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1. Satavuotiaita savuja

�



Esi-ISYläisten työväline

�



Teollisuuspäästöjä (Arabia)

Pahimpia:

Metallisulatot

Sementtitehtaat

Sellutehtaat

�



Arvio Suomen (kt) ja Euroopan (Mt) 
SO2-päästöjen kehityksestä 1900-70

Eurooppa

17->47

Suomi

20->500



Roskanpoltto-
uuni 1970-luku

= hajuja

Herttoniemi

�



Kyläsaaren 
jätepoltto-
laitoksen piipun
kaatajaiset

30.1.1988



Varhaista kansainvälistymistä

Työterveys-

uutiset 1/69

Julkaisija TTL



ISMET

�



Raittiin Ilman Ystävät 
Prahassa huhtikuu 1975



Ilmansuojelun merkkipaluja 1

1960: Kaukolämmitys laajenee Helsingissä

1962: Radioaktiivisten päästöjen kaukokulkeutumis-tutkimus 
käynnistyy

1964: TTL käynnistää ulkilmatutkimukset. Monet kaupungit 
havahtuvat ilmanlaadun seurantaan

1965: Terveydenhoitolaki. Ilmansuojelun ja meluntorjunnan 
neuvottelukunta ISMET

1973: Ilmansuojelu- ja meluntorjuntatoimikunnan mietintö, 
jossa mm. ensimmäinen luonnos ilmansuojelulaista

1976: Ilmansuojeluyhdistys perustetaan



2. Laki ja 
järjestys

(alkusoitto)



Lakitietoa levitettiin (1982)

�



Ilmoitukset 
kuntoon!

(Ohjeita riitti)

�



Informointia
kaikille

�



Happamoitumisen torjuntaa (1988)

�



... ja tutkimusta (1985-89)

�



KTM tutkitutti energiaa

�



ISY ponnisti
maailman-
kartalle 1995
(700 osallistujaa)



Lehdet olivat
aktiivisia



Ilmansuojelun merkkipaaluja 2

1979: Geneven ilmansuojelusopimus kaukokulkeutumisesta 
(CLRTAP)

1982: Ilmansuojelulaki ja -asetus astuvat voimaan

1983: Ilmansuojelun neuvottelukunta ISNEK

1984: Valtioneuvoston päätös ilman laadusta (+ laskeuma)

1985: CLRTAP:n ensimmäinen rikkipöytäkirja Helsingissä

1985: Wienin konventio otsonikerroksen suojelemiseksi

1985-86: Rikkitoimikunta, joka pohjusteli useita päästöjä 
rajoittavia VNP:tä (annettiin 1987)

1987: Vapaaehtoinen sopimus CFC-päästöjen rajoittamisesta 
aerosoliteollisuuden kanssa



Ilmansuojelun merkkipaaluja 3

1989: Lyijyllisen bensiinin kielto (mahdollisti KAT:it)

1990-96: SILMU, SA ilmakehämuutoksen tutkimusohjelma

1990-91: Hiilidioksiditoimikunta, perusslevitys

1991-93: Rikkitoimikunta II S-päästöjen lisävähentämisestä 

1991-94: CO2-toimikunta II, CO2-päästöjen vähentämisestä

1992: YK:n puitesopimus ilmastosta UNFCCC Riossa

1995: Suomi EU:n jäseneksi, direktiivit voimaan, 
”itsenäisyyden” päätös (tutkimusta toki tehtiin)

1995: YS:n aluekeskukset ja SYKE muodostettiin



3. EU vie, Suomi vikisee

1995 Suomi liittyi EU:hun

Ylimenokautena Suomessa sallittiin mm. tiukemmat 
määräykset polttoaineiden S-pitoisuudesta

1990-luvun lopulla voimaan useita IS-direktiivejä

Suomi joutui usein selvittämään tilannettamme sekä 
poikkeavan teollisuusrakenteen, tekniikan  että 
ilman laadun osalta



Ilmansuojelun merkkipaaluja 4
1997: Kioton pöytäkirja, KHK-päästöt -5 %

1997: EU:N BAT-dokumenttien valmistelu

1998: Ympäristöklusterin tutkimusohjelma ja 
ympäristöterveyden tutkimusohjelma SYTTY alkoivat

1998: CLRTAP-pöytäkirjat raskasmetalleista ja POP:eista

1998: EU sopi KHK-päästöjen vähentämisen taakanjaosta 
(Suomelle päästötason säilyttäminen 1990-2008/2012)

1999: Suomen Akatemian FIGARE (Globaalimuutos)

1999: CLRTAP:n Göteborgin pöytäkirja (Monimuutos, eli 
happamoituminen, rehevöityminen ja otsoni)

2000: Uusi Ympäristönsuojelulaki: EU:n IPPC-direktiivi, 
lupavelvollisuus. Uudet ympäristölupavirastot.



4. Ilmastotyöstä ilmanpuhdistin

EU on halunnut olla globaali edelläkävijä 
ilmastotyössä

Se on edellyttänyt laajojen selvitysten tekemistä 
mm. päästöjen vähentämisestä (IIASA konsulttina)

Toimet kohdistuvat mm.energiantuotantoon, 
liikenteeseen, teollisuuteen ja CFC-aineisiin   
(tutut IS-lähteet)

Ilmasto-ohjelman valmistuttua on laskettu miten 
toimet vaikuttavat ilmansuojeluun

Ja paljon ilmastotoimet ovatkin auttaneet ilmaa



European Union climate and energy package 1

In March 2007, the European Council adopted the "three 
20 targets", new energy and environment goals for 
2020 in the EU:   

� To reduce emissions of greenhouse gases by 20%  
taking 1990 emissions as the reference.

� To increase energy efficiency to save 20% of EU 
energy consumption.

� To reach 20% of renewable energy in the total energy 
consumption.

� To reach 10% of biofuels in the total consumption by 
vehicles.



European Union climate and energy policy 2

The targets for 2030, adopted in January 2014:

� a 40% cut in greenhouse gas emissions 
compared to 1990 levels

� at least a 27% share of renewable energy 
consumption

� at least 27% energy savings compared with the 
business-as-usual scenario

-> Substantial Air Pollution benefits



Interactions between EU air quality policy and
climate and energy policy (IIASA)

� The recent Commission proposals on climate and 
energy efficiency targets have significant impacts on 
the earlier adopted Clean Air Policy package

� Under the CLIMATE AND ENERGY POLICY, in 2030 
an economically rational ambition would aim for a 7% 
more stringent health target compared to the 
Commission proposal, which could be achieved at 
66% lower air pollution control costs . 

� The EU population would gain an additional 12 million 
years of life expectancy , corresponding to monetized 
health benefits between €8.4 bn/yr and €50.8 bn/yr . 



5. Tulevaisuus: 
Epäpuhtauspäästöt vähenevät EU:ssa 

2005 – 2030:

- 60-80 % SO2,                                   
NOx ja VOC

- 10-30 % NH3



CO2 nousee vielä ... (30% 50 vuodessa)



Ilmastotulevaisuuden valinta?
(Gavin Schmidt, NASA/TED)



Tulevaisuus?

� Pariisiko ratkaisee?

� Miten käy jääkarhun?

� Ja monen muun, kuten Homo Sapiens?


