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Aerosoli tarkoittaa kaasun ja siinä olevien hiukkasten muodostamaa seosta. Aerosolihiukkanen voi olla joko 
nestemäinen (esim. sumu, pilvet) tai kiinteä (savu, pöly). Aerosolit voivat olla peräisin luonnollisista 
lähteistä kuten tuulen vedestä ja hiekasta irrottamista hiukkaset, kaasujen tiivistymisestä syntyneet 
aerosolihiukkaset tai ihmisperäisistä lähteistä kuten erilaisten prosessien palamistuotteet. Aerosoleja 
luokitellaan lisäksi niiden sisältämien hiukkasten halkaisijan perusteella. Halkaisijaltaan yli mikrometrin 
olevia aerosolihiukkasia kutsutaan karkeiksi hiukkasiksi. Alle mikrometrin kokoisia hiukkasia omaavia 
aerosoleja kutsutaan pienhiukkasiksi ja ne jaetaan edelleen kolmeen ryhmään: nukleaatiomoodi (< 25 mm), 
Aitkenmoodi (25 – 100 nm) sekä akkumulaatiomoodi (100 – 1000 nm).   

Aerosolit vaikuttavat ympäristöön monella tapaa luomalla muun muassa pilviä ja sirottamalla Auringon 
säteilyä. Lisäksi ihmisille haitallisia ominaisuuksia ovat suurkaupungeissa esiintyvät savusumut ja aerosolien 
pääsy keuhkoihin. Etenkin pienet aerosolit ovat suuri terveysriski sillä ne pääsevät syvälle keuhkoihin ja 
jopa verenkiertoon.   

Pienhiukkaspitoisuuden mittaukset aloitettiin Helsingissä 1997 Siltavuorenpenkereellä fysiikan laitoksen 
silloisella olinpaikalla ja vuodesta 2004 ne ovat jatkuneet Kumpulassa. Pitoisuus mitataan Differentiaalisen 
liikkuvuuskokoluokittelijan (Differential Mobility Particle Sizer, DMPS) avulla, jolloin saadaan selville 
kokonaispitoisuuden lisäksi myös aerosolihiukkasten kokojakauma. 

Pitoisuusdataa vuosilta 1997 – 2014 tarkasteltiin tekemällä aikasarjoja päiväkeskiarvoista erikseen 
nukleaatio-, Aitken- ja akkumulaatiomoodin aerosoleille. Aikasarjoista ilmeni odotetusti vuodenaikojen 
mukainen aerosolipitoisuuden vaihtelu sekä kiinnostavampana piirteenä pitkällä aikavälillä ultrapienten 
hiukkasten eli nukleaatio- ja Aitkenmoodien pitoisuuksien lineaarien lasku.  

Vuodet 2007 – 2014 on otettu lähempään tarkasteluun tutkimalla näiltä vuosilta tehtyjä kuvaajia, joissa 
aerosolipitoisuus on esitetty ajan ja halkaisijan funktiona. Käymällä kuvaajat läpi silmämääräisesti päivä 
kerrallaan saatiin selville tiettyjen aerosoli-ilmiöiden esiintyvyys tarkastellun ajanjakson aikana. Pääpaino oli 
uusien hiukkasten muodostumistapahtumien (New Particle Formation, NPF) etsimisessä ja 
luokittelemisessa. NPF-tapahtumassa uusia aerosoleja syntyy kaasusta nukleaatiomoodiin, josta niiden 
kasvu jatkuu edelleen Aitken- ja akkumulaatiomoodiin. Lisäksi tarkasteltiin kaukokulkeumien (Long Range 
Transport, LRT) ja liikenteen päästöistä syntyvien aerosolien esiintymistä. Kaukokulkeumat ovat tuulen 
mukana kulkeutuneiden, muualla syntyneiden akkumulaatiomoodin aerosolien esiintymiä. Liikenteestä 
syntyy autojen pakokaasuina nukleaatio- ja Aitkenmoodin hiukkasia, joiden pitoisuus korreloi liikenteen 
määrän kanssa, saaden huippunsa aamun ja illan ruuhkapiikkien aikaan.   

Uusien hiukkasten muodostumistapahtumien määrässä ei havaittu muutosta tänä aikana ja 
kaukokulkeumat tuovat mukanaan vain suuremman halkaisijan aerosoleja, joten syy ultrapienten 
hiukkasten vähenemiselle täytyy olla peräisin liikenteestä. Liikennetiheyden muutoksen Helsingissä ollessa 
melko pientä löytyy todennäköinen syy laskevaan pitoisuuteen autojen kehittymisestä yhä 
vähäpäästöisemmiksi vuosien mittaan.      
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