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Henkilöautojen pakokaasupäästöt
Liikenteen päästöt nousivat yleiseksi huolenaiheeksi 
ensimmäisen kerran 1960-luvulla, kun Kaliforniassa 
suurkaupunkien ylle kerääntyneet saastesumupilvet 
aikaansaivat terveydelle haitalliset mittasuhteet. Tästä 
alkoi teknillinen kehitystyö autoteollisuudessa yhä 
puhtaampien ajoneuvojen tuottamiseksi. On sanottu, 
että päästöjen rajoittamiseksi ainoa tehokas 
menetelmä on lainsäädännöllinen pakko. Muussa 
tapauksessa autonvalmistajat tuottaisivat autoja, joita 
kuluttajat haluaisivat ostaa, eikä heidän kummankaan 
intresseissä ympäristönsuojelulliset näkökohdat ole 
olleet erityisen tärkeitä. 70- ja 80-luvun öljykriisit toki 
kohottivat polttonesteiden hintoja, mutta vasta 
pakokaasupäästöjä rajoittava lainsäädäntö on saanut 
kehityksen nykyiseen vauhtinsa.
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Anna palautetta

Ottomoottorin pakokaasupäästöt

Bensiinikäyttöisessä ottomoottorissa palaminen 
tapahtuu sytytystulpan kipinän käynnistämänä. 

Sytytyshetken ajoituksen lisäksi moottorinohjainlaite 
pyrkii pitämään palamisilman ja polttoaineen määrän 
aina optimaalisena. Tämä stökiömetrinen seossuhde 

tarkoittaa sitä, että 1kg:n polttoainetta tarvitsee 
täydellisesti palaakseen 14,5 kg ilmaa, jolloin seossuhde 

eli lamda λ=1. Pakosarjassa oleva λ-anturi mittaa 
pakokaasujen happipitoisuutta ja moottorinohjainlaite 

säätää tämän tiedon perusteella seossuhdetta 
sylinterissä. 

Polttoaineen hiilivetyjen palaessa syntyy ensin 
hiilimonoksidia CO, joka myöhemmin hapen kanssa 

reagoidessaan muuttuu hiilidioksidiksi CO
2
.

Koska jälkimmäiseen reaktioon tarvittava aika on yli 
kymmenkertainen ensimmäiseen vaiheeseen 
verrattuna, palaminen jää nopeakäyntisessä 

mäntämoottorissa usein epätäydelliseksi ja syntyy 
runsaasti häkää ja palamattomia hiilivety-yhdisteitä, 
kuten kaksitahtimoottoreissa tyypillisesti tapahtuu. 

Ottomoottorin pakokaasupäästöt koostuvat 99%:sti 
terveydelle vaarattomista kaasuista, kuten typestä N

2
, 

hiilidioksidista CO
2
 ja vesihöyrystä H

2
O ja vain 1% on 

hengitysilman laatua pilaavia, ns. paikallisia päästöjä, 
kuten typen oksideja (NO

x
), hiukkaspäästöjä (PM), 

häkää eli hiilimonoksidia (CO) sekä hiilivetyjä (HC). 
Katalysaattorissa olevat jalometallit, kuten platina ja 

rodium toimivat katalyytteinä eli kiihdyttävät 
puhdistusreaktioita, joissa haitalliset aineet muuntuvat 

haitattomaan muotoon (N
2
, CO

2
 ja H

2
O).
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Dieselmoottorissa palamistapahtuma eroaa ratkaisevasti 
ottomoottorista, vaikka palamisen teoria ja lopputuotteet 

ovat yhtäläiset. Puhutaankin puristussytytteisistä 
moottoreista, koska sytytystulppaa ei tarvita. 

Dieselmoottorissa polttoaine sekoitetaan ilmaan 
sylinterissä, jolloin polttoaine syttyy itsestään korkeassa 
paineessa ja lämpötilassa. Palorintama etenee suihkun 
reunoilta kohti suihkun keskiötä. Ilman ja polttoaineen 

seossuhde on hyvin erilainen eri osissa sylinterin 
palotilaa. Paikallisesti happi voi kuitenkin loppua, jolloin 
tapahtuu epätäydellistä palamista. Sylinterissä vallitsee 
ilmaylimäärä ja siksi epätäydellisen palamisen tuotteita, 

kuten hiilimonoksidia CO syntyy ottomoottoria 
vähemmän. Palamattomia hiilivetyjä HC syntyy 

enemmän, koska dieselpolttoaineen hiilivedyt ovat 
raskaampia ja pidempiketjuisia kuin bensiinissä ja siksi 

vaikeammin hapetettavia. 

Myös typen oksideja NO
x
 syntyy suhteellisen paljon, 

koska sylinterissä on runsaasti ilmaa ja korkea lämpötila 
edistää typen oksidien muodostumista. Pienhiukkas- eli 
partikkelipäästöt syntyvät silloin, kun epätäydellisesti 
palanut polttoainepisara muodostaa epäorgaanisesta 

hiilestä (noesta) koostuvan ytimen, jonka pintaan 
tiivistyy pakokaasun sisältämiä hiilivety-yhdisteitä. 

Samaten dieselöljyssä epäpuhtautena olevasta rikistä S 
syntyy kaasumaista rikkidioksidia SO

2
, joka yhtyy 

pakokaasujen sisältämiin vesihöyryihin ja nämä sulfaatit 
vuorostaan tarttuvat kiinteiden hiukkasten pinnalle.

Dieselmoottorin pakokaasuissa on siis ottomoottoria 
enemmän etenkin hiukkas- ja typen oksidien NO

x
 

päästöjä, joiden puhdistaminen on suurin haaste 
dieselmoottorien pakojärjestelmissä. On kehitetty 

erilaisia hiukkasloukku ja Lean-NOx Trap 
katalysaattoreita.



 

Niihin kertyviä haitta-aineita säännöllisesti hapetetaan 
tai pelkistetään pois rikastamalla polttoaineseosta. 

Koska LNT-järjestelmässä ei ole takaisinkytkentää NO
x
-

anturin muodossa, on typen oksidien pelkistäminen tällä 
menetelmällä enemmän tai vähemmän sattuman 
varaista ja päästöt siten ajoittain korkeita. Parhaat 

puhdistustulokset on saavutettu urearuiskutusta ja NOx-
anturia käyttävällä Selective Catalytic Reduction eli SCR-
menetelmällä. Käyttöhaittana on AdBlue -urealiuoksen 

lisääminen omaan säiliöönsä. Aine on polttoainetta 
edullisempaa, mutta autonvalmistajat haluaisivat pitää 
sen kulutuksen minimissä niin, että sitä tarvitsisi lisätä 

vain määräaikaishuoltojen yhteydessä.

Päästöjen valvonta
Suomessa katalysaattori tuli pakolliseksi varusteeksi 

bensiinikäyttöisiin henkilöautoihin 1990-luvun alussa ja 
pakokaasujen mittaus vuosikatsastuksessa alkoi 

samoihin aikoihin. Samalla siirryttiin lyijyttömään 
bensiiniin, mikä olennaisesti pienensi ympäristöön 
päätyviä raskasmetallipäästöjä. Pakokaasupäästöjä 

säätelevä direktiivi ja kansallinen lainsäädäntö 
määrittelevät valvonnan periaatteet seuraavasti: 

Tyyppihyväksyntä-vaiheessa tehdään ensimmäiset testit 
uusille prototyyppiautoille, jolla osoitetaan, että 

valmistaja kykenee suunnittelemaan auton, joka täyttää 
voimassa olevat määräykset. 

Sarjatuotannon aikaisella seurannalla varmistutaan siitä, 
että tuotetut ajoneuvot ovat prototyyppien kaltaisia ja 
vastaavat tyyppihyväksynnässä todettuja arvoja mm. 

päästöjen osalta. 
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Päästöjen mittaaminen tyyppihyväksyntä- ja 

sarjatuotannon aikana tehdään standardoiduissa 
laboratorio-olosuhteissa: autoa ajetaan 

alustadynamometrissä, jossa renkaat pyörivät rullien 
päällä ja niiden vastusta säädetään ajonopeutta 

vastaavasti. Mittaus tehdään tarkkaan määrättynä 
ajosyklinä, jossa simuloidaan kaupunkiajoa sekä 

maantieajoa. Mittauksen aikana pakokaasut 
laimennetaan ja otetaan talteen näytepusseihin, joiden 

sisältö analysoidaan kaasuanalysaattorilla ajosyklin 
päätyttyä. Päästö- ja kulutusarvot lasketaan standardin 
määrittämällä tavalla analysaattorin antamien lukemien 

perusteella.

Käytön aikainen valvonta tarkoittaa kaikille liikenteessä 
oleville autoille määräajoin tehtävää vuosikatsastusta, 

jossa seurataan, että auton pakokaasujen 
puhdistusjärjestelmä toimii siten, että asetuksessa 

sallitut raja-arvot alitetaan paikallisten päästöjen osalta.

Vuonna 2001 tuli voimaan käytäntö, jonka alkuperäisenä 
tavoitteena on ollut tehdä ajon aikainen, tienpäällä 

tapahtuva valvonta mahdolliseksi, mutta joka 
käytännössä on osa vuosittaista katsastusta. Tämä ”On 

Board Diagnostics” eli OBD-valvonta tunnistaa jatkuvasti 
mahdollisia vikoja ja toimintahäiriöitä, jotka johtavat 
päästöjen lisääntymiseen auton käytön aikana. Nämä 
virheilmoitukset kerätään auton vikamuistiin ja ovat 

luettavissa OBD-pistokkeen kautta asianomaisella 
vikamuistin lukulaitteella eli diagnostiikkatesterillä.

 Määräaikaiskatsastuksessa näitä vikailmoituksia ei saa 
muistissa olla, vaan niiden aiheuttajat kuten vialliset 

anturit tai muut komponentit on korjattava tai uusittava, 
ennen kuin auto voidaan hyväksyä.
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Euroopassa pakokaasupäästömääräykset ovat kiristyneet 
viime vuosikymmeninä tasaisesti ja nykyinen Euro 6 -

standardi on koskenut 1.9.2014 alkaen uusien 
ajoneuvotyyppien tyyppihyväksyntää ja 1.9.2015 alkaen 

myös niiden ensirekisteröintiä ja myyntiä. Euro 6 -standardi 
ei välittömästi muuttanut bensiinikäyttöisten autojen 

päästörajoja, mutta kolmen vuoden siirtymäajan jälkeen 
(1.9.2017 alkaen) myös bensiinikäyttöisille autoille tulee 
sama hiukkaspäästöraja kuin dieselautoille. Muutoksen 

johdosta myös suoraruiskutteisissa bensiinimoottoriautoissa 
tarvitaan tulevaisuudessa hiukkassuodatin. (Motiva)

Lähteet: 

J.Laurikko: Auto ja ympäristö: Yhteensovittamisen ongelmia ja 
ratkaisuja, ISBN 952-90-4793-2

Motivan internet-sivut: http://www.motiva.
fi/liikenne/henkiloautoilu/valitse_auto_viisaasti/henkiloautojen_p
aastomaaraykset

Lisätietoja:

J.Laurikko: VW:n päästöhuijaus – mitä tehtiin ja miksi: Oikotie 
onnen vei turmion porteille, 

Suomen Autolehti 9/2015

J.Laurikko: VW:n päästöhuijaus – osa 2: Puhtaanpaa kuin luultiin. 
Suomen Autolehti, 1/2016
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