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Sisältö
• Ilmanlaadun paikallisennusteet
pääkaupunkiseudulla
• FMI-ENFUSER

• Paikallisennusteiden kehitystyö
• Uudet tietolähteet, mittausdatan hyödyntäminen

• Paikallisennustamisen haasteet
• Liikenteen vaikutus ilmanaatuun ja liikennevirtojen arviointi
• Meteorologia

• Liikenneperäisten ilmansaastehaittojen
minimointi
• Uuden ilmalaatutiedon hyödyntäminen
21.8.2019
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FMI-ENFUSER
ilmanlaatumalli
• Paikallisen skaalan ilmanlaatumalli
• Tuottaa pääkaupunkiseudulle ennusteita
3/2018 lähtien
• Siirrettävissä myös muihin kohteisiin
(esim. Nanging Kiina, Delhi, Intia)

• Nopea päivityssykli
• Mallitulokset päivitetään esim. kerran tunnissa ja saatetaan pikaisesti käyttäjien
saataville

• Mallin erikoisuus: Mittausinformaation jatkuvatoiminen
hyödyntäminen ja datafuusio
• Mukauttaa mallintamisen mittausdataan perustuen
• Oppii tuottamaan tarkempia ennusteita
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Meteorologinen data

Satelliittimittaukset

Mittaukset, asemat/sensorit

Kaukokulkeuma

Päästöinventaariot

Ympäristökuvays

aktiviteetit
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Satelliittikuva, SENTINEL 2 MSI (10m)
Liikennevirta
Near infra-red, SENTINEL 2 MSI (10m)
Rakennuskorkeus
(OpenStreetMap)
Puun
pienpoltto (PM2.5)
Asukastiheys
Funktionaalinen maankäyttö (OpenStreetMap)
Maanpinnan korkeus (SRTM)
Maankäyttö, elementit (OpenStreetMap)

Johdettu kasvillisuustiheys

Lisäapua uusista tietolähteistä
• Laivojen aktiviteettitieto (AIS)
• Saatavilla reaaliajassa joko
vastaanottimella tai kaupallisista
palveluista
• Laivapäästöt: aktiviteetit kytketty FMISTEAM laivapäästömalliin
• Tieliikenteen ruuhkat (HERE)
• Vaikutus ilmanlaatuun alentuneen
liikennenopeuden myötä
• Katujen kunnossapitotyöt
• Itäinen Helsinki
• Esim. Hiekoitus, suolaus,
pölynsidonta...
• Vaikutus katupölyyn

Laivaliikenteen
päästöt

Ruuhkat

Katujen
kunnossapito
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Paikallisennustamisen kehitystyö –
keskiössä data
• Datan jatkuva haaliminen, monipuolistaminen
• Avoimia rajapintoja onneksi saatavilla aina vain enemmän

• Datan prosessointi ja hyödyntäminen
• Monet tietolähteet vain epäsuorasti kytköksissä ilmanlaatuun
• Jotta ilmanlaatu voidaan ennustaa yksityiskohtaisesti kaupungissa,
pitää mallintaa miten itse kaupunki toimii ja sen asukkaat
käyttäytyvät

• Koneoppiminen datan perusteella
• Mallin ennusteet versus mittauspisteet – mitä enemmän
mittauspisteitä sitä paremmat edellytykset koneoppimiselle
• Kehityssuunta: enemmän mittauksia saataville
• Mittausverkon laajentaminen sensoriverkolla (Helsinki Air Quality
Testbed, HAQT)
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Datafuusio
• Älykäs ilmanlaadun mallintaminen perustuu pitkälti mittauksiin
ja koneoppimiseen mittauksia hyödyntäen
• Mutta: Dataan (erityisesti sensoreiden) ei voi koskaan täysin luottaa
• Ratkaisu tähän haasteeseen on datafuusio
• Idea: muodostetaan kokonaiskuva hyödyntäen isoa joukkoa ”eriäviä mielipiteitä”

Sensoridata:
Tiheämpi
verkko,
haastava
hyödyntää
(hajonta)

Mittausasemat:
Harvempi
verkko, helppo
hyödyntää

Ilmanlaatusensori vs. ENFUSER
(NO2 tuntikeskiarvo)

Ilmanlaadun mittausasema vs.
ENFUSER (NO2 tuntikeskiarvo)

Datafuusio mahdollistaa edullisten mittalaittaiden hyödyntämisen virallisen
mittausverkon jatkeena.
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Datafuusio: kokonaiskuva
äänestämällä
Mittaus 1: ”Hmm, taustapitoisuudet taitaa olla yliarvoitu,
tai sitten liikenteen päästöt hieman alemmaksi”

Mittaus vs. mallinnus, sis.
lähdekomponenttiesityksen

Mittaus 2: ”Ei todellakaan! Tuollasilla muutoksilla
saadaan suuremmat mallivirheet täällä. Ehdotan, että
mittauksen 1 äänestysoikeutta rajoitetaan.”

Datafuusio on prosessi jossa saavutetaan yhteisymmärrys.
”Äänestystulokset” kerätään talteen joka tunti, ja niiden perusteella opitaan
mallintamaan tarkemmin jatkossa.
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Dispersiomallintamisen haaste
kaupunkiympäristössä
• Pitoisuuksien realistinen mallintaminen (esim. LES) vaatii
supertietokoneen, ja silloinkin
• Pieni mallinnusalue (esim 2x2km), operatiivinen laskenta ei mahdollista
• Mallinnusalue kuvattava alle metrin erottelukyvyllä

• Esimerkki: LES-mallinnus Helsingissä (Kurppa, et al 2018)
• Pienehköt muutokset rakennuksien
sijoittelussa saavat aikaan
huomattavat muutokset
pitoisuuskartassa
Näissä neljässä simulaatiossa
meteorologia on pidetty
vakiona. Vain rakennusten
sijoittelua on muutettu.
LES= Large Eddy Simulation
10
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Meteorologia
• Tyypillisesti saatavilla oleva
meteorologinen informaatio on
kilometriskaalassa
• Tuulikentät tarvittaisiin paikoin
muutamien metrien tarkkuudella
(esim. katukuilut)

Esimerkki tuuliprofiloinnista Helsingin
keskustassa hyödyntäen mittauksia ja
karkeaa (10km) tuulikenttää. Sininen: korkea
tuulennopeus, punainen: alhainen nopeus.

• Pääkaupunkiseudulla ENFUSER
• -mallissa hyödennetään mm:
• Tiesääasemat ja tiesään ennusteet
• Sääennusteet useasta tietolähteestä
• Meteorologisen datan prosessointi (downscaling)
• Valmiiden LES-mallinnuksien hyödyntäminen jatkossa?

Liikennepäästöjen osuus
• Tyypillisesti merkittävin päästölähde kaupungeissa (NO,NO2,
PM10)
• Vaikutus myös O3 pitoisuuksiin

• Merkittävä ennustetarkkuuden parantaminen edellyttäisi tarkkaa
reaaliaikaista liikennevirtatietoa
• Yhteistyö teleoperaattoreiden kanssa

• Työtä helpottaa:
• Tarkat tiedot tieverkostosta
saatavilla
• Ilmanlaadun mittaukset
voidaan valjastaa
automaattisten päästökertoimien asettamiseen

ENFUSER 2017, Helsingin seutu, NO2
vuosikeskiarvo
Street canyon

• Datafuusio prosessi
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Katupöly
• Vaikea mallintaa johtuen tienpinnan, meteorologian, ja
huoltotöiden (esim. hiekoitus ja puhdistus) vuorovaikutuksista
• Avuksi tulevaisuudessa:
• Uudet tietolähteet (tiesääasemat, huoltotyöt)
• Neuroverkot
PM10 Observed
concentration,
Kallio 2017
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PM10 Observed
concentration,
Mäkelänkatu 2017
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Ilmanlaatutiedon älykäs hyödyntäminen
(haittojen pienentäminen)
• Ilmanlaadun paikallisennustamisen kehitystyön
motivaatio:
• Tarkemmat ennusteet
• Nopeammin tuotettuna, nopeasti saatavilla
• Hyötykäyttöön (sovellukset)

• Mahdollisuus ilmanlaatuhaittojen pienentämiseen
• Hyvä ennustetarkkuus + hyvä saatavuus mahdollistaa
sovelluksia

• Käyttäjällä mahdollisuus vähentää omaa
altistumistaan ilmansaasteille omien valintojen kautta

• Ilmanlaatua parantavien toimenpiteiden kohdentaminen
tarkempaan tietoon perustuen
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Ilmanlaatutiedon älykäs hyödyntäminen
(haittojen pienentäminen)
Esimerkki: mallinnettu katupöly (PM10)
kytkettynä katujen kunnossapitoon

Operaattori kohdentaa toimenpiteitä
mallidataa hyödyntäen

Operaattori
(STARA)

Huoltotyöt
kirjataan
tietokantaan

Päivitetyt katujen kunnossapitotyöt luetaan
seuraavan malliajon yhteydessä,
vaikuttaen katupölyn ennusteeseen
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Yhteenveto
Tarkka ilmanlaadun mallintaminen
kaupunkiympäristössä vaatii
• Monipuoliset ja reaaliaikaiset tietolähteet
• Kattavan ilmanlaadun mittausverkon
• Kyvykkyys datafuusioon ja koneoppimiseen
• Kaupungin rakenteen ja toiminnan
mallintamista
Kaupungeissa haasteita aiheuttaa erityisesti
• Pikkutarkka, jatkuvatoiminen mallinnus ilman
supertietokoneita
• Tarkat liikennevirta tiedot usein puuttuvat
• katupöly
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Datafuusion etuja
• Koneoppiminen suoraan mittausinformaatiosta
• Ei tarvitse päivittää esimerkiksi liikenteen päästökertoimia, vaan ne päivittyvät
automaattisesti mittausdatan ohjaamana

• Tarkempi mallinnustulos välittömästi
• Mallinnuksen mukautuminen viimeisimpien mittauspisteiden perusteella

• Tietoa mittausverkon tilasta
• Vikatilanteet sensoreissa voidaan tunnistaa mallinnusvaiheessa
• Mittaukset hyödyntävät mallinnusta JA mallinnus hyödyttää mittausverkon
ylläpitoa

• Ennalta tuntemattoman päästölähteen havainnointi
• Datafuusioon sisältyy jatkuvatoiminen paikallinen lähdeanalyysi
• Uuden voimakkaan paikallisen päästölähteen ilmaantuminen mahdollista
havaita
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Sensor case studies in Helsinki
• During Helsinki Air Quality Testbed in 2018, AQ sensor data (16
locations) has been tested as a part of ENFUSER
• With automatic offset calibration and data fusion, as was described
• Conclusion: despite the hourly variability that is characteristic to sensor
data, sensor seem to deliver usable information to the system in a similar
way that reference stations do
AQT Suutarila, PM_coarse, predicted vs. measured

Spring-time
road dust

18
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Traffic flow information
• The road traffic network description is readily available for any
target city
• The road network is not a source of emissions, its the vehicles, obviously
• Heavy vehicles and buses have different emissions than cars

• Usually, traffic flow data is not available that could be attatched to
the roads
• Unfortunate, since traffic emissions are commonly one of the key emission
sources => another challenge

• Flows can/need to be estimated
• OSM-data, collection of vehicle count
data, traffic congestion data

Indirect explaining factors:
Buildings (30 types),
commercial/residential/industrial
elements

• Neural networks

Public
transport,
stations, stops,
parking

lanes, road class, speed limit,
surface material,
traffic lights, identification (ID)
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AQ measurements and emission
source footprints
The analysis of each AQ
measurement in ENFUSER is a
source appointment task
Given the time, meteorological
conditions, local environment and
available inventories, the
observed concentration is
explained as a sum of
emission source contributions

GIS data

Background
concentration

Met.
Conditions

Emission
inventories

The
observation

This process is performed using an emission
footprint evaluation area, directed towards the
wind’s direction
The more this kind of data one has, the better
understaning of the local air quality and emission
sources can be obtained.
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Street
canyons

Upper charts: modelling without wind profiling in street canyons

In street canyons the
nearby buildings must be
taken into account
Simplistic urban wind
profiling method used
In some cases the wind
direction is completely
reversed in the canyon

Lower charts: modelling with wind profiling.
NO2 average concentrations (“wind-rose”) in street canyon stations
with 30 degree intervals ( 1 = 0-30 degrees = from North, 2 = 30-60
degrees = from North-East…).
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