018. Ilmatieteenlaitos. Skype-haastattelu. 3.5.2018.  

Lemmetyinen, M. 2017. Tietunnelin rakenteelliset palosuojausmenetelmät. [Verkkodoku-

mentti]. Väitöskirja. Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulu. Espoo. [Viitattu 

18.3.2018]. Saatavissa: https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25128 

Liikenneministeriö 1991. Asetus ajoneuvoasetuksen muuttamisesta 1295/1991. [Verkko-

dokumentti]. [Viitattu 28.2.2018]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/1991/19911295.  

 

Liikennevirasto 2016. Liikenneviraston ohjeita 33/2016: Tunnelien hallinnointi ja turvalli-

suutta koskevat määräykset ja ohjeet. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 18.2.2018]. Saata-

vissa: http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/129856/lo_2016-33_tietunnelien_hallin-

nointi_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y ISSN 1798-6648 (sähköinen) ISBN 978-952-

317-335-4 (sähköinen). 

https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTupdate_EU-95gram_jan2014.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCTupdate_EU-95gram_jan2014.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU-PHEV_ICCT-Briefing-Paper_280717_vF.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU-PHEV_ICCT-Briefing-Paper_280717_vF.pdf
http://www.ieahev.org/assets/1/7/2016_IA-HEV_BOOK_web_(1).pdf
http://www.ieahev.org/assets/1/7/2016_IA-HEV_BOOK_web_(1).pdf
https://doi.org/10.1016/j.fuel.2014.09.036
https://electrek.co/2017/12/26/average-electric-car-range/
https://electrek.co/2017/12/26/average-electric-car-range/
https://electrek.co/2017/12/26/average-electric-car-range/
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/25128
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/129856/lo_2016-33_tietunnelien_hallinnointi_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/129856/lo_2016-33_tietunnelien_hallinnointi_web.pdf?sequence=2&isAllowed=y


108 

 

 

 

Liikennevirasto 2018. LAM-kirjat vuodelta 2017. Varsinais-Suomi. [Verkkodokumentti]. 

[Viitattu 3.5.2018]. Saatavissa: https://www.liikennevirasto.fi/tilastot/tietilastot/lam-kir-

jat#.WusLcoiFNPb 

Liikenne- ja viestintäministeriö 2017. Romutuspalkkio ja sähköautojen hankintatuki sekä 

muuntotuet voimaan 1.1.2018. [Verkkosivu]. [Viitattu 13.3.2018]. Saatavissa: 

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/romutuspalkkio-ja-sahkoautojen-hankin-

tatuki-seka-muuntotuet-voimaan-1-1-2018 

Liikenteen Turvallisuusvirasto (Trafi) 2018. Mikä on Autovertaamo. [Verkkosivu]. [Vii-

tattu 18.3.2018]. Saatavissa: http://autovertaamo.trafi.fi/mika-on-vertaamo?lang=fi 

Malkki, M. ja Loukkola, K. 2015. Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut. Ilmanlaatu Pää-

kaupunkiseudulla vuonna 2014. ISBN 978-952-6604-99-2 (painettu) ISBN 978-952-6604-

98-5 (sähköinen) 

Mock P. ja Yang, Z. 2014. Driving Electrification. A Global Comparison of Fiscal Incen-

tive Policy for Electric Vehicles. The International Council on Clean Transportation. 

[Verkkodokumentti]. [Viitattu 1.3.2018]. Saatavissa:  https://www.theicct.org/sites/de-

fault/files/publications/ICCT_EV-fiscal-incentives_20140506.pdf 

Motiva 2018. Henkilöautojen päästömääräykset. [Verkkosivu]. [Viitattu 10.3.2018]. Saa-

tavissa: https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_liikut_vii-

saasti/valitse_auto_viisaasti/henkiloautojen_paastomaaraykset 

Mäkelä, J. 2017. Helsingin Sanomat. Kotimaa. [Verkkojulkaisu]. [Viitattu 1.3.2018]. Saa-

tavissa: https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005307587.html 

Mäkinen, T., Soimakallio, S., Paappanen, T., Pahkala, K. ja Mikkola, H. 2006. Liikenteen 

biopolttoaineiden ja peltoenergian kasvihuonekaasutaseet ja uudet liiketoimintakonseptit. 

VTT Tiedotteita 2357. ISBN 951-38-6825-7 (painettu) ISBN 951-38-6826-5 (sähköinen). 

Natural Resources Canada (NRCAN) 2016. Learn the facts: Hybrid-electric vehicles. 

[Verkkosivu]. [Viitattu 24.3.2018]. Saatavissa: http://www.nrcan.gc.ca/energy/effi-

ciency/transportation/cars-light-trucks/buying/16763 

Neste Oil Oyj 2018. Neste Oilin NExBTL-diesel. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 

21.4.2018]. Saatavissa: https://www.neste.com/sites/default/files/231487.pdf  

NGVAmerica 2018. [Verkkosivu]. [Viitattu 3.4.2018]. Saatavissa: http://www.ngvame-

rica.org/natural-gas/environmental-benefits/  

Norwegian Public Roads Administration (NPRA) 2004. Standard. Road Tunnels. ISBN 

82-7207-540-7 (sähköinen). 

Nummelin, M. 2016. Suomen liikennetunnelit. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 18.3.2018]. 

Saatavissa: https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/182963/Liikennetunne-

lit+Suomessa.pdf/b69878a9-3736-46b4-b6fc-b822f61d9e8c 

Nylund, N-O., Laurikko, J., Honkatukia, J., Sipilä, K., Hannula, I., Kurkela, E. ja Solan-

tausta, Y. 2016. Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 2030: 

Vuoden 2016 päivitys. Tutkimusraportti VTT-R-OO7 41 -17. [Verkkodokumentti]. Saata-

vissa: http://www.transsmart.fi/files/430/Tieliikenteen_40_hiilidioksidipaastojen_vahenta-

minen_vuoteen_2030_Vuoden_2016_paivitys_VTT-R-00741-17.pdf  

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/romutuspalkkio-ja-sahkoautojen-hankintatuki-seka-muuntotuet-voimaan-1-1-2018
http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/romutuspalkkio-ja-sahkoautojen-hankintatuki-seka-muuntotuet-voimaan-1-1-2018
http://autovertaamo.trafi.fi/mika-on-vertaamo?lang=fi
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_EV-fiscal-incentives_20140506.pdf
https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_EV-fiscal-incentives_20140506.pdf
https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_liikut_viisaasti/valitse_auto_viisaasti/henkiloautojen_paastomaaraykset
https://www.motiva.fi/ratkaisut/kestava_liikenne_ja_liikkuminen/nain_liikut_viisaasti/valitse_auto_viisaasti/henkiloautojen_paastomaaraykset
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005307587.html
http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/transportation/cars-light-trucks/buying/16763
http://www.nrcan.gc.ca/energy/efficiency/transportation/cars-light-trucks/buying/16763
https://www.neste.com/sites/default/files/231487.pdf
http://www.ngvamerica.org/natural-gas/environmental-benefits/
http://www.ngvamerica.org/natural-gas/environmental-benefits/
https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/182963/Liikennetunnelit+Suomessa.pdf/b69878a9-3736-46b4-b6fc-b822f61d9e8c
https://www.liikennevirasto.fi/documents/20473/182963/Liikennetunnelit+Suomessa.pdf/b69878a9-3736-46b4-b6fc-b822f61d9e8c
http://www.transsmart.fi/files/430/Tieliikenteen_40_hiilidioksidipaastojen_vahentaminen_vuoteen_2030_Vuoden_2016_paivitys_VTT-R-00741-17.pdf
http://www.transsmart.fi/files/430/Tieliikenteen_40_hiilidioksidipaastojen_vahentaminen_vuoteen_2030_Vuoden_2016_paivitys_VTT-R-00741-17.pdf


109 

 

 

 

Nylund, N-O., Laurikko, J., Honkatukia, J., Sipilä, K., Hannula, I., Sipilä, E., Tamminen, 

S. ja Mäkelä, K. 2015. Tieliikenteen 40 %:n hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vuoteen 

2030: Käyttövoimavaihtoehdot ja niiden kansantaloudelliset vaikutukset. Tutkimusraportti 

VTT-R-00752-15. [Verkkodokumentti]. Saatavissa:  

http://www.transsmart.fi/files/297/Tieliikenteen_40_hiilidioksidipaastojen_vahentami-

nen_vuoteen_2030_Kayttovoimavaihtoehdot_ja_niiden_kansantaloudelliset_vaikutuk-

set._VTT-R-00752-15.pdf 

Paco, S. ja Hajderi, A. 2016. Hybrid vehicles and their impact on pollution reduction in ur-

ban area. [Verkkolehti]. Interdisplinary Journal of Research and Development. Vol (IV), 

No.2, 2017 [Viitattu 22.3.2018]. Saatavissa: http://www.uamd.edu.al/new/wp-con-

tent/uploads/2017/02/21.-Asllan-Hajderi-.pdf  

Petroff, A. 2017. These countries want to ban gas and diesel cars. [Verkkojulkaisu]. [Vii-

tattu 1.3.2018]. Saatavissa: http://money.cnn.com/2017/09/11/autos/countries-banning-die-

sel-gas-cars/index.html  

PlugIt Finland Oy 2018. Sähköautotyypit. [Verkkosivu]. [Viitattu 21.3.2018]. Saatavissa: 

https://plugit.fi/fi-fi/article/sahkoautot/sahkoautotyypit/172/ 

Plötz, P. ja Funke, S.A., Wietschel, M. 2017. CO2 Mitigation Potential of Plug-in Hybrid 

Electric Vehicles larger than expected. [Verkkolehti]. [Viitattu 22.3.2018]. Scientific RE-

POrTS | 7: 16493 |.   

Pöllänen, M., Kallberg, Ha., Kalenoja, H. ja Mäntynen, J. 2006. Autokannan tulevaisuus-

tutkimus Tulevaisuuden autokantaan vaikuttavat tekijät ja skenaarioita vuoteen 2030. Ajo-

neuvohallintokeskuksen tutkimuksia ja selvityksiä 4/2006. ISSN 1456-4181 (sähköinen). 

Reihe, H., Ristikartano, J. ja Penttinen, M. 2014 [Ramboll Oy]. Pääteiden E8 Ja E18 Alue-

varaussuunnitelma Raision Keskustan Kohdalla. Hankkeen Tieturvallisuusvaikutusten Ar-

viointi. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 3.5.2018]. Saatavissa: http://raisio02.hosting.docu-

menta.fi/kokous/2014233056-11-7.PDF 

RIL 2006. RIL 165-2 Liikenne ja väylät II. Helsinki: Suomen Rakennusinsinöörien Liitto 

RIL ry, 2006. ISBN 951-758-464-4 (painettu) 

Salmi, J., Lappi, S., Rasila, T., Loven, K. ja Hannuniemi, H. 2009. Ilmatieteenlaitos. Turun 

seudun päästöjen leviämismalliselvitys. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 4.5.2018]. Saata-

vissa: http://expo.fmi.fi/aqes/public/Turun_seudun_leviamismallilaskelmat_2010.pdf 

Salmi, J. ja Saari, H. 2017. Tampereen Tunnelin Ilmalaadun Seuranta. Mittaustulokset 

vuodelta 2016. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 25.3.2018]. Saatavissa: 

http://expo.fmi.fi/aqes/public/Tampereen_tunneli_ilmanlaadun_vuosira-

portti_2016_web.pdf  

Sosiaali- ja terveysministeriö 2016. HTP-arvot 2016. Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet. 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2016:8. [Viitattu 28.2.2018]. ISBN 978-952-00-

3791-8 (painettu) ISSN 1236-2050 (sähköinen). 

Statens vegvesen 2016. Vegtunneler. Nr. N500 i Statens vegvesens håndbokserie. [Verkko-

dokumentti]. ISBN 978-82-7207-697-8 (sähköinen). 

Steunpunt Tunnelveiliggeid 2005. Aanbevelingen Ventilatie Van Verkeerstunnels. Thieme 

GrafiMedia Groep, Deventer. ISBN 90-369-0001-8 (sähköinen) 

http://www.transsmart.fi/files/297/Tieliikenteen_40_hiilidioksidipaastojen_vahentaminen_vuoteen_2030_Kayttovoimavaihtoehdot_ja_niiden_kansantaloudelliset_vaikutukset._VTT-R-00752-15.pdf
http://www.transsmart.fi/files/297/Tieliikenteen_40_hiilidioksidipaastojen_vahentaminen_vuoteen_2030_Kayttovoimavaihtoehdot_ja_niiden_kansantaloudelliset_vaikutukset._VTT-R-00752-15.pdf
http://www.transsmart.fi/files/297/Tieliikenteen_40_hiilidioksidipaastojen_vahentaminen_vuoteen_2030_Kayttovoimavaihtoehdot_ja_niiden_kansantaloudelliset_vaikutukset._VTT-R-00752-15.pdf
http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2017/02/21.-Asllan-Hajderi-.pdf
http://www.uamd.edu.al/new/wp-content/uploads/2017/02/21.-Asllan-Hajderi-.pdf
http://money.cnn.com/2017/09/11/autos/countries-banning-diesel-gas-cars/index.html
http://money.cnn.com/2017/09/11/autos/countries-banning-diesel-gas-cars/index.html
https://plugit.fi/fi-fi/article/sahkoautot/sahkoautotyypit/172/
http://raisio02.hosting.documenta.fi/kokous/2014233056-11-7.PDF
http://raisio02.hosting.documenta.fi/kokous/2014233056-11-7.PDF
http://expo.fmi.fi/aqes/public/Turun_seudun_leviamismallilaskelmat_2010.pdf
http://expo.fmi.fi/aqes/public/Tampereen_tunneli_ilmanlaadun_vuosiraportti_2016_web.pdf
http://expo.fmi.fi/aqes/public/Tampereen_tunneli_ilmanlaadun_vuosiraportti_2016_web.pdf


110 

 

 

 

Systemair AB 2018. Tunnelventilation. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 11.4.2018]. Saata-

vissa: https://www.systemair.com/globalassets/downloads/leaflets-and-catalo-

gues/svenska/d170222_tunnelventilation_se_low.pdf 

The Highways Agency, Scottish Government, Welsh Assembly Government, The Depart-

ment For Regional Development Northern Ireland 1999. Design Manual for Road and 

Bridges (DMRB). Design of Road Tunnels. [Verkkodokumentti]. Saatavissa: 

http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol2/section2/bd7899.pdf  

Technical Committee C.4 Road Tunnel Operation (PIARC) 2012. Road tunnels: vehicle 

emissions and air demand for ventilation. ISBN 978-2-84060-269-5 (sähköinen). 

Technical Committee 3.3 Road Tunnel Operation (PIARC) 2008. Road tunnels: a guide to 

optimising the air quality impact upon the environment. ISBN 2-84060-204-0 (sähköinen). 

Technical Committee 3.3 Road Tunnel Operation (PIARC) 2011. Road tunnels: opera-

tional strategies for emergency ventilation. ISBN 2-84060-234-2 (sähköinein). 

Technical Committee 3.3 Road Tunnel Operation (PIARC) 2017. Road tunnels: first steps 

towards a sustainable approach. ISBN 978-2-84060-470-9 (sähköinen). 

Technical Committee 5 Road Tunnels (PIARC) 1991. Fire and Smoke Control in Road 

Tunnels. ISBN 2-84060-064-1 (sähköinen). 

Technical Committee 5 Road Tunnels (PIARC) 2007. Systems and equipment for fire and 

smoke control in road tunnels. ISBN 2-84060-189-3 (sähköinen). 

Tilastokeskus 2018a. Rekisterissä olevat autot maakunnittain 31.12.2017. [Verkkosivu]. 

[Viitattu 28.3.2018]. Saatavissa: http://www.stat.fi/til/mkan/2017/mkan_2017_2018-03-

22_tau_001_fi.html 

Tilastokeskus 2018b. Suomen kasvihuonepäästöt 2016 [Verkkosivu]. [Viitattu 27.4.2018].  

Saatavissa: http://www.stat.fi/til/mkan/2017/mkan_2017_2018-03-22_tau_001_fi.html  

Työ- ja elinkeinoministeriö 2017a. Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja il-

mastostrategiasta vuoteen 2030. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 4/2017. Lönnberg 

Print & Promo, 2017. ISBN 978-952-327-189-0 (painettu) ISSN 1797-3562 (sähköinen) 

Työ- ja elinkeinoministeriö 2017b. Taustaraportti kansalliselle energia- ja ilmastostrategi-

alle vuoteen 2030. [Verkkodokumentti]. Saatavissa: 

http://tem.fi/documents/1410877/3570111/Energia-+ja+ilmastostrategian+TAUSTARA-

PORTTI_1.2.+2017.pdf/d745fe78-02ad-49ab-8fb7-7251107981f7 

Verband der Automobilindustrie 2018. CO₂ regulation of passenger cars and light com-

mercial vehicles in Europe. [Verkkosivu]. [Viitattu 10.3.2018]. Saatavissa: 

https://www.vda.de/en/topics/environment-and-climate/co2-regulation-for-passenger-cars-

and-light-commercial-vehicles/framing-co2-regulation-for-the-period-after-2020.html. 

Verohallinto 2015. Verotaulukko I. [Verkkodokumentti]. [Viitattu 2.3.2018]. Saatavissa: 

https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/autoverotus/autoveron_maara/henkilo-

auto__co2verotauluko/ 

VTT LIPASTO 2017. LIPASTO - Suomen liikenteen pakokaasupäästöjen ja energiankulu-

tuksen laskentajärjestelmä. [Verkkosivu]. Saatavissa: http://lipasto.vtt.fi/index.htm 

https://www.systemair.com/globalassets/downloads/leaflets-and-catalogues/svenska/d170222_tunnelventilation_se_low.pdf
https://www.systemair.com/globalassets/downloads/leaflets-and-catalogues/svenska/d170222_tunnelventilation_se_low.pdf
http://www.standardsforhighways.co.uk/ha/standards/dmrb/vol2/section2/bd7899.pdf
http://www.stat.fi/til/mkan/2017/mkan_2017_2018-03-22_tau_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/mkan/2017/mkan_2017_2018-03-22_tau_001_fi.html
http://www.stat.fi/til/mkan/2017/mkan_2017_2018-03-22_tau_001_fi.html
http://tem.fi/documents/1410877/3570111/Energia-+ja+ilmastostrategian+TAUSTARAPORTTI_1.2.+2017.pdf/d745fe78-02ad-49ab-8fb7-7251107981f7
http://tem.fi/documents/1410877/3570111/Energia-+ja+ilmastostrategian+TAUSTARAPORTTI_1.2.+2017.pdf/d745fe78-02ad-49ab-8fb7-7251107981f7
https://www.vda.de/en/topics/environment-and-climate/co2-regulation-for-passenger-cars-and-light-commercial-vehicles/framing-co2-regulation-for-the-period-after-2020.html
https://www.vda.de/en/topics/environment-and-climate/co2-regulation-for-passenger-cars-and-light-commercial-vehicles/framing-co2-regulation-for-the-period-after-2020.html
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/autoverotus/autoveron_maara/henkiloauto__co2verotauluko/
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/auto/autoverotus/autoveron_maara/henkiloauto__co2verotauluko/
http://lipasto.vtt.fi/index.htm


111 

 

 

 

Williams, B. 2017. Here's how every major automaker plans to go electric. [Verkkosivu]. 

[Viitattu 21.3.2018]. Saatavissa: https://mashable.com/2017/10/03/electric-car-develop-

ment-plans-ford-gm/#Gm4oFZgYaiqN   

Wu, Xiaomeng., Zhang, Shaojun., Wu, Ye., Li, Zhenhua., Ke, Wenwei., Fu, Lixin. ja Hao. 

Jiminf. 2015. On–road measurement of gaseous emissions and fuel consumption for two 

hybrid electric vehicles in Macao. [Verkkolehti]. Atmospheric Pollution Research 6 (2015) 

858-866. [Viitattu 28.2.2018]. DOI: 10.5094/APR.2015.095 

Ympäristöministeriö 2017a. Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmas-

tosta ja ilmanvaihdosta 1009/2017 [Verkkodokumentti]. [Viitattu 28.2.2018]. Saatavissa: 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171009 

Ympäristöministeriö 2017b. Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta 79/2017 [Verkkodoku-

mentti]. [Viitattu 28.2.2018]. Saatavissa: https://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2017/20170079. 

Öljy- ja biopolttoaineala ry. 2018. Biopolttoaineet. [Verkkosivu]. [Viitattu 7.3.2018]. Saa-

tavissa: http://www.oil.fi/fi/ymparisto/biopolttoaineet 

Özener, O., Yuksek, L., Ergenc, A. ja Özkan, M. 2012. Effects of soybean biodiesel on a 

DI diesel engine performance, emission and combustion characteristics. [Verkkolehti]. 

Applied Energy 90(1):68-72. [Viitattu 27.2.2018]. DOI:10.1016/j.apenergy.2010.11.028. 

https://mashable.com/2017/10/03/electric-car-development-plans-ford-gm/#Gm4oFZgYaiqN
https://mashable.com/2017/10/03/electric-car-development-plans-ford-gm/#Gm4oFZgYaiqN
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20171009
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170079
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170079
http://www.oil.fi/fi/ymparisto/biopolttoaineet
https://www.researchgate.net/journal/0306-2619_Applied_Energy

