
Ilmakehän pienimpien
hiukkasten syntyjä syviä

Tutkimus pienhiukkas- 
altistuksen alentamisesta

Aurinkokeitinkehittelyä Etiopiassa

Helsingin seudun ilmastoseminaari

Ilmansuojeluyhdistys ry:n jäsenlehti 
Magazine of the Finnish Air Pollution  Prevention Society

1/2014

IS



1 /  2014     

2

Ilmansuojelu on Ilmansuojeluyhdistys ry:n 
jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

Medlemstidning av Luftvårdsföreningen rf.

Päätoimittaja / Redaktör
Raisa Nevalainen

rnevalainen.ilmansuojelu@gmail.com
Puh. 040 5309391

Toimituskunta / Redaktionsråd
Anna Häyrinen, Helsingin Energia

Pia Tynys, HSY
Helena Mussalo-Rauhamaa, E-S aluehallintovirasto

Tuula Pellikka, VTT
Taina Ruuskanen, HY
Emmi Laukkanen, IL

Antti Tohka, Metropolia AMK
Mikko Savolahti, SYKE

Yhteystiedot / Kontakt information
Raisa Nevalainen

Ilmansuojeluyhdistys ry., PL 136, 
00251Helsinki

Ilmoitushinnat normaali /yritysjäsen:
Annonspris vanlig / för medlemmar:

1/1 sivu 250 e / 225 e
1/2 sivu 170 e / 153 e
1/3 sivu 120 e / 108 e

Kestoilmoittajille 20 % alennus. 
Fortgoende annons ger 20 % rabatt.

Taitto / Ombrytning
www.grafioso.fi/Tarmo Lavikka

Kannen kuva / Omslagsbild
Grafioso

Paino / Tryckeri
Vammalan Kirjapaino Oy 
ISSN-L 1239-8950
ISSN 1239-8950 (Painettu)
ISSN 2323-1211 (Verkkojulkaisu)

Lehden osoitteenmuutokset ja 
yksittäisnumeroiden tilaukset:
Adressförändringar och beställning av 
enskilda nummer:
Ilmansuojeluyhdistys ry.
Sihteeri Kerttu Kotakorpi
PL 136, 00251 Helsinki
Puh. 045 1335989
sihteeri@isy.fi
www.isy.fi

Lehti on luettavissa yliopistojen, korkeakoulujen ja
ammattikorkeakoulujen kirjastoissa sekä suurimmissa
kaupunginkirjastoissa (maakuntakirjastot).

Tidningen finns till påseende i universitetens, 
högskolornas och yrkeshögskolornas bibliotek samt 
i de största stadsbibliotek (landskapsbiblioteken).

Hallitus / Styrelse
Puheenjohtaja / Ordförande

Kaarle Kupiainen

Varapuheenjohtaja / Viceordförande
Katja Lovén

Jäsenet / Medlemmar
Petteri Huuska, Anu Kousa, Sari Siitonen, Kari Wellman.   

Varajäsenet / Suppleanter
Jukka Makkonen, Ari Männikkö, Laura Sokka, Antti Tohka.   

ILMANSUOJELU

Jäsenrekisterin ylläpito ja talousasiat/
Upprätthållande av medlemsregister 
och ekonomiska ärenden
Ilmansuojeluyhdistys ry.
Sihteeri Kerttu Kotakorpi
PL 136, 00251 Helsinki
Puh. 045 1335989
sihteeri@isy.fi
www.isy.fi

Pankkitili / Bankkonto
Nordea 126930-615326

Osoite / Adress
Ilmansuojeluyhdistys ry.
Sihteeri Kerttu Kotakorpi

PL 136, 00251 Helsinki
Puh. 045 1335989
sihteeri@isy.fi
www.isy.fi



1 /  2014     

3

1 /  2014     

3 

Pääkirjoitus

4 

Ilmakehän pienimpien
hiukkasten syntyjä syviä

8 

Tutkimus pienhiukkas- 
altistuksen alentami-
sesta

12
Aurinkokeitinkehittelyä 
Etiopiassa

16
Helsingin seudun
ilmastoseminaari

28-30 

Ilmassa

 

Sisältö 

1 / 2014

Saavutettavat hyödyt
suhteessa arvoihin
Ilmastopolitiikka on noussut yhdeksi olennaiseksi eurovaalienkin keskuste-
luaiheeksi. Aiheeseen on vahvasti kytketty myös työllisyys ja talouskasvu. 
Vastakkainasettelua suosivassa poliittisessa keskustelussa nämä toisinaan 
nähdään ja esitetään keskenään kilpailevina arvoina. Nykyinen ilmastopoli-
tiikka tavoitteineen vie työpaikat ja heikentää talouskasvua, työllisyyteen 
ja talouden kasvuun satsaaminen taas edellyttäisi ilmastopolitiikan höl-
lentämistä. Näin mustavalkoinen maailma ei onneksi kuitenkaan ole.

Tutkijat Juho Kutvonen, Arja Asikainen ja Otto Hänninen kirjoittavat tässä 
numerossa pienhiukkasaltistuksen alentamiseen liittyvästä tutkimuksesta, 
jossa kustannushyötyjä lasketaan suhteessa väestön arvoihin. Tämä on kiin-
nostava ja arvotuksista vapaata tutkimusta kouriintuntuvampi tapa laskea 
saavutettavissa olevia hyötyjä. Tässä voisi olla varteenotettava menetelmä 
kansalaisten arvojen huomioimiseen myös päätöksenteossa.

Mustavalkoinen ei ole enää Ilmansuojelu-lehtikään. Tästä numerosta al-
kaen lehti ilmestyy nelivärisenä. Siinä on myös yksi syy vuoden ensimmäis-
en numeron hieman tavanomaista myöhäisempään ilmestymisajankohtaan. 
Tämän pirteän muutoksen taustalla ei kuitenkaan ole pelkät pinnalliset 
pyrkimykset luoda houkuttelevampaa ja värimaailmaltaan vaihtelevam-
paa eli paremman näköistä lehteä, vaan tärkein kriteeri on luettavuuden 
paraneminen. Artikkelien yhteydessä olevien kaavioiden, taulukoiden ja 
muiden graafien luettavuus paranee, kun esimerkiksi eri kuvaajat erottuvat 
selkeämmin eri värein mustan ja harmaan (pahimmassa tapauksessa kes-
kenään hyvin samankaltaisten) sävyjen sijaan. 

Lukemisen iloa siis!

Raisa Nevalainen 
Päätoimittaja

P ä ä k i r j o i t u s
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Ilmakehän nanohiukkasmuodostusta 
tutkitaan Helsingin yliopiston fysiikan 
laitoksella kvanttimekaniikan keinoin.

Hanna Vehkamäki, professori
Helsingin yliopisto

Ilmakehän
pienimpien hiukkasten

syntyjä syviä 

T

Ilmakehässä muodostuu nanohiukkasia

Ilmakehän aerosolihiukkasia tutkitaan nykyään aktiivisesti, 
sekä niiden näkyvyys- ja terveyshaittojen, että  suoran ja 
pilvien kautta tapahtuvan ilmastovaikutusten vuoksi.  Vielä 
1990-luvun alussa uskottiin, että lähes kaikki hiukkaset 
pääsevät ilmakehään valmiiksi hiukkasmuodossa, kuten 
tulivuoren tuhka, tuulen aavikoilta nostattama pöly ja me-
ren pärskeistä ilmaan joutuneet suolahiukkaset. Kasvit ja 
eläimet tuottavat myös hiukkasia,  samoin ihmisen toiminta, 
erityisesti erilaiset polttoprosessit. Koska näitä hiukkasia on 
kaikkialla, ja höyryt noin periaatteessa tiivistyvät mieluum-
min olemassa olevien hiukkasten pinnalle kuin muodostavat 
kokonaan uusia hiukkasia, ajateltiin, että ilmassa tapahtuva 
pienhiukkasmuodostus on käytännössä mahdotonta. Hiuk- 
kasmuodostumista alettiin kuitenkin 1990-luvun puoles-
savälissä havaita, kun nanometrien kokoisia hiukkasia 
mittavilla laitteilla ryhdyttiin havainnoimaan ilmakehää jat-
kuvatoimisesti. Uranuurtajana toimi Hyytiälän SMEAR II-mit-
tausasema  Tampereen koillispuolella. Nykyisin arvioidaan, 
että tilanteesta ja paikasta riippuen 20–80 prosenttia ilman 
hiukkasista on syntynyt ilmakehässä tiivistymiskykyisistä 
hivenkaasuista eli höyryistä.

Rikkihappo hiukkasmuodostuksen takana

Hiukkasia, ja niiden nanokokoisia ’alkuasteita’,  halkaisijal- 
taan alle kahden nanometrin kokoisia molekyyliklus-
tereita, joita ryhmäni mallintaa, muodostavat erilaisissa 
ympäristöissä varmastikin erilaiset höyryt, mutta monissa 
tilanteissa ilmaan päässeestä rikkidioksidista ja muista rik-

kipitoisista yhdisteistä hapettumalla syntyneen rikkihapon 
uskotaan olevan keskeinen tekijä. Esimerkiksi Hyytiälässä 
pienimpien hiukkasten pitoisuuden on havaittu seuraavan 
rikkihappopitoisuutta pienellä viiveellä. Rikkihappo, jota on 
ilmakehässä tyypillisesti 106-108 molekyyliä kuutiosent-
timetrissä,  ei kuitenkaan yksin pysty muodostamaan hiuk- 
kasia ilmakehässä havaitulla muodostumisnopeudella. 
Vesimolekyylejä on ilmakehässä paljon enemmän kuin rik-
kihappoa tai muita tiivistymiskykyisiä höyryjä, noin 3 x 1019 
molekyyliä kuutiosenttimetrissä, joten vesimolekyylien vai-
kutus molekyyliklusterien muodostukseen on otettava huo-
mioon. Vedenkään osallistuminen ei kuitenkaan riitä selit-
tämään havaintoja.

Ammoniakin ja ionien rooli pieni

Koska on helppo päätellä rikkihapon sitoutuvan  tiukasti 
emäksisiin yhdisteisiin, emäksisten molekyylit ovat lupaa-
via ehdokkaita molekyyliklusterien synnyn avustajiksi. 
Ammoniakki, jota  tyypillisesti on  ilmassa 107 molekyyliä 
kuutiosenttimetrissä, on pisimpään tutkittu ehdokas, mutta 
sekä teoreettiset tutkimukset että kokeelliset havainnot 
ovat osoittaneet, että  saastuneimpia alueita lukuun otta-
matta ammoniakilla terästetty vesi-rikkihapposeos ei pysty 
muodostamaan hiukkasia havaintoja vastaavalla nopeudella 
(Kirkby et al . 2011). On myös tultu siihen johtopäätökseen, 
että esimerkiksi kosmisten säteiden ja radonin ionisoimat    
varatut ilmamolekyylit eivät voi havaintoja selittää, sillä niitä 
ei synny tarpeeksi. Puhtaammassa ilmassa, kuten Hyytiälän 
olosuhteissa, tarvitaan kuitenkin  jokin muu molekyyliseos. 
Ilmiötä onkin tutkittu viime vuosina kiivaasti sekä teoreet-
tisesti että laboratoriossa.
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Kvanttimekaniikkaa ja molekyylitörmäyksiä

Teoreettisen tutkimuksen tekee haastavaksi se, että syntyvät 
molekyyliklusterit ovat liian pieniä tarkasteltavaksi nestettä 
kuvaavilla termodynaamisilla malleilla. Myöskään klassiset 
paripotentiaalit, joilla menestyksekkääsi kuvaillaan monien 
molekyylien välisiä vuorovaikutuksia, eivät kuvaa hapon ja 
emäksen kohdatessa tapahtuvaa protonin siirtoa ollenkaan, 
tai ainakaan riittävän oikein. Kvanttimekaanisen Schrödin-
gerin yhtälön ratkaisuun pohjautuvat elektronirakennelas-
kut kuvaavat molekyylitason vuorovaikutukset oikein, mutta 
ovat laskennallisesti hyvin raskaista soveltaa niinkin moni-
mutkaisiin ja paljon elektroneja sisältäviin atomeihin kuin 
esimerkiksi rikki. Suoraviivaisin tapa mallintaa hiukkas-
muodostusta olisi laittaa joukko molekyylejä simulaatio-
laatikkoon, antaa niille  tutkittavaa lämpötilaa vastaava 
alkunopeusjakauma ja satunnaiset paikat, antaa niiden vuo-
rovaikuttaa toistensa kanssa kvanttimekaniikan ennusta-
malla tavalla, ja katsoa milloin ja millaisia hiukkasia syntyy. 
Simulaation aika-askel täytyy valita siten, että molekyylien 
välisissä vuorovaikutuksissa ei mikään muutu sitä lyhyem-
millä aikaskaaloilla, yleensä sopiva aika-askel on noin 
yksi femtosekunti (10-15 s). Yhden sekunnin simuloi-
miseksi tarvitaan täten valtava määrä aika-aske-
leita, joista jokaisen kuluessa on ratkaistava useam-
man kymmenen elektronin systeemin Schrödingerin 
yhtälö. Jos laskuun käytettäisiin kaikkia maailman tie-
tokoneita, siihen kuluisi silti noin satatuhatta vuotta, 
eli tällainen lähestymistapa ei ole mahdol-

linen. Ryhmäni taiteileekin koko ajan laskujen tarkkuuden 
ja laskennallisen  kuormittavuuden veitsenterällä. Ihmisten 
aivoja joudutaan käyttämään paljon ratkaisujen löytymiseen  
tilanteissa, jossa  raaka laskenta on mahdotonta.

Mallinnuksen mahdollisuudet  toki paranevat jatkuvasti  tie-
tokoneiden ja laskentamenetelmien kehittyessä. Käytämme 
CSC:n (Tieteen tietotekniikan keskuksen) supertietokoneita, 
ja kansainvälisestikin vertaillen laskentaresurssimme ovat 
siten hyvällä mallilla. Suoraviivaisia ’törmäytetään molekyylit 
ja katsotaan syntyykö klusteri’ -simulaatioita olemme pys-
tyneet tekemään systeemille, jossa on yksi rikkihappo, yksi 
emäs ja  yksi vesimolekyyli, ja olemme nähneet, mitä ta-
pahtuu pikosekunnin (10-12 s) aikajaksossa, sitä pidemmät 
simulaatiot vievät liian kauan (Loukonen et al 2014).

Useimmiten turvaudumme kuitenkin epäsuoriin keinoihin: 
laskemme kvanttimekaanisilla laskuilla klusterin sidos- 
energioita. Tavoitteenamme on löytää sellainen molekyylien 
asento, joka antaa alhaisimman energian (eli suurimman 

Kahden rikkihapon ja yhden dime-
tyyli-amiinin muodostama molekyy-
liklusteri.



6

sidosenergian), ja käyttää tämä klusterirakennetta edus-
tamaan kaikki niitä erilaisia rakenteita, joita klusterilla voi 
absoluuttista nollapistettä korkeammissa lämpötiloissa 
olla. Yhden, paikallaan pysyvän  rikkihappo-klusterin si-
dosenergian laskeminen tarkimmilla kvanttimekaanisilla 
menetelmillä  kestäisi sekin 10 000 vuotta, joten erilaisia 
yksinkertaistuksia on tehtävä näissäkin laskuissa.  Suotui-
simman rakenteen löytäminen vaatii koulutettujen aivojen 
ja eritasoisten laskennallisten menetelmien yhteispeliä – 
automatisoida sitä ei vielä voi. Kun sidosenergia on selvillä, 
voidaan siitä statistisen mekaniikan keinoin laskea klusterin 
hajoamistodennäköisyys. Klusterien (ja molekyylien) kes-
kinäiset törmäystodennäköisyydet voidaan melko tarkasti 
ennustaa kineettisen ’biljardipallo’-teorian perusteella. Kun 
tiedämme erilaisten (eri määrän  eri molekyylejä sisältävi-
en) klusterien törmäys-hajoamistodennäköisyydet, voimme 
ratkaista yhtälöt, jotka kuvaavat klusterin törmäilyjä ja 
hajoamisia, ja ne kertovat meille, millaisia klustereita ja 
mitä vauhtia seoksessa syntyy.

Amiinit yhdessä rikkihapon kanssa 
tuottavat hiukkasia

Tähän mennessä olemme pystyneet laskemaan tarvittavat 
ominaisuudet klustereille, joissa on 0–3 rikkihappoa, 0–3 
emästä ja 0–5 vesimolekyyliä, eli suurimmatkin mallinta-
mamme klusterit ovat vielä hyvin pieniä, mutta eivät kuiten-
kaan toivottaman kaukana kokoluokista, jotka näyttäisivät 
olevan avainasemassa ilmakehän hiukkasmuodostuksessa. 
Sekä oma mallinnuksemme että laboratoriokokeet nos-
taneet amiinit lupaavimmiksi yhdisteiksi ilmakehän hiuk-
kasmuodostuksen selittäjänä (Loukonen et al. 2010, Almeida 
et al 2013).  Ilmakehän matalien amiinipitoisuuksien mit- 
taus on vasta kehittymässä, mutta niiden lähteitä tiede-
tään olevan muun muassa karjankasvatus, kalanviljely sekä 
jätevesi: amiineja syntyy monien organismien hajotessa, ja 
tulevaisuudessa niitä on suunniteltu käytettäväksi hiilidiok-
sidin sitomiseen voimalaitosten kaasumaisista päästöistä 
(Boot-Handford, et al., 2014).

Yksi tutkimustyhmämme tavoitteista on mallintaa  eri-
laisten tyypillisesti massaspektometriaan perustuvien mit-
talaitteiden toimintaa ja siten auttaa kehittämään laitteita, 
joilla ilmakehässä hyvin alhaisina pitoisuuksina esiintyviä 
tiivistymiskykyisiä kaasuja, kuten amiineja, voitaisiin tehok-
kaammin havaita. Amiinit eivät varmasti ole ainoa ratkaisu 
hiukkasmuodostuksen puutuvaksi renkaaksi: ilmakehässä 
on tuhansia hivenkaasuja, joista merkittävä osa orgaanisia 
yhdisteitä. Osa niistä voi osallistua klusterien muodostumi- 
seen, ja samat tai muut yhdisteet voivat kasvattaa klusterei-
ta, kunnes niitä voidaan alkaa kutsua hiukkasiksi. Merkittävä 
osa syntyneistä klustereista nimittäin törmää isompiin hiuk-
kasiin ja häviää niiden pinnalle ennen kuin ehtivät kasvaa il-
mastoon tai terveyteen vaikuttaviin kokoihin. Kasvunopeuden 
ja klusterin hävikin suhde onkin oleellinen tekijä ilmakehän 
hiukkasmuodostuksen merkittävyyden kannalta.

Almeida et al. (2013)  Nature, Vol 502, pp. 359–363. 
Molecular understanding of sulphuric acid-amine 
particle nucleation in the atmosphere. 

Boot-Handford, et al. (2014) Energy Environ. Sci., 7: 
130–189. Carbon capture and storage update.

Kirkby et al. (2011), Nature, Vol 476,429-432. Role of 
sulphuric acid, ammonia and galactic cosmic rays in 
atmospheric aerosol nucleation.

Loukonen et al. (2010) Atmospheric Chemistry and 
Physics, Vol 10, pp. 4961-4974. Enhancing effect 
of dimethylamine in sulfuric acid nucleation in the 
presence of water – a computational study. 

Loukonen, Bork, and Vehkamäki (2014): Molecular 
Physics, 2014. DOI: 10.1080/00268976.2013.877167. 
From Collisions to Clusters: First Steps of Sulfuric Acid 
Nanocluster Formation Dynamics.

Fa k t a t

Hanna Vehkamäki
syntynyt 1969 Helsingissä•	

valmistui Helsingin yliopistosta pääaineenaan teo-•	
reettinen fysiikka maisteriksi 1994 ja tohtoriksi 1998

vuodet 1998–1999 post doc -tutkijana Isossa-Bri-•	
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noin kymmenen hengen tutkimusryhmää Helsingin 
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perheessä 6- ja 8-vuotiaat tyttäret sekä (professori)•	
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Hanna Vehkamäelle pohjoismaisen aerosoli- 
tutkimuksen tunnustuspalkinto

Vuoden 2013 pohjoismainen aero-
solitutkimuksen tunnustuspalkinto 
myönnettiin Helsingin yliopiston pro-
fessori Hanna Vehkamäelle. Hän on 
erittäin kokenut aerosolitutkija, jonka 
tutkimus on tuottanut huomattavasti 
lisätietoa aerosolihiukkasten toimin-
nasta ja vaikutuksesta ilmastoon 
sekä erityisesti uusien hiukkasten 
synnystä ja kasvusta ilmakehässä.

Tunnustuspalkinto myönnetään aero- 
solitutkimuksen edistämisestä ja 
tukemisesta Pohjoismaissa. Aero-
solit ovat yksi tärkeimmistä epä-
varmuustekijöistä, jotka vaikuttavat 
kykyymme ennustaa ihmisen toimin-
nasta johtuvaa ilmastonmuutosta. 
Professori Hanna Vehkamäki on 
soveltanut laskennallista aerosoli-
fysiikkaa syventääkseen teoreettista 
ymmärrystä kaikkein pienimpien 
molekyylien muodostamien kluste-
rien synnystä ilmakehässä. Hänen 
uransa alussa tekemänsä tutkimuk-

sensa nukleaatioteorioista on johta-
nut useisiin tärkeisiin julkaisuihin ja 
oppikirjaan nimeltä Classical Nuc-
leation Theory in Multicomponent 
Systems. Nykyinenkin tutkimus liittyy 
samoihin aiheisiin.

Professori Vehkamäki on tehnyt  
pohjoismaista yhteistyötä ja toimi-
nut pohjoismaisen aerosolitutki-
musseuran (NOSA) hallituksen jäse- 
nenä usean vuoden ajan ja osallistu-
nut seuran vuotuisen symposiumin 
järjestelyihin. Hän oli myös yksi Nais-
ten aerosolijuna-hankkeen aloit-
teentekijöistä vuonna 2011. Pohjo-
ismainen palkinto myönnettiinkin 
hänelle myös tunnustuksena hänen 
tärkeästä roolistaan pohjoismaisen 
aerosolitutkimusseuran toiminnassa.  
Palkinto jaettiin seuran vuotuisessa 
symposiumissa, joka järjestettiin 
tänä vuonna Tukholmassa tammi-
kuun lopussa.

Pohjoismaisen aerosolitutki-
musseuran (NOSA) kotisivu: 
www.nosa-aerosol.org

Kuva: Silja Line

Studying  atmospheric nanoparticle formation 
using quantum mechanics

Atmospheric aerosol particles affect human health, visi-
bility and climate. Not all the particles are emitted in the 
air in solid or liquid form: it is estimated that 20–80 % of 
modern-day particles are born in the air from condens-
able vapours. In many atmospheric locations, the stron-
gest candidate for a particle forming vapour is sulphuric 
acid, but other vapours are needed to assist the process. 
We have used first principles computational chemistry 
method to study the stability of charged and neutral sulp-
huric acid clusters containing ammonia, dimethylamine 
and water. Using the quantum chemistry based cluster 
properties in a cluster size distribution dynamics model 

we are able to replicate the nucleation rates observed in 
laboratory experiments. Dimethylamine, together with 
sulphuric acid, emerges as a strong candidate for ex-
plaining particle formation observed in non-polluted en-
vironments: future research is likely to show that this is 
not the only alternative, but a wider subset of the thousand 
of trace gases present in the atmosphere have particle for-
mation potential.

Hanna Vehkamäki, professor
hanna.vehkamaki@helsinki.fi 

   mobile: +358 40 5608807
University of Helsinki
PO Box 64, 00014 University of Helsinki 

mobile: +358 40 560 8807
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Tutkimus pienhiukkas- 
altistuksen alentamisesta:

Taajamien puun pienpolttorajoitusten ja alennettujen 
nopeusrajoitusten terveyshyötypotentiaali sekä 
kustannus- ja arvotehokkuus

Kotimaisin päätöksin voidaan pienhiukkasaltistuksia 
alentaa lähinnä liikennettä ja energiantuotantoa kehit-
tämällä. Tässä arvioidut kolme valittua toimenpidettä 
ovat kaikki kustannustehokkaita, mutta nopeusrajoi-
tusten osalta kustannushyöty menetetään, jos väestön 
arvot otetaan mukaan laskelmaan.

Viime vuosien selvitykset ovat vahvis-
taneet kuvaa siitä, että pienhiukkaset 
ovat kansanterveydellisesti yksi haital-
lisimmista ympäristöaltisteista (esim. 
Hänninen ym. 2010, 2014, Hänninen ja 
Asikainen 2013, Asikainen ym. 2013).
Pienhiukkasten (PM2.5) arvioidaan ai- 
heuttavan Suomessa vuosittain noin 
1000–2000 ennenaikaista sydän- ja 
verisuonisairauksiin ja keuhkosai-
rauksiin liittyvää kuolemantapausta 
(Pekkanen 2010). Tautitaakkana, joka 
yhdistää kuoleman takia menetetyt 
elinvuodet ja haittapainotetut sairaus-
vuodet, pienhiukkasten vaikutus arvi- 
oidaan olevan 24 000 menetettyä elin-
vuotta (diskonttaamaton; nykyarvoon 
diskontattuna (3%) 11 000), kun mittari-
na käytetään haittapainotettuja elin- 
vuosia (disability adjusted lifeyear, 
DALY; Hänninen ym. 2014, Hänninen ja 
Knol 2011). Tässä tutkimuksessa sel-
vitettiin, miten pienhiukkasten terveys- 
haittoja voitaisiin alentaa kotimaisin 
toimenpitein ja kuinka kustannus- ja 
arvotehokkaita valitut toimenpiteet oli-
sivat.

Pienhiukkasaltistuksista Suomessa 
suuri osa aiheutuu ulkomailta peräi-
sin olevasta kaukokulkeumasta, johon 
kotimaisin toimin ei voida vaikuttaa. 

Kotimaisista päästöistä merkittäviä 
ovat puunpoltto ja liikenne (Alaviippo- 
la ja Pietarila 2011), joiden osuudet 
väestön altistuksesta edelleen koros- 
tuvat johtuen väestön, asumisen ja lii-
kenteen luonnollisesta keskittymisestä 
yhteen (Kuva 1). Tässä tutkimuksessa 
arvioitiin, kuinka paljon pienhiukkasten 
aiheuttamaa tautitaakkaa voidaan alen-
taa rajoittamalla näiden kahden läh-

Kuva 1. Ympäristötautitaakan 
jakautuminen lähteisiin Hänninen ym. 
2014 mukaan ja hiukkasten suuntaa-
antava jaottelu lähteisiin. PM2.5 
vastaa 68 prosentista tarkasteltuja 
terveyshaittoja, joista valtaosa aiheu-
tuu kaukokulkeumasta. Kotimaisista 
lähteistä merkittävässä roolissa ovat 
erityisesti liikenne ja pienpoltto.

Kaukokulkeutuneet
sekundäärihiukkaset 31%

Kaukokulkeutuneet
primäärihiukkaset 12%

Pistelähteet 3%

Pakokaasuhiukkaset 7%

Puu vapaa-ajan asunnoissa 0%
Muut lähteet 5%

Muut altistukset kuin
hiukkaset 32%
(radon, passiivitupa- 
kointi, liikennemelu, 
dioksiinit, lyijy, bent- 
seeni, formaldehydi, 
otsoni)

Puu tukilämmityksessä 3%
Pääasiallinen puulämmitys 1%

Tie- ja jarrupöly 1%
Resuspensio 5%
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teen päästöjä tiheästi asutuilla alueilla 
( 200 asukasta/km2). Toimenpiteiksi 
valittiin puunpolton täyskielto, vero-
ohjattu puunpolton rajoittaminen (50 
prosenttia vuoden 2010 käytöstä) sekä 
taajama-ajonopeuden laskeminen 35  
kilometriin tunnissa.

Terveyshaitan alenemisen lisäksi tut-
kittiin toimenpiteiden kustannus- ja 
arvotehokkuutta. Kustannustehokkuus 
huomioi toimenpiteiden terveyshyödyt 
ja kustannukset, arvotehokkuus edel-
listen lisäksi koetut arvot. Koetuilla 
arvoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
niitä hyötyjä ja haittoja, joita ihmiset 
kokevat pienhiukkasaltistusta alen- 
tavista toimenpiteistä. Väestön koet- 
tuja arvoja selvitettiin maksu- ja  
hyväksymishalukkuustekniikkaa käyt- 
täen kyselyllä, johon vastasi 468 hen- 
kilöä (Kutvonen 2014).

Puunpolton ja liikenteen pienhiuk-
kaspitoisuudet arvioitiin aiemmin 
SYKEen PILTTI-tutkimuksessa 1 km 
resoluutiolla; laskennat suoritti Ilma-
tieteen laitos (Karvosenoja ym. 2011). 
Puun polton osalta arvioitiin, että 
taajama-alueen polttorajoitukset hei-
jastuvat lineaarisesti kaupunkiväestön 
altistukseen. Nopeusrajoitusten vaiku-
tus resuspensiopitoisuuksiin arvioitiin 
käyttäen Kupiaisen ja Pirjolan (2011) 
Nuuskija-automittauksia. Nopeuden 
alentamisen ei oletettu vaikuttavan pa-
kokaasupäästöihin. Molemmille läh- 
teille oletettiin väestöpainotettujen 
PM2.5 -pitoisuuden muutosten johta-
van vastaavaan muutokseen tauti-
taakassa 5–30 vuoden viiveellä (sydän 
ja verisuonisairaudet – keuhkosyöpä) 
ja kumulatiiviset nettohyödyt arvioitiin 
50 vuoden jaksolle ja muunnettiin ver-
tailua varten rahallisiksi (Gynther ym. 
2012). Toimenpiteiden kustannukset 
arvioitiin ottaen huomioon investointi- 
ja ylläpitokustannukset vastaavalle 
jaksolle (Taulukko 1). Kaikki rahalliset 
arviot tehtiin käyttäen diskonttausta 
nykyarvoon ja 3 prosentin korkokan-
taa. 

Saavutettavissa oleva 
terveyshaittojen alenema

Puunpoltosta peräisin olevien pien-
hiukkasten väestöpainotetusta ulkoil-
mapitoisuudesta 0,56 µg/m3 voitiin 
poistaa 0,50 µg/m3 taajamien puunpolt-
tokiellolla. Kiellon tuottama tautitaa-
kan alenema oli 570 DALY/vuosi. Koko 
maan pienhiukkasten aiheuttamasta 
tautitaakasta tämä on noin 5 pro- 
senttia ja puunpolton pienhiukkasten 
tautitaakkataakasta noin 90 prosent-
tia. Puolittamisvaihtoehdossa arvioitiin 
päästöjä rajoitettavan puuta polttaviin 
kotitalouksiin kohdistuvalla ympä- 
ristöverolla siten, että päästöt ja pi-
toisuudet puolittuvat. Samaan tulok-
seen voidaan tietenkin päästä myös 
polttotapoja kehittämällä.

Vastaavasti liikenteen resuspensio- 
pienhiukkaspitoisuuden 0,69 µg/m3 ar- 
vioitiin laskevan nopeusrajoituksella 
tasolle 0,43 µg/m3, jolloin tautitaakan 
alenemaksi saatiin 310 DALY/vuosi. 
Taajamien uudet nopeusrajoitukset vä- 

Taulukko 1. Toimenpiteiden kustannusarviot (Kutvonen 2014).

hentävät koko maassa liikenteen resus-
pensiohiukkasten tautitaakkaa 38 pro- 
senttia, mutta pienhiukkasten aiheutta-
maa kokonaistautitaakkaa vain noin 
2,5 prosenttia.

Pienhiukkasten kokonaistautitaakka 
on nykytilanteessa 11 146 DALY/vuosi 
(Hänninen ym. 2014). Toteuttamalla 
sekä puunpolttokielto että nopeusra-
joitukset pienhiukkasten aiheuttama 
tautitaakka laskisi tasolle 10 266 DALY/
vuosi ja alenema olisi noin 10 prosent-
tia (Kuva 2). 

Kustannustehokkuus
Taajamien puun polttokiellon tuotta-
mat kumulatiiviset 50 vuoden terveys-
hyödyt ovat nykyarvoon diskontattuna 
2,1 miljardia euroa ja lähinnä korvaa-
van energian hinnasta johtuvat kustan-
nukset vastaavasti 1,2 miljardia euroa. 
Puolittamisen luvut vastaavasti noin 

Kuva 2. Taajamiin kohdistuvien puun polttokiellon ja nopeusrajoitusten vaikutus pien-
hiukkasten aiheuttamaan tautitaakkaan.

a Diskotanttu nykyarvoonsa (3%).

Toimenpide Investoinnit Ylläpito Yhteensä a

M€ M€/v M€/50v

Puun polttokielto 5.0 43.6 1161

Puunpolton puolittaminen 1.0 22.0 583

Nopeusrajoitus 35km/h 48.0 0.0 48
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puolet näistä (Kuva 3). Siten molem-
mat vaihtoehdot ovat selkeästi kustan-
nustehokkaita. Puolen vuosisadan jak- 
solla nettotuotto olisi siis 0,5–1,0 mil-
jardia.

Taajamien alennetun nopeusrajoituk-
sen tuottamat terveyshyödyt ovat 50 
vuodelle diskontattuna 1,1 miljardia 
euroa ja kustannukset 0,05 miljardia 
euroa. Nettovoitoksi muodostuu tällöin 
50 vuodelle diskontattuna 1,1 miljardia 
euroa (Kuva 3).

Kuva 3. Valittujen toimenpiteiden kumulatiiviset terveyshyödyt, kustannukset ja koetut haitat/hyödyt (Mrd €/50 vuoden tarkaste-
lujakso) sekä vastaavat kustannushyödyn (  ) ja arvohyödyn (◊) nettoarvot.

Arvotehokkuus

Puun polton osalta arvokomponentit 
jäävät pieniksi. Toisaalta puun polt-
tajat (12 prosenttia kaupunkilaisista; 
Taulukko 2) kokevat puun polton ra-
joittamisesta haittaa (-0,34 miljardia 
euroa/50 vuotta), toisaalta puunpolton 
savulle altistuvat asukkaat (13 prosent-
tia kaupunkilaisista) hyötyjä (0,41 mil-
jardia euroa/50 vuotta). Väestöryhmien 
koot huomioituna nettovaikutus jää 
positiiviseksi ja 50 vuoden nykyarvoon 
diskontattu koettu hyöty on 0,07 mil-
jardia euroa. Kokonaisuutena taaja-

mien puun polttokielto tuottaa siis 50 
vuoden jaksolla noin miljardin euron 
nettovoiton ja puolittaminen noin puo-
let tästä.

Taajamien alennetuista nopeusra-
joituksiin liittyy samalla tavoin sekä 
myönteisiä että haitallisia vaikutuksia 
(Taulukko 2). Yhteensä 50 vuodelle las-
kettu nykyarvoon diskontattu vaikutus 
on -6,6 miljardia euroa, jolloin taaja-
mien nopeusrajoitustoimenpide jää -5,6 
miljardin euroa negatiiviseksi, ja toi- 
menpide siten voimakkaasti kannatta-
mattomaksi.

Taulukko 2. Rajoituksiin liittyvät väestöryhmät ja koetut arvot.

35 km/t
nopeusrajoitukset

Puunkäytön
puolittaminen

Puun
polttokielto

0.51

1.02     

1.08

0.51

1.02     

Koetut arvot

Vastaajista Henkilöitä
Suomessa Hyödyt Haitat Nettohyöty

% n €/v/hlö €/v/hlö M€/v

Puun polttajat 12% 296 849 43.1 -13

Puun savulle altistuvat 13% 310 032 50.4 16

Puun polttorajoitus yhteensä 3

Autoilijat 57% 1 387 871 214 454 -333

Ei autoilijat 43% 1 042 750 200 84 121

Nopeusrajoitus yhteensä -212

-5.56



1 /  2014     

11

1 /  2014     

Hanna Vehkamäki
syntynyt 1969 Helsingissä•	

valmistui Helsingin yliopistosta pääaineenaan teo-•	
reettinen fysiikka maisteriksi 1994 ja tohtoriksi 1998

vuodet 1998–1999 post doc -tutkijana Isossa-Bri-•	
tanniassa University College Londonissa

vuodesta 2000 lähtien rakentanut ja johtanut omaa  •	
noin kymmenen hengen tutkimusryhmää Helsingin 
yliopiston fysiikan laitoksella

nimitettiin laskennallisen aerosolifysiikan profes-•	
soriksi 2009

perheessä 6- ja 8-vuotiaat tyttäret sekä (professori)•	
mies.

Alaviippola B. ja Pietarila H. 2011. Ilmanlaadun alustava 
arviointi Suomessa. Pienhiukkaset (PM2,5). Ilmatieteen 
laitos. Helsinki. www.ilmanlaatu.fi/ilmansaasteet/
julkaisu/pdf/pienhiukkasten_alustava_arviointi_2011_2.
pdf

Asikainen A.ym.2013. Ympäristöaltisteisiin liittyvä 
tautitaakka Suomessa. Ympäristö ja Terveys-lehti 5: 
2013, 44 vsk. s.68–74.

Gynther L.ym. 2012. Liikenteen päästökustannukset. 
Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 23/2012 
Saatavilla osoitteessa: www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/
pdf3/lts_2012-23_liikenteen_paastokustannukset_web.
pdf

Hänninen O.ym. 2010. Elinympäristön altisteiden 
terveysvaikutukset Suomessa. Ympäristö ja Terveys-lehti 
3:12-35.

Hänninen O. ja Knol A. 2011. European Perspectives 
on Environmental Burden of Disease: Estimates for 
Nine Stressors in Six European Countries. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. Raportti 1/2011. www.thl.fi/thl-client/
pdfs/b75f6999-e7c4-4550-a939-3bccb19e41c1

Hänninen O ja Asikainen A (ed.), 2013. Efficient reduction 
of indoor exposures: Health benefits from optimizing 
ventilation, filtration and indoor source controls. National 

V i i t t e e t

Institute for Health and Welfare (THL). Report 2/2013. 92 
pages. Helsinki 2013. ISBN 978-952-245-822-3 (online 
publication) http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-822-3 
(Accessed 2013-07-03)

Hänninen O. ym. 2014 Environmental burden of disease 
in Europe: Assessing nine risk factors in six countries. 
Environmental Health Perspectives In print. DOI:10.1289/
ehp.1206154  http://ehp.niehs.nih.gov/1206154/ 

Karvosenoja N. ym. 2011. Integrated modeling 
assessments of the population exposure in Finland 
to primary PM2.5 from traffic and domestic wood 
combustion on the resolutions of 1 and 10 km. Air 
quality, Atmosphere and Health 2011 4:179–188

Kupiainen K.J. ja Pirjola L. 2011. Vehicle non-exhaust 
emissions from the tyre-road interface - effect of 
stud properties, traction sanding and resuspension. 
Atmospheric Environment 45: 4141–4146. 

Kutvonen J. 2014. Ympäristöriskien 
torjuntatoimenpiteiden terveyshyötyjen, kustannusten ja 
koettujen arvojen vertailu. Itä-Suomen yliopisto, Kuopio. 
96 ss.

Pekkanen J. 2010. Elin- ja työympäristön riskit 
Suomessa. Ympäristö ja Terveys 3:2010, 41 vsk. s.4–5.

Tarkastellut taajamiin kohdistuvat 
puun polttokielto ja alennetut nopeus-
rajoitukset vähentäisivät pienhiukkas-
ten aiheuttamaa tautitaakkaa Suo- 
messa noin 10 prosenttia ja terveys-
hyöty olisi vuosittain noin 880 DALY. 
Kaikki tarkastellut kolme vaihtoehtoa 
olivat selvästi kustannustehokkaita 50 
vuoden jaksolla, kun huomioitiin sekä 
terveyshyödyn syntymiseen liittyvä vii- 
ve tautitaakan alenemisessa että toi-
menpiteisiin liittyvät investointi- ja yllä- 
pitokustannukset. Kustannustehok-
kuuden kannalta puunpolton kielto ja 
nopeusrajoitukset olivat yhtä tehok-
kaita tuottaen noin miljardin euron 
nettohyödyn.

Kun tarkasteluun otetaan mukaan 
arvokomponentti, puunpolttoon koh-
distuvat rajoitukset säilyttivät netto-
tehokkuutensa. Sen sijaan nopeus- 
rajoituksiin liittyvät koetut haitat osoit-
tautuivat huomattavasti saavutettavia 
terveyshyötyjä suuremmiksi.

Tutkimuksessa pilotoidut tekniikat tar-
joavat potentiaalisesti kiinnostavan 
menetelmän kansalaisten koettujen 
arvojen huomioimiseen päätöksenteon 
valmistelussa.

JOHTO-
PÄÄTÖKSET
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Aurinko- ja biokaasukokkauksella on 
potentiaalia

Polttopuun ja puuhiilen käyttö ruuanlaittoon on Etiopias-
sa kuten muuallakin Afrikassa edelleen valtavan yleistä 
niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Suuri puunkulutus 
aiheuttaa muun muassa metsäkatoa, maaperäeroosiota 
ja luonnon monimuotoisuuden hupenemista sekä paikal-
lisilmaston muuttumista. Polttopuulla ja puuhiilellä keit-
täminen aiheuttaa lisäksi savusta johtuvia terveysongelmia 
asunnoissa sekä ilmanlaatuongelmia tiheästi asutuilla 
kaupunkialueilla.

Mahdollisia vaihtoehtoja polttopuun ja puuhiilen käytölle 
ovat erityyppiset aurinkokeittimet, käymäläjätteestä tuo-
tettu biokaasu, pullokaasu ja verkkosähkön käyttö. Tärkeitä 
puunkulutuksen vähentämiskeinoja ovat myös polttopuuta 
säästävät liedet, esimerkiksi ns. Rocket stove.

Verkkosähkön käyttö ruuanlaittoon on Etiopiassa mahdollis-
ta kaupungeissa, mutta sähkön ja sähköhellojen kalleuden 
vuoksi siihen kykenee vain varakkaampi väestönosa. Val-
takunnanverkon sähkö tuotetaan pääasiassa vesivoimalla, 
muun muassa Sinisen Niilin sekä Tekeze-, Baro-, Omo- ja 
Wabe Shebelle -jokien vesivoimaloissa.

Tärkeä vaihtoehto polttopuun käytölle on myös pienimuo-
toinen paikallinen biokaasun tuotanto, jota voidaan teh-
dä maaseudulla tilakohtaisissa biokaasulaitoksissa ja 
kaupunkioloissa asuntoryhmä- tai laitoskohtaisissa biokaa-
sukäymälöissä. Biokaasun raaka-aineeksi mädätyskam-
mioon kelpaa käymäläjäte, lehmänlanta, keittiöjäte, rikka-
ruohot ja muu orgaaninen jätemateriaali. Prosessin jälkeen 
voidaan mädätetty liete kompostoida puutarhamullaksi. 

Pieniä tilakohtaisia biokaasulaitoksia on Etiopian maaseu-
dulla käytössä jo muutama tuhat. Kaupungeissa on viime 
vuosina rakenneltu jonkin verran biokaasuvessoja kouluihin 
ja asuinalueille korvaamaan perinteisiä kuoppakäymälöitä. 
Tuotettu biokaasu sopii sekä keittämiseen että valaistuk-
seen kaasulampun avulla.

Auringonsäteilyn suora hyödyntäminen ruuanlaitossa on 
merkittävä uusi vaihtoehto polttopuun ja puuhiilen käytölle, 
mutta aurinkokokkausmenetelmien käyttö on valitettavasti 
vielä kovin vähäistä Etiopian lisäksi monilla muillakin alu-
eilla Afrikassa. Sen sijaan Intiassa ja Kiinassa on erityyp-
pisten aurinkokeittimien käyttö jo melko yleistä, varsinkin 

Etiopian Bahir Darin koulun aurinkokeitin-
rakennustyöryhmä aikaansaannoksineen 
lokakuussa 2013. Kuva Veli Pohjonen.

Aurinkokeitinkehittelyä

Etiopiassa

Kari Silfverberg, arkkitehti, ympäristöasiantuntija
Tekniikka elämää palvelemaan (TEP) ry
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maaseudulla. FAO ja UNICEF ovat arvioineet, että jopa 
kolmasosa Afrikan polttopuun kulutuksesta voitaisiin kor-
vata aurinkokeittimien avulla. Suomessakin onnistuu au-
rinkokokkaus aurinkoisella säällä huhtikuulta syyskuulle.

Säteilyteho

Auringosta maapallolle tulevan sähkömagneettisen säteilyn 
vuontiheys ilmakehän ulkorajalla on keskimäärin 1368 wat-
tia neliömetrille (ns. aurinkovakio). Säteily koostuu näkyvästä 
valosta (noin puolet), infrapunasäteilystä (lähes puolet) ja ult- 
raviolettisäteilystä. Maanpinnalle saapuvan säteilyn tehoa 
vähentävät ilmakehän optinen paksuus, vesihöyry ja ilman 
epäpuhtaudet kuten savukaasut, noki ja pöly. Etiopiassa 
on auringonsäteilyn teho aurinkoisella säällä keskipäivällä 
(noin klo 10–15) keskimäärin vajaa kilowatti neliömetrillä, 
mikä riittää mainiosti monenlaiseen ruuanlaittoon ja veden 
kuumentamiseen.

Keitintyyppejä

Vaikka auringonsäteilyä on osattu käyttää tulen sytyttämi-
seen peilien ja polttolasien avulla jo antiikin aikana, on au-
rinkokokkaaminen kuitenkin melko uusi osaamisalue. Rans-
kan muukalaislegioona lienee käyttänyt aurinkokeittimiä jo 
1800-luvulla, mutta varsinaiseen kotitalouskäyttöön tulivat 
aurinkokeittimet vasta 1950-luvulla. Sen jälkeen on monen-
laisia keitintyyppejä kehitelty runsaasti eri tarkoituksiin ja 
tilanteisiin ja eri materiaaleista. Hakusanalla solar cooking 
löytyy internetistä kuvia ja selostuksia jopa paristasadasta 
eri puolilla maailmaa käytetystä keitintyypistä.

Aurinkokeittimet voidaan karkeasti jakaa neljään päätyyp-
piin:  paneelikeittimet, paraboloidikeittimet, laatikkokeitti-
met ja aurinkouunit. Kaikkien tyyppien periaatteena on au-
ringonsäteilyn kerääminen valoa heijastavien pintojen avulla 
ja kohdistaminen joko suoraan keittoastiaan tai tehokkaasti 
lämpöeristettyyn uunitilaan, jo-
hon astiat sijoitetaan.

Tehokkain keitintyyppi on pa-
raboloidikeitin, jolla pystyy keit- 
tämään pari kolme litraa vettä 
jopa parissakymmenessä mi-
nuutissa. Sen käyttö vaatii kui-
tenkin jonkin verran osaamista 
ja huolellisuutta, sillä aurin-
gonsäteilyn kuumuus poltto-
pisteessä on huomattava, ja 
heijastukset voivat aiheuttaa 

vaaraa silmille, jos käyttäjä ei osaa varoa. Paraboloidikeitin 
ei toimi enää illalla, jolloin pääruoka usein nautitaan, joten 
keitosten säilyttämiseen lämpimänä iltaan asti tarvitaan 
lisälaitteita, esimerkiksi lämpölaatikoita.

Paneelikeittimet ovat helppoja valmistaa, mutta niiden teho 
on heikompi kuin paraboloideilla. Monilla pakolaisleireillä 
on yleistynyt yksinkertaisen ja halvan CooKit-paneelikeitti-
men käyttö. Se sopii hyvin muun muassa juomaveden steri-
lointiin ja nopeasti valmistuvien ruokien kokkaamiseen. 

Laatikkokeittimien ja aurinkouunien toimintaperiaate on 
seuraava: Auringonsäteily kohdistetaan heijastinlevyjen 
avulla lasikannella varustettuun lämpöeristettyyn keittoti-
laan (uuniin), jonne sijoitetaan mustaksi maalatut keittoasti-
at. Uunitilan pohjalla on mustaksi maalattu metallilevy. Uunin 
pohja ja mustat keittoastiat absorboivat auringonsäteilyä ja 
kuumenevat, ja lämpöeristys estää lämmön karkaamisen 
uunista. Jos uuni varustetaan suljettavalla lämpöeristetyllä 
kannella, saadaan keitokset säilymään kuumina iltaan asti.

Aurinkouunin lämpötila määräytyy heijastinlevyjen te-
hon (koon, heijastavuuden, muodon ja suuntauksen) sekä 
lämpöeristyksen tehokkuuden perusteella. Jos laitteella on 
riittävän suuret ja oikeanmuotoiset heijastinlevyt sekä teho-
kas lämpöeristys, päästään Etiopian oloissa aurinkoisella 
säällä keskipäivällä melko nopeasti parinsadan celsius-
asteen uunilämpötilaan. Lämpötilan nousun nopeus riippuu 
luonnollisesti uuniin sijoitettujen keittoastioiden määrästä 
ja sisällöstä. Veden keittäminen on aurinkouunilla hitaam-
paa kuin paraboloidikeittimellä.

Aurinkokeitinten rakentelussa Etiopian oloissa on tärkeää 
huomioida muun muassa seuraavia näkökohtia: Materiaalien 
pitää olla paikallisesti saatavilla ja materiaalikustannukset 
on pidettävä hyvinkin alhaisina. Jos mahdollista, on syytä 
käyttää kierrätysmateriaaleja – esimerkiksi heijastinlevyt voi 
tehdä käytöstä poistetuista vanhoista toimistoloistelampuis-
ta saatavista kirkkaista alumiinilevyistä ja pohjapellit kier- 

Veikkolan koululla rakennetun 
Telkes-tyyppisen aurinkouunin 
testausta toukokuussa 2013. 
Kuva Arto Vuorela.
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rätyspelleistä.  Aurinkouunien lämpöeristeeltä vaaditaan 
kuumuuden kestävyyttä ja hyvää eristyskykyä. Sopiva mate-
riaali on kevyt lasi- tai mineraalivilla, joka on melko halpaa, 
mutta saatavuus voi olla vaikeaa. Tiilimurska ja kevytsorakin 
kelpaavat, mutta tekevät laitteesta raskaan. Polyuretaani ja 
styrox ovat tehokkaita eristeitä, mutta eivät kestä korkeaa 
kuumuutta. Lasikannen voi tehdä tavallisesta ikkunalasista, 
mutta kestävämpi materiaali on polykarbonaattilevy, joskin 
myös kalliimpi. Laatikkokeittimen ja aurinkouunin vaipan voi 
tehdä pahvista, kovalevystä , vanerista tai ohuista laudoista 
ja tukirakenteet puurimoista. 

Aurinkokokkauksen erityisiä etuja ovat 
mm. seuraavat:

Polttopuun ja puuhiilen kulutuksen väheneminen –  
ja sen myötä metsäkadon ja maaperäeroosion ym. 
väheneminen. 
Pitkien polttopuunhakumatkojen väheneminen. 
Taloudellinen säästö – kalliin polttoaineen tarpeen 
väheneminen. 
Savusta johtuvien terveyshaittojen väheneminen  
asunnoissa. 
Ilmansaasteiden väheneminen erityisesti tiheästi  
asutuilla alueilla. 
Ei tarvita jatkuvaa keitosten vahtimista. 
Keitosten pohjaanpalamisen riski vähenee aurinko-
uunia käytettäessä. 
Esim. perunoiden ja munien keittämiseen riittää  
tilkkanen vettä kattilan pohjalla.

Vaikka aurinkokeittimien käytöllä on merkittäviä etuja – var-
sinkin rahansäästö polttoaineen hankinnan vähetessä – on 
niiden käytön ja aurinkokokkausosaamisen yleistyminen 
ollut kovin hidasta Etiopiassa ja muuallakin  Afrikassa. Jo 
1980-luvulla rakentelivat muutamat avustusjärjestöt (mm. 
Oxfam ja UNICEF) aurinkokeittimiä, ja pienimuotoista kehit-

telytyötä ja laitteiden testausta tehtiin myös Addis Abeban 
yliopistolla, mutta edelleen on aurinkokeitintekniikan tunte-
mus ja osaaminen kovin niukkaa. Syitä hitaaseen edistymi-
seen ovat muun muassa seuraavat:

- Päivän pääateria nautitaan perheissä yleensä illalla 
auringon laskettua. Jos ruoka on valmistettu ilta-
päivällä, pitää olla keino säilyttää se riittävän kuumana 
iltaan asti, tai sitten joudutaan ruokia lämmittämään 
uudelleen. Tämä ongelma on kuitenkin ratkaistavissa 
hyvin eristetyn aurinkouunin avulla. Kun päällyskansi 
suljetaan, säilyy ruoka keittoastioissa kuumana muuta-
man tunnin.

- Eräät ruokalajit vaativat hyvin pitkän kypsymisajan. 
Tämä ongelma on ratkaistavissa siten, että valmistus 
aloitetaan aamulla hellalla ja jatketaan myöhemmin 
aurinkouunilla.

- Merkittävä kulttuurinen este aurinkokokkaamiselle 
lienee se, että ruuanlaitto on perinteisesti hoidettu 
sisätiloissa suojassa vieraiden katseilta. Aurinkokok-
kaamisessa sellainen ei kovin helposti onnistu, mutta 
esimerkiksi aidattu piha tai keittopaikka voi vähentää 
näkyvyyttä.

- Perinteisesti on joihinkin ruokalajeihin myös kuulunut 
savun aromi. Aurinkokokkaamisessa siitä joudutaan luo- 
pumaan.

Veikkolan koulun aurinkokeitin- 
kouluyhteistyöhanke

Lopuksi lyhyt selostus pienestä kehityshankkeesta, jolla 
yritetään vauhdittaa aurinkokokkausosaamisen yleistymistä 
Etiopiassa:

Kirkkonummen Veikkolan koululla syntyi talvella 2013  
kiinnostava aurinkokeitinten rakenteluhanke. Veikkolalainen 
Afrikassa työskennellyt Arto Vuorela sai teknisen työn opet-

tajan Aki Kukkosen kiinnostumaan yksinkertais-
ten aurinkokeitinten rakentelusta. Ajatuksena oli 
aluksi, että valmiita keittimiä voitaisiin lahjoittaa 
joillekin avustusorganisaatioille käytettäviksi Af-
rikassa. Teknisiksi neuvonantajiksi tulivat puu-
haan mukaan Tekniikka elämää palvelemaan 
(TEP) –yhdistyksestä Jouko Niemi ja allekirjoit-
tanut. Rakennushomma käynnistettiin viides- 
luokkalaisten kanssa teknisen työn harjoitus-
työnä.

Jotta työlle saataisiin Afrikan päässä riittävän 
vankka kosketuspinta ja kehitysvaikutus, han-

Aurinkouunin rakentelua Etiopian Addis 
Abeban Yemane Birhan -koululla.  
Kuva Kari Silfverberg.
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kittiin Veikkolan koululle Etiopiasta kaksi kumppanikou-
lua, joiden kanssa tultaisiin myöhemmin harjoittelemaan 
käytännössä aurinkokeitinten rakentelua ja käyttöä. Kump-
panikouluiksi löytyivät Addis Abeban Yemane Birhan ja Bahir 
Darin kaupungin Sertse Dengel. Kontaktien solmimisessa 
auttoivat Etiopian luonnonsuojeluliitto EWNHS, joka tukee 
ympäristökasvatustyötä muutamissa kouluissa sekä Ad-
dis Abebassa pitkään työskennellyt kehitysyhteistyökonkari 
Arto Suominen. Kumppanikoulujen hankkimisen kantava 
idea oli ajatus, että koulut voisivat olla tehokas kanava au-
rinkokeitinosaamisen levittämiseksi Etiopiassa.

Veikkolassa rakenneltiin viidesluokkalaisten kanssa kevät-
lukukauden 2013 aikana neljä aurinkokeitintä: kolme yk-
sinkertaista laatikkokeitintä mallia TEP sekä parannettu 
Maria Telkes-tyypin aurinkouuni,  joka tehtiin hieman vah-
vemmista materiaaleista ja varustettiin avattavalla takaluu-
kulla. Lisäksi valmistettiin kahden aurinkouunin osia vietä-
viksi etiopialaisille kumppanikouluille.

Toukokuussa testailtiin aurinkokeittimiä Veikkolan koulun 
pihalla oppilaiden kanssa. Aurinkoisena iltapäivänä saavu-
tettiin uuneissa jopa yli 180 asteen lämpötiloja. Nakkeja ja 
banaaneja paistettiin ja kananmunia ja perunoita keitettiin. 
Toinen aurinkokokkausharjoitus järjestettiin heinäkuussa 
Harakan luontokeskuksessa Helsingissä. Silloin oli käytössä 
myös kaksi paraboloidikeitintä, ja menyy oli monipuolinen – 
kalakeittoa, kasvismuhennosta, uusia perunoita, nakkeja, 
kananmunia, banaaneja, kahvia, teetä, piirakoita ja kak-
kuakin.

Rakennustyön edetessä haki Veikkolan koulu opetushal-
litukselta pientä hankeapurahaa, joka sitten myös saatiin. 
Apuraha mahdollisti sen, että voitiin syyskuun lopulla lähteä 
pienellä aurinkotiimillä Etiopiaan opettamaan kumppani-
kouluissa aurinkokeitinten rakentelua ja käyttöä. Matkalle 
lähtivät opettajat Aki Kukkonen ja Satu Kivinen, kolme 
kuudesluokkalaista oppilasta ja yhden oppilaan isä sekä 
allekirjoittanut. Lisäksi oli mukana YLE:n TV-toimittaja Simo 
Sipolan dokumenttielokuvatiimi, joka oli kevätlukukauden 
aikana kuvannut keitin- 
rakentelua ja hankkee- 
seen kuulunutta muuta  
opetustoimintaa Veikko- 
lan koululla. Tiimin tuot- 
tamadokumentti elokuva 
Toisenlanen aurinkomatka 
näytettiinYLE:n dokument- 
tisarjassa tammikuussa  
2014, ja oli sen jälkeen näh- 
tävissä YLE Areenassa.

Etiopialaisille kumppani-
kouluille vietiin kaksi veikko-
lalaisten oppilaiden raken- 
tamaa TEP-mallin laatik-
kokeitintä ja kahden au-
rinkouunin rakennusaineet, 
työkaluja ja muita tarvik-
keita. Molemmissa kouluis-

sa onnistui uunien rakentaminen kolmessa päivässä. Ensin 
pidettiin muutama luento, ja sitten muodostettiin työryhmät 
ja ryhdyttiin rakentamaan. Työryhmissä oli kymmenen opet-
tajaa ja kymmenen oppilasta. Ohjaamiseen osallistuivat 
myös mukana olleet kolme veikkolalaista kuudesluok-
kalaista oppilasta. Etiopialaisten osanottajien innostus oli 
suurta. Keitinrakenteluun osallistui myös Etiopian luonnon-
suojeluliiton edustaja.

Kouluyhteistyöhön sisältyy kokemusten vaihto Veikkolan kou-
lun ja kumppanikoulujen kesken, mutta siinä on ollut jonkin 
verran puutteita sähköpostiyhteyksien hankaluuksien vuok-
si. Veikkolassa toivotaan, että kumppanikouluista saataisiin 
perusteellisia raportteja aurinkokeitinten käytöstä ja mah-
dollisista jatkokehittelytarpeista. Tavoitteena on myös ollut, 
että kumppanikouluissa ryhdyttäisiin omatoimisesti raken-
telemaan lisää aurinkouuneja. Seuraava kouluyhteistyön 
vaihe on sellainen, että hankitaan Veikkolan koululle kump-
panikouluksi myös etiopialainen ammattikoulu, jossa keitin-
rakentaminen ja jatkokehittely saattaisi toimia tehokkaam-
min kuin tavallisessa koulussa, jossa käsityön ja teknisen 
työn opetus on melko niukkaa – paljon vaatimattomampaa 
kuin suomalaisissa kouluissa.

Jatkossa on myös mahdollista etsiä yhteistyöhön mukaan 
muita aihepiiristä kiinnostuneita suomalaisia kouluja. Au-
rinkokeitinten rakentelua voidaan koulussa kytkeä mukaan 
esimerkiksi fysiikan, maantiedon ja ympäristöopin opetuk-
seen. Keitintekniikan jatkokehittelyssä on nyt mukana 
myös Metropolia-ammattikorkeakoulu, jossa järjestetään 
aurinkotekniikan kursseja, joille osallistuu muun muassa 
Etiopiasta, Intiasta ja Nepalista kotoisin olevia opiskelijoita. 
Veikkolan koulun Etiopia-yhteistyöhön osallistuva Tekniikka 
elämää palvelemaan –yhdistys  (TEP) on aikaisemmin to-
teuttanut aurinkokeitinhankkeita Namibiassa ja Nepalissa.

Aurinkokokkausharjoitus Helsingin Harakan luonto- 
talolla heinäkuussa 2013. Kuva Kari Silfverberg.
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Pia Tynys, projektipäällikkö, HSY
Kuvat: HSY/Kai WidellT

Helsingin seudun 
ilmastoseminaarissa 
pohdittiin vähähiilistä yhteiskuntaa

HSY järjesti sidosryhmilleen vuosit-
taisen Helsingin seudun ilmastosemi-

naarin 30. tammikuuta Helsingissä 
Finlandia-talossa. Seminaari kokosi 

yhteen 270 kuulijaa: kaupunkien luot-
tamushenkilöitä ja työntekijöitä sekä 

eri sidosryhmien ja valtionhallinnon
                          alan asiantuntijoista.

Seminaarin pääteemana oli muutos kohti vähähiilistä 
yhteiskuntaa. Teeman avasi professori Ari Laaksonen Ilma-
tieteen laitokselta. Hän kertoi hallitusten välisen ilmaston-
muutospaneeli IPCC:n viidennen arviointiraportin tuloksista 
ja niiden vaikutuksista Suomeen. Kansanedustaja Mauri 
Pekkarinen kuvasi kansallisen ilmasto- ja energiatiekartan 
valmisteluprosessia parlamentaarisen komitean jäsenen 
ominaisuudessa ja avasi näkymiä Suomen energiatuotan-
toon. Tiekartta valmistuu Pekkarisen mukaan kevään 2014 
aikana.
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Teeman pääpuhujina olivat profes-
sori Karen O´Brien Oslon yliopistosta 
ja kestävän kehityksen koordinaat-
tori Mark Leach Bristolin kaupungilta. 
Karen O´Brien toimii kulttuurimaan-
tieteen professorina ja on ansioitunut 
ilmastonmuutoksen yhteiskunnalli-
siin ulottuvuuksiin keskittyvä tutkija. 
O’Brien on myös osallistunut IPCC:n 
työhön muun muassa raporttien kir-
joittajana ja toimii jäsenenä ICSU:n 
(International Council of Science) 
Future Earth -tutkimushankkeen tie-
teellisessä komiteassa. Seminaarin 
puheenvuoron aiheena oli transfor-
maatio, yhteiskunnallinen muutos 
ja kuinka se voidaan toteuttaa. Mark 
Leach puolestaan esitteli ilmasto-
työn esimerkkejä Bristolista sekä 
kertoi kaupungin Green Capital 2015 
-työstä. Kaupunki on hakenut Green 
Capital -tunnustusta jo kaksi kertaa 
aiemmin ja on panostanut vahvasti 
ympäristöhankkeisiin.

Iltapäivän rinnakkaisina teemoina 
olivat ilmastonmuutoksen hillintä 
”Resurssiviisas kaupunkiseutu – vä-
hemmästä enemmän” ja sopeutumi- 
nen ”Hyvää kaupunkiympäristöä muut-
tuvassa ilmastossa”. Resurssiviisaus 

on Sitran lanseeraama termi, jolla 
pyritään pari askelta resurssitehok-
kuutta pidemmälle siltä osin, että 
jätevirrat nähdään raaka-aineina. 
Resurssiviisaudessa tavoitteena ovat 
suljetut materiaalikierrot ja raaka-ai-
neiden maksimaalinen hyödyntäminen 
teollisissa symbiooseissa. Käytännön 
esimerkkeinä nähtiin Lappeenrannan 
ilmansuojelupäiviltä tuttu BioA-kon-
septi sekä HSY:n Ämmässuon ekoteol-
lisuuspuisto ja vesi- ja jätevesivirtojen 
hyödyntäminen. Hillinnän teeman lop-
puhuipentumana oli pääkaupunkiseu-
dun kaupunkien parhaiden ilmasto-
tekojen esittely.

Sopeutumisen teemassa kuultiin 
MMM:n puheenvuoro kansallisen 
sopeutumisstrategian valmistelusta. 
Strategian luonnos on valmistumassa 
ja se on tulossa keväällä lausunto- 
kierrokselle. Ympäristöministeriön  
edustaja esitteli uusia rakentamis- 
ohjeita, jotka on päivitetty tarkistettujen 
merenpinnan nousuennusteiden mu- 
kaisesti. Sen jälkeen kuultiin koke-
muksia käytännön toimijoilta Länsi-
Metro-projektista ja Helsingin kau- 
punkisuunnitteluvirastosta sekä va- 

kuutusyhtiöiden näkemyksiä varau-
tumisesta. Session päätti professori 
Juha Pekkasen mielenkiintoinen esi-
tys ilmastonmuutoksen vaikutuksista 
terveyteen.

HSY jakoi ilmastoseminaarissa Vuoden 
Petraaja 2013 -palkinnon. Palkinto 
myönnettiin Espoossa toimivalle K-
market Sorsakivelle, joka on syste-
maattisesti ja pitkäjänteisellä kehit-
tämistyöllään vähentänyt jätteiden 
määrää omassa toiminnassaan. K-
market Sorsakiven kokonaisjätemäärä 
on ollut useana vuonna päivittäista-
varakaupan toimialalla pienin sekä 
liikevaihtoon että henkilömäärään 
suhteutettuna. Yrityksessä on vähen-
netty jätteen määrää useilla eri toi-
milla muun muassa ammattitaitoisen 
ja hyvin perehdytetyn henkilökunnan, 

Seminaari kokosi yhteen noin 270 
ilmastoasioista kiinnostunutta 
kuulijaa.
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Professori Karen O´Brien Oslon 
yliopistosta kuvasi yhteiskunnallisen 
transformaation tarvetta ilmaston-
muutoksen näkökulmasta. Hän on 
toiminut IPCC:n kirjoittajana ja on 
jäsenenä ICSU:n Future Earth-tutki-
mushankkeen tieteellisessä komite-
assa.

Tutkimusyksikön päällikkö Ari Laak-
sonen Ilmatieteen laitokselta kertoi 
IPCC:n viidennen arviointiraportin 
tuloksista ja mitä ne Suomen osalta 
tarkoittavat.

Kestävän kehityksen koordinaattori 
Mark Leach esitteli Bristolin kaupungin 
Green Capital 2015 ohjelmaa.
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osittain automaattisen tilausjärjes-
telmän, jätemäärän aktiivisen seuran-
nan sekä uudelleenkäytettävän kul-
jetus- ja pakkausmateriaalin avulla. 
Palkittava yritys valittiin noin 550 yri-
tyksen ja yhteisöjen joukosta, jotka 
ovat mukana HSY:n ylläpitämässä 
Petra-jätevertailussa.

Seminaari päättyi verkostoitumisti-
laisuuteen, jonka ohjelmanumerona 
oli Ylen toimittaja Jaana Kannisen 
haastattelu. Hän on ilmastonmuutos-
uutisoinnin pioneeri ja saanut tee-
mastaan valtion tiedonjulkistamispal-
kinnon vuonna 2013. Haastattelijana 
toimi vanhempi tutkija Jari Lyytimäki 
Suomen ympäristökeskuksesta. Hän 
puolestaan on perehtynyt ilmaston-
muutosviestintään ja väitellyt tee-
masta ”Sanomalehtiuutisointi ilmas-
tonmuutoksesta ja rehevöitymisestä 
Suomessa”.

Seminaarin esityksiin voi tutustua 

Helsingin
seudun 
ilmasto-
seminaari

HSY myönsi Vuoden Petraaja 2013 
-palkinnon Espoossa toimivalle 
K-market Sorsakivelle. Palkintoa oli 
vastaanottamassa kauppias Risto 
Sorsakivi. Sen jakoivat HSY:n toimitus-
johtaja Raimo Inkinen ja hallituksen 
puheenjohtaja Matti Ehnroth.

Seminaarin esityksiin voi tutustua:: 
www.hsy.fi/seututieto/ilmasto/seminaarit/Sivut/ 
Ilmastoseminaari2014.aspx 
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ILMASSA

Ilmastopaneeli: Suomen kannattaisi pyrkiä
hiilineutraalisuuteen kansainvälisiä 
velvoitteita nopeammin
Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n tuoreen raportin valossa vauraiden 
teollisuusmaiden on oltava hiilineutraaleja vuoteen 2070–2080 mennessä. 
Suomen ilmastopaneelin mukaan nollapäästöihin pyrkiminen jo etuajassa 
antaisi Suomelle mahdollisuuden kilpailuetuun ja kehittymiseen cleantechin 
huippuosaajaksi.

Ilmastonmuutoksen hillintä vaatii 
voimakkaita toimia lähivuosikymme-
ninä. Viimeisen kymmenen vuoden 
aikana päästöt ovat lisääntyneet 
globaalisti keskimäärin 2,2 prosenttia 
vuodessa, ja samalla ilmakehän kriit-
tinen kasvihuonekaasupitoisuus ylittyy 
väliaikaisesti useissa skenaarioissa. 
Kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n  
13.4.2014 julkistamien skenaarioiden 
mukaan kasvihuonekaasupäästöjä tu- 
lee vähentää globaalisti 40–70 prosent-
tia vuoden 2010 tasosta vuoteen 

2050 mennessä, jotta turvalliseksi 
katsottua kahden asteen lämpöti-
lanousua maapallolla ei ylitetä. Tähän 
päästövähennyspolkuun on liitetty to-
teutusskenaario, jossa OECD-maille 
on hahmoteltu noin 80 prosentin 
päästövähennystarve vuoden 2000 ti- 
lanteesta vuoteen 2050. Samassa  
skenaariossa OECD-mailta odote- 
taan nollapäästöjä vuoteen 2070– 
2080 mennessä. Suomen ilmas- 
topaneelin mukaan kauaskatseista 
politiikkaa olisi ennakoida toimia, jot-

ka ennen pitkää ovat väistämättömiä. 
“Ilmasto tulee lämpenemään vielä 
pitkään, vaikka maapallon päästöt 
puolitettaisiin välittömästi. Jotta myös 
köyhemmät maat saadaan päästövä-
hennystalkoisiin kunnolla mukaan, 
teollisuusmailta edellytetään niihin 
verrattuna voimakkaampia päästö- 
vähennystoimia. Käytännössä edes 
hiilineutraalisuus ei riitä Suomen kal- 
taisille maille, vaan päästötaseen 
lopputuloksen tulisi olla hiilinegatii-
vinen. Siksi meidän tulisi kääntää 
katseemme mahdollisuuksiin, joita 
edelläkävijyys ilmastonmuutoksen hil- 
linnässä voi tarjota”, Suomen ympä- 
ristökeskuksen Syken professori ja  
ilmastopaneelin jäsen Jyri Seppälä 
sanoo.

 
Nollapäästöt mahdollisia

 
Suomen ilmastopaneeli tarkastelee  
tuoreessa selvityksessään hiilineutraa-
lisuuden käsitettä ja sen tavoittelua 
suhteessa viimeisimpään tieteen näke-
mykseen päästövähennysten kiireelli-
syydestä. Hiilineutraalisuudella tarkoi- 
tetaan tilaa, jossa aiheutettujen kas-
vihuonekaasujen nettopäästöt oli-
sivat vuosittain nolla. Selvitys avaa 
käsitettä globaalin tason lisäksi val-
tion, maakuntien, kuntien, organisaa-
tioiden ja yksilöiden sekä sektoreiden 
tasolla.

Yhteisenä periaatteena kaikilla ta-
soilla tapahtuville päästöleikkauk-
sille on tavoite vähentää ensisijai-
sesti omia päästöjä niin paljon kuin 
pystytään ja kompensoida loput 
päästöt hankkimalla päästöyksiköi- 
tä ulkopuolisilta markkinoilta. 
Globaalilla ja maiden tasolla hiili-
neutraalisuuden tavoitteen saavutta- 
minen on haasteellista, koska nykytie-
don mukaan kaikkien kasvihuone-
kaasupäästöjen syntyä, esimerkik- 
si lannoitteiden käytön typpioksi-
duulipäästöjä, ei pystytä estämään. 
Nollapäästöihin on kuitenkin mah-
dollista päästä poistamalla kasvihuone-
kaasupäästöjä ilmakehästä esimerkik-
si lisäämällä hiilinielujen määrää tai 
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käyttämällä hiilidioksidin varastointi- ja 
talteenottotekniikkaa (carbon capture 
and storage eli CCS). Jos CCS saadaan 
tulevaisuudessa toimimaan, se mah-
dollistaa biopohjaiseen energiatuotan-
toon yhdistettynä negatiiviset päästöt. 
“CCS:ään liittyy toki huomattavasti  
enemmän epävarmuuksia kuin hiilinie-
luihin. Meillä on Suomessa erinomaiset 
mahdollisuudet kasvattaa metsiemme 
hiilinieluja, ja Suomi onkin ottanut kan-
sainvälissä neuvotteluissa aiheen kä-
sittelyssä johtavan roolin. Hiilinielujen 
osa pitkän aikavälin kansainvälisessä 

ilmastopolitiikassa on kuitenkin edel-
leen täysin avoin”, Seppälä toteaa. 
Pyrkimys siirtyä hiilineutraaliin yh-
teiskuntaan avaa ilmastopaneelin työ- 
ryhmän mukaan merkittäviä kasvu-
mahdollisuuksia esimerkiksi puh- 
taan teknologian markkinoilla.

Raportti hiilineutraalisuuden tavoitte-
lusta on luettavissa kokonaisuudessaan 
Ilmastopaneelin verkkosivuilla: 
www.ilmastopaneeli.fi

VTT: Huomio etenkin sähköntuotannon 
päästöihin ja rakennusten 
energiatehokkuuteen

 
Mahdollisuudet hillitä ilmastopäästöjä kustannustehokkaasti 
vaihtelevat eri sektoreilla suuresti. Maailmanlaajuisesti 
suurin ja kustannustehokkain hillintäpotentiaali on sähkön-
tuotannossa ja metsäkadon vähentämisessä. Esimerkiksi 
teollisuuden käyttämän energian päästöjä voitaisiin globaa-
listi vähentää nykytasosta jopa 90 prosenttiin vuoteen 2100 
mennessä siirtymällä vähäpäästöisiin energiamuotoihin. 
IPCC:n raportissa todetaan maailmanlaajuisten ilmas-
topäästöjen lisääntyneen kiihtyvällä tahdilla vuosina 
2000–2010. Saman trendin ennakoidaan jatkuvan, mikäli 
tehokkaisiin hillintätoimiin ei ryhdytä. Etenkin OECD:n ulko-
puolisten maiden ilmastopäästöt saattavat jopa kaksinker-
taistua vuoteen 2050 mennessä muun muassa talouskasvun, 
väestön lisääntymisen ja kivihiilen kasvavan käytön seurauk-
sena. Asukasta kohden ilmastopäästöt korkean tulotason 
maissa ovat kuitenkin jopa yhdeksänkertaiset alhaisen 
tulotason maihin verrattuna. 
     Etenkin kehittyvissä maissa päästöjen kasvua voitaisiin 
hillitä merkittävästi modernin teknologian avulla. Teolli-
suuden energiankulutusta olisi globaalisti mahdollista 
vähentää 25 prosenttia nykytasosta ottamalla käyttöön 
olemassa olevaa teknologiaa. Uusilla teknologisilla innovaa-
tioilla voitaisiin saavuttaa 20 prosentin lisävähennys teol-
lisuuden ilmastopäästöihin.

Energiantuotantojärjestelmään isoja muutoksia 
 
Globaaleista ilmastopäästöistä suurin osa, noin 35 prosent-
tia, aiheutuu energiantuotannosta. IPCC:n arviointiraportin 
mukaan energiantuotannon päästöjä tulisi vähentää lähelle 
nollaa vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmaston lämpene-
minen voidaan pysäyttää kahteen asteeseen. Käytännössä 
tämä tarkoittaisi kivihiilen korvaamista uusiutuvilla energian-
lähteillä ja ydinenergialla sekä hiilidioksidia talteen ottavan 
teknologian käyttöönottoa. Mikäli päästövähennystoimiin ei 
ryhdytä, energiantuotannon ilmastopäästöjen ennakoidaan 

kaksin- tai kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. 
”Yksi raportin keskeisiä viestejä on, etteivät toistaiseksi so-
vitut vähennystoimet ole riittäviä lämpenemisen rajoittami-
seen alle kahden asteen. Päästövähennysten viivästyminen 
ja liian suppea keinovalikoima lisäävät hillintätoimien 
kustannuksia ja vaikeuttavat tavoitteen saavuttamista.”, 
sanoo VTT:n erikoistutkija Laura Sokka. 
     Pitkällä tähtäimellä päästöjen kääntäminen laskuun on 
vaikeinta liikennesektorilla, sillä liikennemäärät ovat voimak-
kaassa kasvussa. Ilman päästövähennystoimia liikenteen 
ilmastopäästöjen arvioidaan lähes kaksinkertaistuvan 
vuoteen 2050 mennessä. Liikenteen päästöjä on mahdollista 
vähentää ottamalla käyttöön energiatehokkaampaa moot-
tori- ja ajoneuvotekniikkaa, uusia energiamuotoja sekä 
kehittämällä kaupunkirakennetta ja julkista liikennettä. 
 
Rakentamisessa huomio energiatehokkuuteen 
 
Asuminen ja rakennukset kuluttavat nykyään noin 34 
prosenttia kaikesta tuotetusta energiasta. Nykykehi-
tyksellä rakennussektorin energiankulutuksen on 
ennustettu lähes kaksinkertaistuvan vuoteen 2050 men-
nessä elintason nousun, kaupungistumisen ja asumisen 
varustelutason paranemisen seurauksena. Energia- 
tehokkuuden parantaminen on keskeinen keino ilmas-
topäästöjen vähentämisessä niin uusissa kuin vanhois-
sakin rakennuksissa. 
     ”Etenkin meillä Suomessa iso osa energiantuotan-
nosta kuluu lämmitykseen, joten ilmastopäästöjä 
voitaisiin vähentää muun muassa rakennusteknisillä 
ratkaisuilla uudis- ja korjausrakentamisessa”, sanoo 
Sokka. 
     Ilmastonmuutoksen hillintä merkitsee paitsi ilmas-
topäästöjen vähentämistä, myös hiilidioksidia sitovien 
nielujen, kuten metsien kasvattamista. Oikeanlaisella 
metsänhoidolla ja metsäkatoa vähentämällä ilmas-
tonmuutosta voidaan hillitä kustannustehokkaasti joka 
puolella maailmaa. Suomessa maankäyttö- ja metsä- 
taloussektori toimii hiilinieluna, eli metsien sitoman  
hiilen määrä ylittää sektorin aiheuttamat ilmasto-
päästöt.

Esimerkiksi teollisuuden käyttämän 
energian päästöjä voitaisiin globaa-
listi vähentää nykytasosta jopa 90 
prosenttiin vuoteen 2100 mennessä 
siirtymällä vähäpäästöisiin energia-
muotoihin.
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Väitös tuo monipuolista tietoa poltto- 
prossien vaikutuksista hiukkaspäästöihin

Anna Freyn väitöstutkimus osoittaa, 
että polttoprosessien aiheuttamien 
hiukkaspäästöjen ominaisuudet riip-
puvat suuresti polttotekniikasta, pala-
misolosuhteista ja polttoaineesta.  
Esimerkiksi varaavien takkojen hiuk- 
kaspäästöjä lisää epätäydellinen pala-
minen.
 
Erilaiset polttoprosessit, kuten moot-
toriajoneuvot tieliikenteessä sekä 
energian pien- ja suurtuotanto, ovat  
merkittäviä hiukkaspäästöjen lähteitä. 
Polttoteknologia ja -olosuhteet sekä  
polttoaine vaikuttavat selvästi hiuk- 
kaspäästöjen kemiallisiin ja fysikaa-
lisiin ominaisuuksiin. “Tämän takia 
onkin tärkeä tuntea päästöhiukkas-
ten ominaisuudet ja niihin vaikutta-
vat tekijät, jotta päästöjen vaikutuksia 
globaaliin ilmastoon, paikalliseen ja 
alueelliseen ilmanlaatuun sekä ihmis-
ten terveyteen voidaan arvioida”, Ilma- 
tieteen laitoksen tutkija Anna Frey sanoo. 
Väitöstutkimuksen tavoitteena oli 
parantaa ja monipuolistaa tietämystä 
polttoprosessien aiheuttamien hiuk-
kaspäästöjen kemiallisesta koostumuk-
sesta, hiukkaskokojakaumista, ominai-
suuksista sekä hygroskooppisuudesta 
käyttäen nykyaikaisia mittaus- ja datan 
analysointitekniikoita. Väitöskirjassa kes- 
kityttiin pääosin päästöjen siihen osaan, 
joka voidaan määritellä vaikeasti haihtu-
vaksi tai tulenkestäväksi.

 
Tuotantolaitosten päästöt pieniä 
verrattuna pienpolttoon
 
Väitöskirjatyön yhteydessä tutkittiin 
puun ja puupellettien pienpolton sekä 

suurissa tuotantolaitoksissa poltetta- 
van raskaan polttoöljyn ja kivihiilen 
primäärisiä hiukkaspäästöjä. Tulokset 
osoittivat, että tehokkaita ja kontrol-
loituja polttotekniikoita käyttävien suur-
tuotantolaitosten, joiden polttoaineina 
käytettiin pääosin kivihiiltä ja raskasta 
polttoöljyä, hiukkaspäästöt olivat selväs-
ti pienemmät kuin puun ja puupellettien 
pienpoltosta aiheutuvat hiukkaspäästöt. 
Erot hiukkaspäästöissä pienpolton ja  
suurtuotantolaitosten eri polttotilan- 
teiden välillä olivat myös merkittä- 
viä. Päästöihin vaikuttivat poltto- ja  
puhdistustekniikka, polttoaine ja pala- 
misolosuhteet. Pienpoltossa etenkin 
varaavan takan hiukkaspäästöt sisäl-
sivät huomattavan määrän mustaa hiiltä 
ja orgaanisia aineita, jotka ovat merk-
kejä epätäydellisestä palamisesta. Suur-
tuotantolaitosten päästöissä näiden 
komponenttien osuudet olivat olemat-
tomat.

Lisäksi tutkimus osoitti, että puun 
pienpolton hiukkaspäästöjä voi pie-
nentää huomattavasti huolehtimalla 
esimerkiksi siitä, että tulipesää ei 
ladota liian täyteen ja että polttota-
pahtuma saa riittävästi palamisilmaa. 
Myös liian pienen klapikoon käyt-
täminen voi kasvattaa hiukkaspäästöjä. 
Puiden sytyttäminen tulisi tehdä 
puukasan päältä, jotta palotapah- 
tuma lähtisi mahdollisimman tehok- 
kaasti käyntiin. Huomattava mustan  
hiilen osuus varaavan takan ja yllättäen 
joissakin tapauksissa myös raskaan 
polttoöljyn polton hiukkaspäästöissä 
vaikuttaisi tutkimuksen laskelmien 
mukaan ilmastoon lämmittävästi tum-
mien pintojen, kuten nurmikkoalu- 

eiden, yllä. Raskaan polttoöljyn pol-
tosta syntyvät hiukkaset olivat myös 
selvästi hygroskooppisia, joten niillä 
voisi olla merkittävä vaikutus myös pil-
vien muodostumiseen. Kivihiilen polton 
puhdistamattomat hiukkaspäästöt olivat 
varsin matalat ja tehokas savukaasujen 
puhdistustekniikka vähensi lopulliset 
päästöt vain murto-osaan alkuperäi-
sistä.

 
Menetelmä liikennepäästöjen 
vaikutuksesta ilmamassoihin
 
Yksi osa väitöskirjatutkimuksesta testasi 
mittausjärjestelmää, joka mahdollisti 
haihtumattomien komponenttien osuu-
den määrittämisen kaupungin taustail-
masta mitatuissa hiukkasissa. Tämä 
osuus koostui todennäköisimmin liiken-
nepäästöjen nokihiukkasista. Työssä 
verrattiin ja yhdisteltiin useiden mitta-
laitteiden ja mallinnusten tuottamia tu-
loksia. Tutkimus osoitti, että käytetyillä 
menetelmillä pystytään luotettavasti saa-
maan tietoa nokihiukkasten osuudesta, 
hiukkasten seosominaisuuksista sekä 
taitekertoimista. Menetelmällä pystyttiin 
arvioimaan, milloin primäärisillä liiken-
nepäästöillä oli vaikutusta ilmamassoi- 
hin. Tutkimustulokset näyttivät, että syy-
seuraussuhteiden tuntemus polttopros-
essien ja hiukkasten ominaisuuksien 
välillä on erittäin tärkeää, kun halutaan 
arvioida hiukkasten ilmasto- ja ter-
veysvaikutuksia. Toisaalta polttopros-
essien aiheuttamien päästöjen tuntemus 
mahdollistaa parhaiden mahdollisten 
polttotekniikoiden kehittämisen ja käyt-
töönoton.

 
 
Anna Freyn väitöstilaisuus 
aiheesta “Study on soot and 
other refractory components from 
various combustion processes” 
oli 25.4.2014 Helsingin yliopiston 
matemaattisluonnontieteellisessä 
tiedekunnassa. Väitöskirja julkaist-
aan sarjassa Finnish Meteorological 
Institute Contributions.
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Maankäsittelyllä yhtä merkittäviä ilmasto- 
vaikutuksia kuin maankäytön muutoksilla
Tuore tutkimus osoittaa maankäsittelyn muutosten aiheuttavan samansuurui- 
sia ilmastovaikutuksia kuin maankäytön muutokset. Maankäsittelyllä tar- 
koitetaan esimerkiksi metsän harvennusta tai maan lannoitusta, lai- 
dunnusta tai kastelua, kun taas maankäytön muutos tarkoittaa met- 
sien raivaamista pelloiksi tai peltojen metsitystä. Ilmatieteen  
laitos oli mukana tutkimuksessa, jossa selvitettiin maankäsittelyn biofysi-
kaalisia ilmastovaikutuksia pääosin lauhkealla vyöhykkeellä. Maankäsit-
telyn vaikutukset havaittiin samansuuruisiksi kuin jo aikaisemmin 
tunnetut maankäytön muutosten seuraukset. Tämä tarkoittaa, että esi-
merkiksi laidunnuksen lisäämisellä, lannoittamisella tai metsän har-
vennuksella aiheutetaan mittaluokaltaan samanlaisia ilmastovaikutuk-
sia kuin metsän raivaamisella pelloksi tai nurmiviljelmän muuttamisella 
peltomaaksi. Toinen uusi ja yllättävä havainto oli, että sellaiset maankäytön tai 
-käsittelyn muutokset, jotka kasvattivat maanpinnan heijastuskykyä, eivät kui-
tenkaan viilentäneet ilmastoa. Tämä johtuu siitä, että vaikka maanpinta läm- 
peneekin vähemmän kuin ennen, vähenee lämmön siirtyminen ilmakehään 
vielä enemmän.
 
Ihmistoiminnan seurauksena yli 70 prosenttia maapallon ikiroudan ulko- 
puolella sijaitsevasta maa-alasta on jollain tavoin käsiteltyä. Maata  
muokataan ja viljellään sekä ravinnon että raaka-aineiden tuottamisek-
si. Maankäytön muutoksesta seuranneet muutokset muun muassa kas- 
vihuonekaasujen nieluissa ja päästöissä (biogeokemialliset vaikutuk-
set) sekä pinnan heijastuskyvyssä, rosoisuudessa ja haihdunnassa (bio- 
fysikaaliset vaikutukset) ovat aiheuttaneet sekä paIkallisia että globaaleja ilmas- 
tovaikutuksia.
 
Pohjoisella kasvillisuusvyöhykkeellä metsittäminen lisää auringon sä- 
teilyn imeytymistä maanpinnan tummentuessa, minkä seurauksena 
pinnan läheinen lämpötila kasvaa. Tropiikissa taas metsien raivaa- 
minen pienentää haihduntaa, mikä nostaa pintalämpötilaa enem- 
män kuin heijastuskyvyn pieneneminen sitä laskee. Uudesta tutki- 
muksesta saatujen tulosten perusteella globaalien ilmastomal-
lien sisältämiä maankäyttötietoja tulee tarkentaa lisäämällä niihin  
yksityiskohtaisempia maankäsittelyaineistoja. Kasvien toiminnallisen luokit- 
telun sijaan kasvipeitteen kuvaus tulisi tehdä lajien ja lajikkeiden tark-
kuudella, jotta mallit kykenisivät ennustamaan paremmin maankäytön 
ja -käsittelyn vaikutuksia pintalämpötilaan ja muihin biofysikaalisiin suu- 
reisiin.
 
Ranskalaisen LSCE:n johtamassa tutkimuksessa hyödynnettiin sekä kauko-
kartoitusaineistoja että maailmanlaajuisen Fluxnet-vuomittausverkoston ase-
milla kerättyä dataa. Kaksi näistä asemista sijaitsee Suomessa. Ilmatieteen 
laitos on tutkinut asemilla turvemaiden kasvihuonekaasutaseita.

Tutkimuksen kirjoittajat: 

Luyssaert S., Jammet M., Stoy P.C., Estel S., Pongratz J., Ceschia E., 
Churkina G., Don A., Erb K.H., Ferlicoq M., Gielen B., Grünwald T., 
Houghton R.A., Klumpp K., Knohl A., Kolb T., Kuemmerle T., Laurila T., 
Lohila A., Loustau D., McGrath, M.J., Meyfroidt P., Moors E.J., Naudts, K., 
Novick K., Otto J., Pilegaard K., Pio C.A., Rambal S., Rebmann C., Ryder 
J., Suyker A.E., Varlagin A., Wattenbach M. and Dolman A.J. 2014. 

Beyond land cover change - effects of contemporary land management 
on surface climate. Nature Climate Change, doi:10.1038/NCLIMATE2196.

Kasvihuonekaasujen 
uuden tutkimusjärjes-
telmän päämajan johta-
jana aloitti Werner Kutsch

Rakenteilla oleva eurooppalainen 
seurantajärjestelmä kasvihuonekaa-
sujen liikkeistä ilmakehässä kertoo, 
kuinka paljon kasvihuonekaasuja 
ilmassa on, mistä niitä vapautuu ja 
mihin niitä sitoutuu. Tuloksilla on 
mahdollista myös todentaa, kuinka 
valtiollisesti sovitut kasvihuonekaa-
sujen päästövähennykset toteutu-
vat.

Suomen tieteelliselle merkittävyy- 
delle eurooppalaisen kasvihuone-
kaasujen tutkimusinfrastruktuurior-
ganisaation ICOSin (Integrated Car-
bon Observation System) päämajan 
saaminen Helsinkiin on ollut tärkeä 
edistysaskel. Päämaja sijaitsee 
Helsingin Kumpulan tiedekampuk-
sella Helsingin yliopiston ja Ilmati-
eteen laitoksen yhteydessä. ICOS 
on eurooppalainen tutkimusjärjest-
elmä, tutkimusasemien, mittalait-
teiden, mittausaineiston ja tieto- 
järjestelmien kokonaisuus, jonka 
tarkoitus on tuottaa pitkäaikaisia tie-
toaineistoja pääasiassa tutkijoiden 
käyttöön. Siihen kuuluu alkuvaihees-
sa noin sata kansallista mittausase-
maa. 

Mukana on 12 maata, mutta tar-
koituksena on saada mittausasemia 
kaikkiin Euroopan maihin sekä Aa-
sian ja Afrikkaan. Suomi isännöi 
päämajaa Ranskan kanssa, ja pää-
johtajaksi on joulukuussa 2013 valit-
tu Dr. habil. Werner Kutsch.
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Ilmastoa viilentävien pienhiukkasten 
syntymisestä uutta tietoa

Ilmatieteen laitoksen tutkimuksessa on havaittu, että labora-
toriokokeissa ei pystytä havaitsemaan orgaanisia ainesosia, 
jotka muodostavat ilmakehän pienhiukkasia. Tästä johtuen 
orgaanisten aineiden vaikutusta ilmastoon on aliarvioitu.

Ilmakehässä muodostuvat pienhiukkaset vaikuttavat merkittävästi ilmas-
toon pääasiassa viilentämällä sitä. Ne heijastavat auringon säteilyä takai-
sin avaruuteen ja ne myös lisäävät pilvien heijastuvuutta. Yksi merkittävä 
kemiallinen komponentti ilmakehän pienhiukkasissa on orgaaninen hiili. Ilmake-
hän mittauksissa on havaittu, että 20–90 prosenttia ilmakehän hiukkasten 
massasta muodostuu orgaanisesta hiilestä. Ilmastomallit kuitenkin aliarvioivat 
merkittävästi orgaanisen hiilen määrää verrattuna mittauksiin ja siksi saattavat 
merkittävästi aliarvioida myös orgaanisten pienhiukkasten viilentävää vaikutusta. 
Koska esimerkiksi havupuut toimivat näiden orgaanisten aineiden lähteinä,  
tätä tutkimusta voidaan hyödyntää arvioitaessa luonnollisista lähteistä 
tulevien pienhiukkasten vaikutusta ilmastoon.
 
Ilmastomallien orgaanisten hiukkasten muodostumisen kuvaus perustuu labo-
ratoriokokeisiin, joissa orgaanista kaasua ja sitä hapettavaa kaasua, esimer-
kiksi otsonia, syötetään kammioon. Muodostuneen hiukkasmassan perusteel-
la määritetään kaasussa muodostuvan orgaanisen aineen määrä. Tätä tietoa 
käytetään malleissa, joilla simuloidaan ilmastoa sekä sen muuttumista. 
Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkimuksen mukaan laboratoriomit-
tauksissa ongelmaksi tulee se, että heikoimmin haihtuvat orgaaniset aineet häviävät 
lähes täysin kammion seiniin ennen kuin mittalaitteilla niitä pystytään havaitsemaan. 
Kokeissa havaittiin uusien hiukkasten muodostumista, joka viittaa siihen, että kam-
miossa syntyy lähes välittömästä erittäin heikosti haihtuvia orgaanisia kaasuja (EL-
VOC, Extremely Low-Volatility Organic Compounds). ELVOC-yhdisteitä ei kuitenkaan 
ole aikaisemmin havaittu laboratoriokokeissa tai ilmakehässä tehdyissä mittauksis-
sa. Nämä heikoimmin haihtuvat aineet osallistuvat ilmakehän hiukkasten muodos-
tumiseen sekä niiden kasvuun sen kokoisiksi, että ne vaikuttavat auringon säteilyn 
kulkuun ilmakehässä, sekä pilvien säteilyominaisuuksiin.

 
Lisätietoja: 
Erikoistutkija Harri Kokkola, harri.kokkola@fmi.fi

Fortum käynnistää 
yhteistyön aaltovoiman 
kehittämiseksi Isossa- 
Britanniassa
Fortum on allekirjoittanut vuokra-
sopimuksen brittiläisen Wave Hub 
-koepuiston kanssa aaltovoimarat-
kaisujen testaamisesta Cornwallin 
merialueilla. Sopimus antaa Fortu-
mille uudenlaisen mahdollisuuden 
koekäyttää täyden mittakaavan 
aaltovoimalaitteita valtameriolosuh- 
teissa. Fortumin näkemyksen mu-
kaan edessä on asteittainen, mutta 
varma siirtyminen kohti aurinkota-
loutta, jossa energiantuotanto pe-
rustuu uusiutuviin energialähteisiin 
ja energiatehokkuuteen. Päästöt-
tömänä energiantuotantomuotona 
aaltovoimalla voi olla tärkeä rooli tu-
levaisuudessa, ja siksi se on myös yksi 
Fortumin tutkimus- ja kehitystyön 
painopistealueita.

Koepuistossa on kaikki valmiina aal- 
tovoimalaitteiden käytöönottoa var- 
ten, mikä vähentää merkittä- 
västi tutkimustoiminnan käynnis- 
tämiseen tarvittavaa aikaa. Wave  
Hubista vuokratulla merialueella  
Fortum voi testata jopa 10 mega- 
watin laitosta.
 
”Arvioimme parhaillaan suoma- 
laisen Wellon kehittämän “Pingviini”-
laitteen käyttöönottamista Cornwal-
lissa”, Fortumin teknologiajohtaja 
Heli Antila kertoo. “Pingviinin 
teknologia perustuu veden pinnalla 
toimivaan laitteeseen, joka ottaa 
talteen aaltojen liike-energiaa ja 
tuottaa siitä generaattorin avul-
la sähköä. Pinnalla kelluva laite 
vähentää massiivisen ankkuroi-
misen tarvetta”, Antila sanoo. 
Fortum on ollut aktiivisesti mukana 
kehittämässä aaltoenergiaa vuo-
desta 2007 ja testannut useita eri 
tekniikoita. Ruotsissa Fortum tekee 
yhteistyötä Seabased AB:n kanssa 
noin 10 megawatin aaltovoimapuis-
ton rakentamiseksi Ruotsin länsi-
rannikolle Sotenäsiin.
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Ilmaston lämpeneminen muuttaa olosuhteita
Hämeenlinnan Evolla sijaitsevan Valkea-Kotisen järven  
ja sen lähiympäristön ilmansaasteiden laskeumat ovat 
vähentyneet ja ympäristön tila on parantunut 25 vuoden 
aikana. Samaan aikaan ilmaston lämpeneminen on jo 
muuttanut alueen ekosysteemien toimintaa. Suomessa 
ainutlaatuisten ja kansainvälisesti merkittävien tutki-
mustulosten tuottamiseen ovat osallistuneet useat tut-
kimuslaitokset, yliopistot ja alueelliset viranomaiset. 
Kansainvälisten päästörajoitussopimusten vaikutuksesta 
happamoittava rikkilaskeuma on vähentynyt alueella noin 
70 prosenttia 1980-luvun lopulta lähtien. Myös useiden 
myrkyllisten raskasmetallien laskeuma on pienentynyt. Il-
makehän typpilaskeuma ei sen sijaan ole vähentynyt vas-
taavalla tavalla. Laskeumakuormituksen väheneminen 
näkyy alueen ympäristön tilan parantumisena. Valkea-
Kotisen järvi on toipumassa happamoitumisesta ja usei-
den raskasmetallien pitoisuudet ovat pienentyneet. 
Ympäristön toipuminen on kuitenkin hidasta. Suomen 
ympäristökeskuksen erikoistutkija Jussi Vuorenmaan 
mukaan “tilanteen edelleen parantaminen vaatii ilman 
epäpuhtauspäästöjen vähentämistä myös jatkossa”. Varoit-
tavana esimerkkinä on typpilaskeuma. Ilmatieteen laitoksen 
dosentti Tuija Ruoho-Airolan mukaan “viimeisten vuosien 
tulokset antavat ennakkovaroituksen typpilaskeuman kään-
tymisestä nousuun”. Geologi Tarja Hatakka Geologian tut-
kimuslaitokselta korostaa, että “typpilaskeuman muutokset 
heijastuvat pohjaveden nitraattipitoisuuksiin viiden vuoden 
viiveellä lähistöllä sijaitsevassa pohjavesimuodostumassa”. 
Tämä siitä huolimatta, että “puut ja muu kasvillisuus pidät-
tävät tehokkaasti laskeuman typen”, kuten vanhempi tutkija 
Liisa Ukonmaanaho Metsäntutkimuslaitokselta kertoo.
 
Tutkimusryhmän mukaan “ilmastonmuutos voi lisätä 
maaperään vuosikymmenien saatossa varastoituneiden 
epäpuhtauksien huuhtoutumista vesistöihin, vaikka kuor-
mitus on monien epäpuhtauksien osalta vähentynyt”. 
Samaan aikaan ilmasto on muuttumassa. Ilmatieteen lai-
toksen erikoistutkija Kirsti Jylhän mukaan “vuoden kes-
kilämpötila on kohonnut 50 vuoden aikana noin 0,4 astetta 
vuosikymmenessä. Etenkin keväät ovat lämmenneet, ja alle 
nolla-asteisten päivien määrä pienentynyt. Kahdenkymme-
nen vuoden päästä lämpötilan arvioidaan olevan Hämeessä 
1–2 astetta korkeampi kuin vertailujaksolla 1971–2000 
eli muutos tulee olemaan samansuuntainen kuin koko 
Suomessa”. Hänen mukaansa myös “talvilämpötilat kohoa-
vat niin paljon, että muutos erottuu luontaisesta vaihtelusta”. 
Myös vuotuiset sademäärät kasvavat. Ennusteen mukaan ne 
kasvavat talvella suhteellisesti enemmän kuin kesällä, vaik-
ka kesäsateet ovat jatkossakin talvisateita runsaampia. Lu-
mena tulevan sateen osuus vähenee ja lumipeite hupenee. 
Pitkäaikaistutkimuksen tuloksista selviää, että ilmaston-
muutoksen vaikutukset näkyvät jo Valkea-Kotisen alu- 
eella. Ilman lämpötilan nousu on lyhentänyt Valkea-Ko-
tisen järven jääpeitteistä aikaa kahdenkymmenen vuo- 
den aikana noin kuukauden eli 1,5 päivää vuotta kohden. 
Samalla järven pintakerroksen lämpötila on noussut ja  
valuma-alueelta huuhtoutuvan orgaanisen aineen määrä on 
lisääntynyt. 

Muutokset vaikuttavat vesiekosysteemin toimintaan. “Veden  
tummuminen vaikuttaa lämpötilaolosuhteisiin ja valais-
tuksen heikentyminen pienentää järven perustuotantoa ja 
eläinplanktonin määrää”, kertoo professori Lauri Arvola 
Helsingin yliopistosta. “Tämän seurauksena pienten ahven-
ten kasvu on hidastunut”, lisää erikoistutkija Martti Rask 
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta.
 
 
Mallinnuskokeet ennustavat, että ilman lämpötilan  
nousu johtaa maaperän kuivumiseen ja valuma-alu- 
eelta huuhtoutuvan orgaanisen aineen määrän vähene-
miseen. Ilmastonmuutoksen todennäköisyysjakaumien 
perusteella arvioitiin, että “jään aikaisempi sulaminen 
keväällä mahdollistaa järven lämpötilakerrostumisen 
jo huhtikuussa eli noin kolme viikkoa aikaisemmin kuin 
nyt”, kertoo erikoistutkija Maria Holmberg Suomen 
ympäristökeskuksesta.
 
Valkea-Kotisen tutkimustulokset palvelevat laajasti suoma-
laista ja kansainvälistä ympäristötutkimusta. “Luonnonti-
laisena säilyneitä pitkäaikaisia ympäristöntutkimusalueita 
on koko maailmassa vähän. Esimerkiksi ilmaston muut-
tumisen vaikutuksia arvioitaessa näiden alueiden tutki-
musarvo kasvaa, mitä enemmän aineistoa karttuu”, toteaa 
professori Martin Forsius Suomen ympäristökeskuksesta.

Tutkimus verkossa: 
 
Integrated Monitoring in the Valkea-Kotinen Catchment 
during 1990–2009: 
Abiotic and Biotic Responses to Changes in Air Pollution 
and Climate 
www.borenv.net 
Hämeen ympäristö muutoksessa – Kaksikymmentä vuotta 
huippututkimusta Valkea-Kotisen alueella 
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/37057 
 
 
Linkkejä: 
 
UNECE ICP Integrated Monitoring 
http://www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Ekosys-
teemipalvelut_ja_luonnon_monimuotoisuus/Seurannat/
Ympariston_yhdennetty_seuranta
 
UNECE ICP Forest 
http://icp-forests.net 

Suomen pitkäaikaisen ympäristötutkimuksen verkosto 
(FinLTSER) 
www.syke.fi/fi-FI/Tutkimus__kehittaminen/Tutkimus_ja_ 
kehittamishankkeet/Hankkeet/Suomen_pitkaaikaisen_ 
ymparistotutkimuksen_verkosto_FinLTSER/Suomen_ 
pitkaaikaisen_ymparistotutkimukse%2810194%29
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ILMASSA

Suomen Ilmastopaneeli:
Maankäyttö sisällytettävä 
maatalouden ilmastopolitiikkaan

Suomen Ilmastopaneeli selvitti, 
millaista olisi viljelijöiden hyväk-
symä ja samalla taloudellisesti 

ja ympäristöllisesti kestävä ilmastopoli-
tiikka maataloudessa. Tutkimusraportin 
mukaan päästöjen vähentäminen olisi 
edullisinta maankäytön muutoksilla, 
joita ei kuitenkaan ole laskettu maata-
loussektorin ilmastotavoitteiden piiriin.

Ilmastopaneeli suosittaa, että maata-
louteen kohdistetun ilmastopolitiikan 
näkökulmaa laajennettaisiin katta-
maan erityisesti maankäyttöön liittyvät 
ratkaisut. Tällöin maataloudelle asete-
tun 13 prosentin kasvihuonekaasujen 
vähentämistavoitteen saavuttaminen 
olisi nykyistä helpompaa ja edullisem-
paa.

Tällä hetkellä päästöjen vähentämis-
velvoite kohdistuu vain varsinaiseen 
maataloussektoriin, jonka suurim-
mat päästölähteet ovat lannoitteet ja 
märehtijät. Maaperän ja energiankulu-
tuksen päästöt raportoidaan sen sijaan 
toisaalle.

”Lyhytnäköisyys yllätti meidät, sillä 
oletimme, että maankäyttö olisi au-
tomaattisesti kuulunut maatalouden 
päästötavoitteen piiriin. Tavoitteen saa-
vuttaminen pelkästään lannoitekäyttöä 
ja märehtijöiden määrää vähentämällä 
voi olla hankalaa ja kallista, kun taas 
maaperän hiilidioksidipäästöjen vähen-
täminen on tutkimuksemme mukaan 
suhteellisen edullista”, Ilmastopaneelin 
uusi puheenjohtaja, Helsingin yliopiston 
ympäristöekonomian professori Markku 
Ollikainen sanoo.

Vaikuttavimmiksi ja kustannuksiltaan al-
haisimmiksi kasvihuonekaasupäästöjen 
vähentämistoimiksi osoittautuivat elo-
peräisten maiden pitkäaikainen viherke-
sannointi tai nurmiviljely, pellonraivauk-
sen vähentäminen erityisesti lannan 
separoinnin edistämisen avulla, sekä 
tuotannossa tarpeettomiksi käyvien, 
ruokaturvan kannalta merkityksettö-
mien peltojen metsittäminen.

Maatalouden energiankäytön osalta on 
Ilmastopaneelin mielestä syytä harkita, 
voisiko tehokkuuden paranemisen lukea 
maatalouden hyväksi energiasektorin 
sijaan. Raportoinnin muutos tekisi viljeli-
jöiden ponnistuksista läpinäkyvämpiä ja 
voisi kasvattaa motivaatiota kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämiseen.

Selkeä ja kannustava ilmasto-ohjaus

Ilmastopaneelin tutkimushankkeessa ta- 
voitteena oli löytää maatalouden pääs-
töjen vähentämiseksi keinoja, jotka oli-
sivat paitsi taloudellisesti ja ilmaston 
kannalta tehokkaita myös viljelijöiden 
hyväksymiä.

”Tutkimuksessamme maankäytön 
muutokset todettiin kustannustehok- 
kaiksi tavoiksi vähentää päästöjä. Tie-
tyillä alueilla viljelijät kuitenkin suhtau-
tuvat näihin toimiin kielteisesti. Ristiriita 
osoittaa, että ilmasto-ohjauskeinojen so-
siaaliseen hyväksyttävyyteen ja alueelli-
seen tasapuolisuuteen on kiinnitettävä 
huomiota”, yhteiskuntapolitiikan profes-
sori Marja Järvelä Jyväskylän yliopistos-
ta huomauttaa.

Selvitystä varten haastatellut 12 viljeli-
jää eri puolilta Suomea pitivät mielui-
simpina päästöjen vähentämiskeinoina 
energiatehokkuuden parantamista ja 
energiansäästöä. Myös kiinnostus bio-
energian tuotantoon oli melko suurta.

Odotetusti selvisi, että viljelijät arvosta-
vat selkeää ja positiivisiin kannustimiin 
perustuvaa ilmasto-ohjausta: ilmasto-
politiikan tavoitteet ollaan valmiita 
sisäistämään edellyttäen, etteivät ne  
lisää byrokratiaa, rajoita tuotan-
tomahdollisuuksia tai monimutkaista 
ohjausjärjestelmää. Tästä näkökulmasta 
Ilmastopaneeli arvioi lannan separointiin 
ja biokaasun tuotantoon kohdistuvan in-
vestointituen sekä viherkesannoinnin ja 
nurmiviljelyn tuen olevan hyväksytyimpiä 
viljelijöiden keskuudessa.

Lämpenevä ilmasto muuttaa maata-
louden tuotannon ehtoja, minkä vuoksi 
ilmastonmuutoksen hillitsemisen ohella 
tärkeitä ovat myös sopeutumistoimet. Il-
mastopaneelin raportin mukaan sopeu-
tumistoimien vaikutukset päästöjen 
määrään jäävän useimmiten pieniksi, 
joten mitään toimenpidettä ei ole syytä 
hylätä päästövaikutusten perusteella.

”Maataloudessa ilmastonmuutoksen 
hillinnän ja sopeutumisen synergiae-
dut luodaan toimenpiteillä, jotka joko 
lisäävät kasvustomassan tuotantoa 
pinta-alaa kohti tai vähentävät typpilan-
noitusta satoja pienentämättä,” MTT:n 
kasvintuotannon asiantuntija, professori 
Pirjo Peltonen-Sainio täsmentää.

Raportti ympäristöllisesti ja sosiaa-
lisesti kestävästä ilmastopolitiikas-
ta maataloudessa on luettavissa 
kokonaisuudessaan:
www.ilmastopaneeli.fi/fi/ 
selvitykset-ja-lausunnot
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Uusi merentutkimus- 
asema Utön saarelle

Asema toteutetaan Ilmatieteen 
laitoksen ja Suomen ympä-
ristökeskuksen yhteistyönä. Ase- 

malle tulee käyttöön kattava jouk-
ko laitteita, joista osa on koko-
naan uudentyyppisiä ja monet niis- 
tä ensimmäistä kertaa Suomessa 
pysyvästi mereen asennettuina. Perus- 
ajatuksena on kokonaisvaltainen lähes-
tymistapa, joka antaa kattavan kuvan 
meren ja ilmakehän alaosan tilasta. 
“Itämeri on pieni ja matala reunameri, 
joka toimii eri tavoin kuin valtameret. 
Itämeren hiilidioksidipitoisuus vaihtelee 
vuodenajoittain ja alueittain. Ajasta 
ja paikasta riippuen se voi olla joko 
hiilidioksidin nielu tai lähde. Itäme-
ren hiilitaseeseen vaikuttavat muun 
muassa meren biologiset prosessit, 
lämpötila, ravinteet, aallokko sekä jää-
peite. Kokonaisuuden ymmärtäminen 
vaatiikin laajan kirjon mittauksia”, sa-
noo hanketta johtava Ilmatieteen lai-
toksen ryhmäpäällikkö Lauri Laakso. 
Asemalta saadaan jatkossa todella mo-
nipuolinen kuva pinnan alta ja päältä 
sekä meren ja ilmakehän vuorovaiku-
tuksesta. “Aallokon korkeuden ja suun-
nan, pinnan virtauksien ja meriveden 
hiilidioksidipitoisuuden sekä meren ja il-
makehän kaasujenvaihdon lisäksi tietoa 
saadaan myös happitilanteesta, ravin-
teista sekä meriveden kerrostuneisuu-
desta. Mittaustulokset tulevat ympäri 
vuoden reaaliajassa”, Laakso luettelee. 
“Utön asemasta rakentuu suomal-
aisen merentutkimuksen monitietei- 
nen lippulaiva, joka kokoaa samalle 
mittausalustalle keskeisten tutkimus- 

laitosten ja yliopistojen huippuosaa- 
mista”, luonnehtii Suomen ympäristö- 
keskuksen tutkimusprofessori Timo 
Tamminen, joka johtaa uutta suomal-
aista merentutkimuksen yhteenliittymää 
FINMARIa.

 
Puolet hiilensidonnasta merissä

 
“Merien ja ilmakehän vuorovaikutus- 
ten yksityiskohtainen tutkimus on 
välttämätöntä muun muassa ilmas- 
tonmuutosennusteiden tarkentamisek- 
si, koska puolet maapallon hiilensi-
donnasta tapahtuu meriekosystee- 
meissä”, Tamminen sanoo. Utössä mi-
tataan jo ennestään ilmakehän pienhiuk-
kasia, kasvihuonekaasujen pitoisuuksia, 
alailmakehän virtauksia sekä radiostakin 
tuttuja merellisen sään ominaisuuksia, 
kuten tuulta, lämpötilaa ja näkyvyyttä. 
“Utön aseman myötä eurooppalaiseen 
ICOS-kasvihuonekaasujen mittausver-
koston suomalaiset tutkimusasemat 
kattavat maa- ja järviekosysteemien 
lisäksi meren pintakerroksen. Utön ase-
man merkitys Itämeren tutkimukselle 
on samanlainen kuin Ilmatieteen laitok-
sen Pallas-Sodankylän GAW-aseman 
merkitys Suomen arktiselle tutkimuk-
selle”, toteaa Laakso.

 
Leväkukintoja säätelevät tekijät

 
SYKEn merikeskus on jo pitkään teh- 
nyt reaaliaikaisia mittauksia Itämeren  
kauppa-aluksille asennetuilla Algaline- 
laitteistoilla. “Kauppa-aluksilla saadaan 
hyvä kuva Itämeren suuralueiden 

leväkukintatilanteista, mutta laiva-
reittien aikataulut tietenkin rajoitta-
vat mittaustiheyttä”, kertoo Suomen 
ympäristökeskuksen meriekologiala-
boratorion päällikkö Jukka Seppälä. 
“Utön asemalle ja sen lähistölle asen-
nettavilla mittalaitteilla saadaan ensim-
mäistä kertaa tarkka kuva leväkukin-
tojen muodostumista säätelevistä 
tekijöistä, koska yhtäjaksoiset mit-
taukset samasta paikasta tulevat 
mahdollisiksi. Lisäksi käytettävissä on 
nyt täysin uusia kasviplanktonin toim-
intaa mittaavia laitteistoja, joiden avulla 
meren perustuotannon vaikutusta hi-
ilitaseisiin voidaan arvioida paremmin 
kuin koskaan aiemmin”, sanoo Seppälä. 
Kasvihuonekaasujen ohella Utössä tutki-
taan myös esimerkiksi merituulivoimaa, 
merellistä teknologiaa ja laivaliikenteen 
päästöjä.

 
Kätevä sijainti ulkoreunalla

 
Utön majakkasaarella kaukana mante-
reelta sijaitseva tutkimusasema on juuri 
monipuolisuutensa ja eri tieteenalat  
yhdistävän lähestymistapansa ansiosta 
maailmalaajuisestikin ainutlaatuinen. 
Muista merellisistä asemista se poikkeaa 
myös satunnaisen jääpeitteensä ansi- 
osta. Toisaalta sijainti asutulla saarella 
on liikenneyhteyksien kannalta vaivaton. 
Pitkällä, kymmenien vuosien aikavälillä 
hyvät yhteydet ja kohtuulliset kustan-
nukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Utön 
toiminnan kannalta oleellista on myös 
saaren vakituisten asukkaiden työpa-
nos mittausten ylläpidossa ja huollossa. 
Ilmatieteen laitos rakennuttaa Utön 
aseman ja tarvittavat infrastruktuu-
rit sekä vastaa fysikaalista ja me-
ren dynamiikkaa havainnoivista 
mittalaitteista. Biologisista mittauk-
sista vastaa Suomen ympäristökeskus 
SYKE. Mukana tutkimusyhteistyössä 
ovat myös Puolustusvoimat, Turun ja 
Helsingin yliopistot, Liikennevirasto, 
Varsinais-Suomen ELY-keskus sekä jouk-
ko merialan yrityksiä.

http://en.ilmatieteenlaitos.fi/uto
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Ilmanlaadun  
mittalaitteet- ja järjestelmät

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens

Ruosilantie 15
00390 Helsinki
Puh. 0207 433 730
www.ppmsystems.�

> ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
> MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
> MITTAUSVERKON DATAN TIEDON
   KERUU, -KÄSITTELY JA RAPORTOINTI- 
   OHJELMAT

HNU Nordion Ltd Oy 
PL 1 (Atomitie 5 B 6), 00371 HELSINKI
Puh 09 - 565 7240, fax 09 - 565 724 30
myynti@hnunordion.fi

www. hnunordion.fi

Ilmanlaadun mittalaitteet ja järjestelmät 
Baseline Mocon, Opsis, Rekordum, Siemens, Tekran, Teledyne Api, Verewa

Sintrolin tuotteet
• Pölymittarit
• NOx, SOx -konvertterit
• EMES gravimetrinen näytteenotin

www.sintrol.fi

Lisätietoja: 
Timo Hakala p.0400 405507  
timo.hakala@sintrol.fi
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Ilmanlaadun ja tuulienergian asiantuntija

•  Päästöjen leviämismalliselvitykset

•  Ilmanlaadun mittaukset

•  Mittalaitteiden kalibroinnit

•  Ilmakemian analyysipalvelut

•  Ilmanlaadun seurantasuunnitelmat

•  Tuulimittaukset

•  Tuuli- ja jäätämisatlastulosten analysointi 

•  Paikallisen tuulivoimapotentiaalin määrittäminen

•  Lyhytaikaiset tuulivoiman tuotantoennusteet

•  Koulutus- ja konsultointipalvelut

Ilmatieteen laitos
Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia
Erik Palménin aukio 1, PL 503, 00101 Helsinki
ilmanlaatupalvelut@fmi.fi 
www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut
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Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
 010-820 1130        fax. 010-820 1103        e-mail: sales@labtronic.�  www.labtronic.�

Säteily, partikkeli ja
ympäristömittalaitteet

TSI®

The range

Professional Radon Monitoring

        SMPS    APS   CPC   UFP

v elektroni ikkaa
teollisuudelle ja tieteelle

30
Jubilee

1978 -2008

Koti- ja ulkomaan hankkeisiinne:

 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

 Teknis-taloudelliset selvitykset

 Kaupunki- ja aluemallit

 Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly

 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus

 Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Kivipöytälänkuja 2

33920 Pirkkala

Puh/fax: 03-2664396

email: ari.tamminen@enwin.fi www.enwin.fi

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa

alan kaikki palvelut yli 25 v. kokemuksella

KONTRAM OY, Tuupakantie 32 a, 01740 Vantaa. Puh. (09) 8866 4500, faksi (09) 8866 4599
e-mail: analyysi@kontram.fi, www.kontram.fi

SIPENDIJUTTU

Ilmansuojeluyhdistys haluaa tukea 
ilman- ja ilmastonsuojeluaiheista 
opiskelua ja tarjoaa vuosittain 
kaksi 200 euron arvoista stipendiä 
parhaille ilman- tai ilmastonsuojel-
uaiheisille opinnäytetöille.

Stipendit jaetaan vuosittain elo-
kuussa järjestettävillä Lappeenrannan Ilmansuojelupäivillä, 
jossa stipendin saajat voivat myös esitellä töitään. Stipendin 
lisäksi palkkioon sisältyy osallistuminen Ilmansuojelupäiville 
matka- ja majoituskustannuksineen.

Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden esitellä opinnäyte-
työnsä Ilmansuojelu-lehdessä. Julkaistusta artikkelista opiske-
lijalle maksetaan 100 euron palkkio. Julkaisusta ja sen ajan-
kohdasta päättää Ilmansuojelu-lehden päätoimittaja.

Stipendiä haetaan lähettämällä yhdistyksen sihteerille tii-
vistelmä tai lyhennelmä opinnäytetyöstä sähköpostitse osoit-
teeseen sihteeri@isy.fi viimeistään toukokuun viimeisenä 
päivänä.

Palkitsemispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus, joka voi 
halutessaan käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita päätök-
senteon tukena.
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llmansuojeluyhdistys ry. 
toimii alansa valtakunnal-
lisena ympäristönsuojelu-
järjestönä.
llmansuojeluyhdistyksen tarkoitukse-
na on edistää ilmansuojelua ja ilman-
suojelun tutkimusta Suomessa sekä 
toimia yhdyssiteenä ilmansuojelun 
parissa työskentelevien henkilöiden 
ja yhteisöjen välillä Suomessa ja 
ulkomailla.llmansuojeluyhdistys pyrkii 
toiminnallaan edistämään ilman-
suojelualalla toimivien henkilöiden 
ammattitaitoa. Ilmansuojeluyhdistys 
on perustettu vuonna 1976.

llmansuojeluyhdistys:

seuraa alansa tutkimuksen,1.  
koulutuksen, tekniikan sekä 
hallinnon ja lainsäädännön 
kehitystä

suunnittelee ja järjestää koulu-2. 
tusta sekä keskustelutilaisuuksi

järjestää ekskursioita kotimaassa 3. 
ja ulkomaille

tiedottaa ajankohtaisista ilman-4. 
suojeluasioista jäsenlehdessään

antaa lausuntoja ja tekee esityk-5. 
siä alaansa kuuluvissa asioissa

harjoittaa julkaisutoimintaa6. 

osallistuu kansainväliseen 7. 
tiedonvaihtoon

Luftvårdsföreningen 
fungerar som nationell 
miljövårdsförening.

Luftvårdsföreningens syftemål 
är att främja luftvården och 
luftvårdsforskningen i Finland och 
fungera som förbindelselänk mellan 
personer och samfund som arbetar med 
luftvårdsfrågor i Finland och utomlands. 
Luttvårdsföreningen strävar att bättra 
yrkesskickligheter hos personer 
som arbetarmed luftvårdsfrågor. 
Luftvårdsföreningen är grundad år 
1976.

Luftvårdsföreningen:

följer med den vetenskapliga, 1. 
forskningsmässiga,tekniska 
samt förvaltnings- och lags- 
tiffningsmässiga utvecklingen 
i sin bransch
planerar och ordnar skolningstill-2. 
fällen samt bedriver publikations  
-verksamhet
ordnar exkursioner både i Finland 3. 
och utomlands
rapporterar om aktuella luftvårds-4. 
frågor i sin medlemstidning
avger utlåtanden och tar initaiativ 5. 
i luftvårdsfrågor
bedriver publikationsverksamhet 6. 
och
deltar i det internationella 7. 
luftvårdssamarbetet

Finnish Air Pollution 
Prevention Society (FAPPS) 
is the national air pollution 
prevention association.
The purpose of FAPPS is to prevent air 
pollution and to promote the research 
of air protection in Finland.FAPPS con-
nects people and communities working 
with air protection issues in Finland 
and abroad. FAPPS aims to further the 
professional skills of the people work-
ing in the field. FAPPS was founded in 
1976.

FAPPS:

follows technical, scientific,1.  
administrational and legislational 
developments of air protection
plans and organizes education 2. 
and seminars
organizes excursions in Finland 3. 
and abroad
informs about air protection is-4. 
sues of current interest in the 
magazine of FAPPS
gives statements and prepares 5. 
proposals about air protection 
issues
publishes6. 
participates in the international 7. 
information exchange

M u i s t a

Ilmansuojelupäivät 19.–20.8.2014
Tule kuulemaan ilman- ja ilmastonsuojelun ajankohtaisimmat puheenvuorot 
tieteen ja politiikan huipulta! 

Päivillä esiintyvät muun muassa tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki, 
johtaja Thomas Verheye Euroopan komissiosta ja johtaja Petteri Taalas 
Ilmantieteenlaitokselta.

Paneelissa Suomen tiestä matalahiiliyhteikunnaksi keskustelevat: 

kansanedustaja Sirpa Paatero, toiminnanjohtaja Leo Stranius Luontoliitosta, 
tieto- ja tieteiskirjalija Risto Isomäki, johtaja Jukka Leskelä Energiateollisuus 
ry:stä ja entinen valtiosihteeri Raimo Sailas.

Vuosittaiset Ilmansuojelupäivät järjestetään Lappeenrannassa.
Lisätietoja: www.isy.fi/paivat.html



Ilmansuojeluyhdistys ry

PL 136

00251 Helsinki

Kirjoittajat
1/2014

Hanna Vehkamäki, professori
Helsingin yliopisto
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto
040 560 8807
hanna.vehkamaki@helsinki.fi

Juho Kutvonen, FM
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Postiosoite: PL 95, 70701 Kuopio
Käyntiosoite: Neulaniementie 4
juho.kutvonen@thl.fi
050 407 6523

Arja Asikainen, tutkija,
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Postiosoite: PL 95, 70701 Kuopio 
Käyntiosoite: Neulaniementie 4
029 5246469
arja.asikainen@thl.fi

Otto Hänninen, erikoistutkija
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Postiosoite: PL 95, 70701 Kuopio 
Käyntiosoite: Neulaniementie 4
0400 673 207
otto.hanninen@thl.fi

Kari Silfverberg
arkkitehti, ympäristöasiantuntija
Tekniikka elämää palvelemaan 
(TEP) ry 
050 533 5918
karisilf@gmail.com

Pia Tynys, projektipäällikkö
HSY Helsingin seudun ympäristö-
palvelut
Seutu- ja ympäristötieto/ 
Ilmastoyksikkö
Postiosoite: PL 190, 00066 HSY
Käyntiosoite: Asemapäällikönkatu 
3, 2. krs., 00520 Helsinki
050 575 6432
pia.tynys@hsy.fi


