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Pääkirjoitus

Päästörajoitukset
kulutuspohjaiseksi

4

Syyskuussa sähköpostiin tipahti mielenkiintoinen väitöstiedote, joka päätyi
tämän numeron Ilmassa-sivuille. Kuten on tiedossa, nykyiset ilmastosopimukset mahdollistavat esimerkiksi sen, että tuotantoa voidaan siirtää
päästörajoihin sitoutuneista maista sellaisiin, joissa päästöjä ei ole rajoitettu, ja näin kiertää rajoituksia. Tällainen toiminta puolestaan voi vesittää
tavoitellut globaalit päästövähennykset. Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija
Hanna Virta esittelee väitöstutkimuksessaan päästöjen rajoittamista kulutuspohjaisesti.
”Päästöjen rajoittaminen kulutuspohjaisesti on tuotantopohjaisia rajoituksia tehokkaampi ratkaisu, mikäli vain osa valtioista on sitoutunut päästöjen
vähentämiseen. Tällöin sopimukseen sitoutuneet valtiot vastaavat maassa
kulutettujen tuotteiden ja palveluiden kasvihuonekaasupäästöistä riippumatta siitä, missä ne on tuotettu”, Virta toteaa.
Kuluttajille tulisi suora mahdollisuus vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen
kokonaismäärään. Osan jaetuista tai ostetuista päästöoikeuksistaan voisi
jättää käyttämättä ja vähentää valinnoillaan kokonaispäästöjä. Tällaisen
järjestelmän myötä, aiempien tutkimusten mukaan, myös kuluttajien kyky
ymmärtää ja hallita kulutusvalintojensa ilmastovaikutuksia paranee.
Maailma, jossa kuluttajalle tosiaan olisi valtaa, kuulostaa houkuttelevalta.
Lisäksi kolikon toisena puolena länsimaisenkin tuotannon pako päästöjä rajoittamattomiin halpatuotantomaihin voisi hiipua entisestään, kun hintalappuun tulisi ns. päästölisä.
Aiheesta olisi jatkossa ajatuksia herättävää kuulla, lukea ja kokea
julkista keskustelua lisää!
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siirtyminen Aasiaan on
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Pienhiukkaspäästöjen
siirtyminen Aasiaan on
lämmittänyt ilmastoa
nemistä kahdesta syystä. Ensinnäkin maapallo vastaanottaa
enemmän auringonsäteilyä pinta-alayksikköä kohti lähellä
päiväntasaajaa kuin keskileveysasteilla. Tämän vuoksi Aasian
yllä leijuvat hiukkaset kykenevät heijastamaan enemmän auringonvaloa takaisin avaruuteen. Toisaalta valokemialliset
reaktiot ovat tehokkaampia voimakkaan auringonsäteilyn
alueilla, minkä vuoksi rikkidioksidipäästöt muuntuvat näillä
alueilla tehokkaammin sulfaattihiukkasiksi kuin keskileveysasteilla.

Merkittävä osa ihmistoiminnan aiheuttamista
pienhiukkaspäästöistä on siirtynyt viime vuosikymmeninä Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta
Aasiaan. Tämän on ajateltu hidastaneen ilmaston lämpenemistä, sillä lähempänä päiväntasaajaa hiukkaset heijastavat auringonvaloa
takaisin avaruuteen tehokkaammin kuin keskileveysasteilla. Uusi tutkimus osoittaa kuitenkin,
että päästöjen siirtyminen on pikemminkin
lämmittänyt kuin viilentänyt ilmastoa.

Äskettäin julkaistussa tutkimuksessamme tarkastelimme tätä
aihetta uudenaikaisen globaalin ilmastomallin avulla (Kühn
ym., 2014). Malliajojen tavoitteena oli selvittää, kuinka hiukkaspäästöjen alueellisen jakauman muutokset (kuva) ovat
vaikuttaneet globaaliin ilmastoon vuosien 1996 ja 2010 välillä.
Tutkimus paljasti yllättäen, että Kiinan ja Intian lisääntyneiden
päästöjen viilennysvaikutus on ollut lähes mitätön verrattuna Euroopan ja Pohjois-Amerikan vähentyneiden päästöjen
aiheuttamaan lämmitysvaikutukseen.

Ilmakehässä leijuvia pienhiukkasia syntyy muun muassa liikenteestä, energiantuotannosta ja teollisuudesta. Suuret hiukkaspitoisuudet heikentävät ilmanlaatua ja niillä on todettu olevan merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia. Hiukkaspitoisuuden kasvun on useissa tutkimuksissa havaittu korreloivan muun muassa lisääntyneiden sydänkohtausten, vakavien
astmakohtausten ja riskiryhmiin kuuluvien yksilöiden ennenaikaisten kuolemien kanssa.

Malliajojen mukaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan lämmitysvaikutus johtui pääasiassa pilvipeiton heijastavuuden muutoksista. Hiukkaset toimivat pilvipisaroiden ytiminä, ja vähentyneiden hiukkaspäästöjen seurauksena pilvien pisarapitoisuudet
alenevat, mikä normaalisti heikentää pilvien kykyä heijastaa
auringonvaloa takaisin avaruuteen. Tämä johtaa ilmaston
lämpenemiseen. Lisäksi alentuneet pisarapitoisuudet voivat
voimistaa lämmittävää vaikutusta edesauttamalla sateen
muodostusta ja sitä kautta lyhentämällä pilvien elinikää. Tämä
johtuu siitä, että pisarapitoisuuden aleneminen johtaa usein
aiempaa suurempien pisaroiden muodostumiseen. Suuret
pisarat puolestaan kykenevät vastustamaan painovoiman vaikutusta pieniä pisaroita huonommin ja siksi muodostavat helpommin sadetta.

Ilmanlaadun lisäksi hiukkaset vaikuttavat myös ilmastoon.
Hiukkasten ominaisuuksista ja sijainnista riippuen vaikutus
voi olla ilmastoa viilentävä tai lämmittävä. Pääasiassa pienhiukkaset sirottavat auringon valoa avaruuteen eli muuttavat
sen kulkusuuntaa voimakkaasti, jolloin ilmakehä viilentyy.
Toisaalta nokihiukkaset ovat mustia ja siitä syystä imevät auringonvaloa ja lämmittävät ilmastoa.
Ihmistoiminnasta syntyvät hiukkaspäästöt ovat vähentyneet
Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa 1980-luvulta alkaen ilmanlaatua koskevan lainsäädännön ansiosta ja Neuvostoliiton romahduksen myötä. Samaan aikaan Aasian talouskasvu
ja teollisuuden siirtyminen länsimaista halvempien tuotantokustannusten maihin ovat kasvattaneet hiukkaspäästöjä
erityisesti Kiinassa ja Intiassa. Maailmanlaajuisesti päästöjen
määrä onkin laskenut viime vuosikymmeninä vain lievästi.

Erityisesti hiukkasten epäsuorat ilmastovaikutukset eli niiden vaikutus pilvien ominaisuuksiin ja
elinikään ovat tärkeitä ja riippuvat voimakkaasti
paikallisista olosuhteista.

Hiukkaspäästöjen siirtymisen Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta Aasiaan on tähän asti ajateltu lisänneen hiukkasten
viilentävää vaikutusta ja siten hidastaneen ilmaston lämpe-
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Tutkimuksen mukaan päästöjen väheneminen vaikutti pilvien heijastavuuteen erityisesti Euroopassa,
jossa pisarapitoisuus aleni maksimissaan noin 60
prosenttia. Lisäksi pilvipeitto pieneni jonkin verran
pilvien eliniän lyhentyessä. Pohjois-Amerikassa
pisarapitoisuudet vähenivät muutaman kymmentä
prosenttia.
Kiinan ja Intian lisääntyneiden päästöjen vähäiselle viilennysvaikutukselle puolestaan oli kaksi pääasiallista syytä. Ensinnäkin lisääntyneet
päästöt vaikuttivat pilvien ominaisuuksiin odotettua vähemmän siksi, että Etelä- ja Itä-Aasiassa
hiukkaspitoisuudet olivat jo tutkitun jakson alussa
korkeat. Täten lisäpäästöjen suhteellinen vaikutus
pilvien pisarapitoisuuksiin oli pienempi kuin Euroopassa eli maksimissaan noin 40 prosenttia. Koska pilvien heijastavuuden kasvu riippuu juurikin hiukkaspitoisuuden suhteellisesta (eikä niinkään absoluuttisesta) muutoksesta, eivät Aasian päästölisäykset aiheuttaneet yhtä merkittävää muutosta
pilvien heijastavuuteen kuin päästövähennykset
Euroopassa.
Toinen syy Aasian vähäiseen viilennysvaikutukseen
liittyy nokihiukkasiin, jotka imevät auringonvaloa ja
lämmittävät ympäröivää ilmaa. Kiinassa ja Intiassa
nokihiukkasten pitoisuus kasvoi tutkittuna ajanjaksona paitsi maanpinnan lähellä myös korkeammalla, joten ne aiheuttivat ilmaston lämmitystä paitsi
aurinkoisina myös pilvisinä päivinä. Tämä kumosi
osan pilvien kautta tapahtuvasta viilennyksestä. Sen
sijaan Euroopassa noen pitoisuus oli jo tarkasteltavan jakson alussa melko alhainen, joten noki-päästöjen
lisävähennykset eivät vaikuttaneet ilmastoon merkittävästi.

Rikkidioksidin (SO2), nokihiukkasten (BC), ja orgaanista hiiltä
sisältävien hiukkasten (OC) päästömuutokset vuoden 1996
jälkeen Kiinassa ja Intiassa (siniset palkit) sekä muualla
maailmassa (punaiset palkit). Rikkidioksidi muuntuu ilmakehässä sulfaattihiukkasiksi. Vuonna 1996 Kiinan ja Intian päästöt olivat 30,8 Mt (SO2), 2,3 Mt (BC), ja 5,7 Mt (OC),
ja muun maailman päästöt olivat 90 Mt (SO2), 5,4 Mt (BC), ja
26,3 Mt (OC).

Tutkimuksen tulokset korostavatkin nokipäästöjen rajoittamista tehokkaana keinona hidastaa ilmastonmuutosta lähivuosikymmeninä. Lisäksi tutkimus osoittaa, että pienhiukkasten globaalien ilmastovaikutusten arvioiminen pelkkien päästöinventaarioiden pohjalta ei ole luotettavaa,
vaan myös muutokset päästöjen alueellisessa jakaumassa on huomioitava. Erityisesti hiukkasten epäsuorat ilmastovaikutukset eli niiden vaikutus pilvien ominaisuuksiin ja
elinikään ovat tärkeitä ja riippuvat voimakkaasti paikallisista
olosuhteista.
Tutkimus vahvistaa myös käsitystä siitä, että viimeisen 15 vuoden aikana havaittu hidastuminen ilmaston lämpenemisessä
johtuu pääasiassa ilmaston sisäisestä vaihtelusta, lähinnä
lämmön sitoutumisesta meriin. Tämä näkyy muun muassa siinä, että El Niño -jaksot, joiden aikana maapallon keskilämpötila on yleensä tavallista korkeampi, ovat olleet viime vuosina
vähäisiä ja heikkoja. Ei ole poissuljettua, että auringon alhainen aktiivisuus ja tulivuoritoiminta olisivat jossain määrin
hidastaneet lämpötilan nousua, mutta tutkijayhteisö pitää
erittäin todennäköisenä, että globaali lämpeneminen kiihtyy
lähivuosien aikana.

LÄHTEET
Kühn, T., A.-I. Partanen, A. Laakso, Z. Lu, T.
Bergman, S. Mikkonen, H. Kokkola, H. Korhonen,
P. Räisänen, D. G. Streets, S. Romakkaniemi, and
A. Laaksonen (2014), Climate impacts of changing
aerosol emissions since 1996, Geophys. Res. Lett.,
41, 4711-4718, doi:10.1002/2014GL060349.
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Ilmanlaatua on tutkittu
Kilpilahdessa jo
neljän vuosikymmenen ajan
Suomen rikkidioksidipäästöt ovat laskeneet
radikaalisti tiukentuneen
lainsäädännön ja uusien
rikin talteenottomenetelmien myötä. Pienentyneet
rikkidioksidipitoisuudet
ovat vähentäneet myös
ilman hiukkaspitoisuuksia,
koska rikkidioksidin hapetustuotteella rikkihapolla
on tärkeä rooli hiukkasmuodostuksessa.

R

ikkidioksidipäästöjen vähentäminen on ollut yksi ilmansuojelun onnistuneimmista hankkeista. Rikkidioksidilla on sekä biogeenisiä lähteitä, kuten
tulivuorenpurkaukset, että antropogeenisiä lähteitä, joista suurin on fossiiliset
polttoaineet. Fossiilisia polttoaineita
poltettaessa niissä epäpuhtautena ollut rikki hapettuu rikkidioksidiksi. Ilman korkeat rikkidioksidipitoisuudet
aiheuttavat vesistöjen ja maa-alueiden happamoitumista, happosateita
sekä terveysvaikutuksia. Rikkidioksidipäästöjen merkitys happosateiden
aiheuttajana tiedostettiin jo 1960-luvulla, mutta Suomessa rikkidioksidipäästöt
kasvoivat teollistumisen myötä 80-luvulle asti. Tämän jälkeen rikkidioksidi-

päästöt lähtivät laskuun tiukentuneen
lainsäädännön seurauksena ja Suomen
kokonaisrikkidioksidipäästöt ovat laskeneet 600 kilotonnista 100 kilotonniin
(Estlander 2002).

Rikkidioksidista hiukkasiksi
Ilmakehän pienhiukkaset jaetaan primäärisiin ja sekundäärisiin. Primääriset
pienhiukkaset, kuten merien suolahiukkaset ja aavikoiden pölyhiukkaset, ovat
jo ilmakehään tullessaan hiukkasmuodossa. Sekundääriset pienhiukkaset
taas muodostuvat ilmakehän kaasujen
tiivistyessä. Ihmisten toiminta, erityisesti polttoprosessit, aiheuttaa sekä primäärisiä että sekundäärisiä hiukkasia.
Antropogeenisten ja biogeenisten hiukkasten osuudet vaihtelevat suuresti
alueittain niin, että kaupunkialueilla
suurin osa pienhiukkasista on ihmisen
toiminnan aiheuttamia. Sekundääristä
hiukkasmuodostusta on mitattu maailmanlaajuisesti erilaisissa ympäristöissä ja suurimmassa osassa mittauksia
hiukkasmuodostuksen on huomattu
kytkeytyvän vahvasti ilmakehän rikkihappokonsentraatioon. Yli 50–100 nm
kokoisten hiukkasten ajatellaan olevan
ilmaston kannalta tärkeitä, sillä ne
voivat sirottaa säteilyä tai toimia pilvien
muodostumisytiminä. Tämän kokoluokan hiukkasista noin puolet on muodostunut sekundäärisesti (Merikanto
et al. 2009), joten ilmakehän rikkihappopitoisuudella on merkittävä vaikutus
hiukkaspitoisuuksiin (Sipilä et al. 2010).
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Rikkidioksidi on tärkeä kaasu ilmakehän
sekundääristen pienhiukkasten muodostumisen kannalta. Rikkidioksidi ei
sellaisenaan osallistu hiukkasmuodostukseen, mutta ilmakehään päästyään
se hapettuu sopivien hapettimien ja
veden läsnä ollessa rikkihapoksi. Yleisin rikkidioksidin hapetin on hydroksyyliradikaali, jota muodostuu ilmakehän
otsonin fotolyysin seurauksena. Koska
erittäin reaktiivisen hydroksyyliradikaalin muodostuminen vaatii auringon
säteilyä, myös hapetustuotetta rikkihappoa muodostuu erityisesti päiväsaikaan.
Rikkihappo tiivistyy tehokkaasti pinnoille
ja muodostaa ja kasvattaa molekyyliryppäitä. Kaasujen tiivistymisen ja koagulaation eli hiukkasten törmäyksessä
tapahtuvan
toisiinsa
takertumisen
seurauksena molekyyliryppäät voivat
kasvaa kookkaammiksi hiukkasiksi.
Kuitenkaan rikkihappo ei pysty yksinään
olemaan vastuussa hiukkastenmuodostuksesta. Tämän todistavat rikkihapon
riittämätön
pitoisuus
ilmakehässä
sekä mitatut hiukkasten muodostumisnopeudet, jotka ovat liian korkeita selittyäkseen binäärisellä (vesi + rikkihappo)
muodostumismekanismilla. Ammoniakki, amiinit ja herkästi kondensoituvat
orgaaniset yhdisteet ovat tämän hetken
käsitysten mukaan tärkeitä hiukkasmuodostukseen osallistuvia yhdisteitä.
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Ilmansuojelua Kilpilahdessa
Kilpilahden teollisuusalue on Pohjoismaiden suurin öljynjalostuksen ja kemianteollisuuden keskittymä. Teollisuusalueen päästöt ilmaan, erityisesti
rikkidioksidi-, typen oksidi- ja hiukkaspäästöt, muodostavat merkittävän
osan koko Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen päästöistä. Öljynjalostus
aloitettiin Kilpilahdessa vuonna 1965,
jolloin ilmanpäästöille ei ollut vielä
erityisiä ohjeita. Vuonna 1970 Kilpilahdessa aloitettiin ilmanlaadun seurantatutkimus rikkipäästöjen vaikutusten
selvittämiseksi ja 70-luvulla jalostamolla tehtiin myös ilmansuojeluinvestointeja. Kilpilahden rikkidioksidipäästöt
olivat suurimmillaan yli 50 kilotonnia
vuodessa ja vielä 80-luvun loppupuolella
noin 25 kilotonnia vuosittain. Yhdeksänkymmentäluvun alussa käyttöönotettu
rikin talteenottolaitos vähensi rikkipäästöjä monikertaisesti ja sen jälkeen
päästöt ovat pysyneet noin kuuden kilotonnin tasolla tähän päivään asti. Rikin
talteenotto on tehostunut 90-luvun
jälkeenkin, mutta tuotannon kasvu on
pitänyt rikkidioksidipäästöt samansuuruisina. Teollisuusprosessit ovat suurin
rikkidioksidipäästöjen lähde aiheuttaen 78 prosenttia Kilpilahden alueen päästöistä. Rikkidioksidipäästöistä

Juha Heijari ylläpitää nykyään
ilmanlaadun seurantaa Kilpilahden
teollisuusalueella.
Kuva: Teija Niskanen

21 prosenttia aiheutuu energiantuotannosta (luvut vuodelta 2011, Pöyry 2014).
Pienemmän määrän päästöjä Kilpilahden alueella aiheuttavat myös satamaliikenne ja öljylämmitys.

Jukka Teittinen mittaa 1980-luvulla
ilman rikkidioksidipitoisuutta Kilpilahdessa. Kuva: Neste Oil arkisto.
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Kilpilahden teollisuusalueen ympäristössä sijaitsee nykyään kolme mittausasemaa, joilla seurataan ympäristön
ilmanlaatua jatkuvatoimisilla mittauksilla (kuvassa 3 sivulla 8 näkyvät Nybyn,
Mustijoen ja Svartbäckin käytössä olevat mittausasemat sekä lopetetut Löparö ja Riemari). Ilmanlaadun mittaus
alkoi jo vuonna 1970. 1980-luvulla jatkuvatoimisia mittausasemia oli kuusi.

3 / 2014

Mittausasemien sijainnit on päätetty Ilmatieteen laitoksen tekemien päästöjen
leviämismallitutkimusten
mukaisesti
niin, että asemat edustavat mahdollisimman hyvin ympäristön ilmanlaatua. Mittausasemilla seurataan rikkidioksidipitoisuuksien tunti- sekä vuorokausikeskiarvoja ja verrataan niitä
valtioneuvoston antamiin raja- ja ohjearvoihin. 2000-luvulla pitoisuudet ovat
olleet selvästi raja- ja ohjearvoja matalampia ja tuntiraja-arvon numero-arvon ylityksiä on tullut vain muutamia.
Myös kasvillisuuden ja ekosysteemin
suojelemiseksi annettu rikkidioksidin
vuosikeskiarvon kriittinen taso 20 µg/
m3 alittui kaikilla asemilla. Vastaavasti
päästöjen haitallisten ekosysteemivaikutusten alue on selvästi pienentynyt
1990-luvulta alkaen. Nykyisin kohonneet rikkidioksidipäästöt liittyvät yleensä
teollisuuden toimintahäiriöihin ja niiden
aiheuttamat korkeammat pitoisuudet
ovat paikallisia ja lyhytaikaisia.

Kuva 3. Kartta Kilpilahden teollisuusalueen ympäristöstä. Ilmanlaadun mittausasemat on merkitty
pistein. Kartta: Maanmittauslaitos
7/2014.

Kuvassa 4 esitetään kolmen mittausaseman rikkidioksidipitoisuuksien vuosittaiset keskiarvot. Kilpilahdesta kymmenen kilometrin päässä sijainneella
Löparön taustamittausasemalla vuosittaiset pitoisuudet ovat aina olleet alle
20 µg/m3 ja 2000-luvulla pitoisuudet ovat
olleet useina vuosina alle mittalaitteen
toteamisrajan eli alle 1 µg/m3. Viiden
kilometrin päässä sijaitsevalla Mustijoen mittausasemalla pitoisuudet ovat
olleet selkeästi aiempaa matalampia
rikin talteenottolaitoksen valmistuttua
1991 ja viime vuosina vuosikeskiarvot
ovat olleet 1–2 µg/m3. Riemarin mittausasema sijaitsi teollisuusalueella,
jossa ei asu tai oleskele pysyvästi ihmisiä, jolloin valtioneuvoston antamia
raja- tai ohjearvoja ei sovelleta siellä.
Silti myös Riemarissa mitatut rikkidioksidipitoisuudet ovat olleet vuoden 1991
jälkeen alle 20 µg/m3 eli ekosysteemin
suojelemisen kriittinen taso on alittunut
teollisuusalueen sisälläkin. Riemarin
mittausasema siirrettiin vuonna 2012
Nybyn mittausasemalle.

Helsingin yliopiston tutkimus
Kilpilahdessa vuonna 2012
Helsingin yliopiston tutkijat mittasivat kuukauden ajan Kilpilahden Nybyn
mittausasemalla ilman kaasu- ja hiukkaspitoisuuksia. Kun rikkidioksidipitoi-

Kuva 4. Rikkidioksidipitoisuuden vuosittaiset keskiarvot kolmella pitkäaikaismittausasemalla Kilpilahden ympäristössä (Neste Oil, 1970–2013).
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suuksia verrattiin ilmamassan tulosuuntaan, nähtiin, että pitoisuudet
olivat selkeästi korkeammat, kun ilmamassa tuli jalostamon suunnalta
(kuva 5). Myös mitatut hiukkaspitoisuudet olivat tällöin suurempia. Muualta
teollisuusalueelta ei havaittu tulevan
yhtä korkeita pitoisuuksia. Vaikka rikkidioksidipitoisuudet teollisuusalueen
läheisyydessä ovat nykyään selvästi alle
annettujen raja- ja ohjearvojen, ovat Kilpilahden teollisuusalueen välittömässä
läheisyydessä mitatut pitoisuudet silti
muissa ympäristöissä, esimerkiksi kaupunkialueella, mitattuja arvoja korkeampia. Helsingin yliopiston SMEAR
III -mittausasemalla (Järvi et al. 2009)
Kumpulassa rikkidioksidipitoisuus oli
alkukesällä 2012 keskimäärin 1 µg/m3,
kun Kilpilahden keskiarvo oli 4 µg/m3.

Kuva 5. Rikkidioksidipitoisuuden
tuntikeskiarvot Kilpilahden Nybyn
mittausasemalla kesällä 2012.
Ilmamassan tulosuunta on eroteltu
värein.

Vähemmän rikkidioksidia,
vähemmän hiukkasia
Ilmakehän pienentyneet rikkidioksidipitoisuudet ovat mahdollistaneet kasvillisuuden ja ekosysteemien palautumisprosessien käynnistymisen useilla
alueilla. Ilmakehätutkijoita kiinnostaa
minkälaiset vaikutukset pitoisuuden
laskulla on ollut hiukkasmuodostukseen. Kahdessa tuoreessa Helsingin
yliopiston tutkijoiden tutkimuksessa on
tarkasteltu hiukkasmuodostuksen ja

rikkidioksidipitoisuuksien trendejä pitkäaikaismittauksien perusteilla. Toinen
tutkimus keskittyi vuosina 1996–2012
metsäympäristössä SMEAR II -mittausasemalla Hyytiälässä, kaukana
päästölähteistä tehtyihin mittauksiin
(Nieminen et al. 2014). Hyytiälän kaltaisessa puhtaassa ympäristössä rikkidioksidipitoisuuden lasku ei ole ollut yhtä selkeää kuin päästölähteiden
lähellä. Kuitenkin Hyytiälässä havaittiin
selvä laskeva trendi (keskiarvo -1,6 % /
vuosi), joka korostui kevät- ja syksyaikaan (lähes -3 % /vuosi). Samalla aikavälillä myös 1 nm-1µm kokoisten hiukkasten pitoisuudet laskivat (noin -1 %
/vuosi). Tutkimuksessa huomattiin, että
hiukkasmuodostusta tapahtui enemmän, kun rikkihappopitoisuudet olivat
korkeammat. Vaikka rikkihappopitoi-

suudet ovat tutkimuksen mukaan laskeneet Hyytiälässä, silti hiukkasmuodostumisnopeus ja hiukkasten kasvunopeus olivat kasvaneet. Tämä tulos
viittaa siihen, että hiukkasten kasvua
edistää rikkihapon lisäksi myös jokin
muu kondensoituva kaasu. Mittausasemaa ympäröivästä boreaalisesta metsästä ilmaan vapautuvat orgaaniset yhdisteet voivat muodostaa hapettuessaan
erittäin alhaisen höyrynpaineen omaavia yhdisteitä, jotka pystyvät uusimpien
tutkimustulosten mukaan selittämään
Hyytiälässä mitatut kasvunopeudet (Ehn
et al. 2014). Toisessa tutkimuksessa mittaukset suoritettiin vuosina 1992–2011
SMEAR I -mittausasemalla Värriössä,
metsäympäristössä, johon kaukokantautuu rikkidioksidipäästöjä Kuolan niemimaan teollisuusalueilta (Kyrö et al.
2014). Kuolan niemimaan rikkidioksidipäästöt ovat vähentyneet merkittävästi viime vuosikymmenten aikana, mutta
silti ne ovat suuremmat kuin Suomen
kokonaispäästöt. Värriössä mitatut rik-
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kidioksidipitoisuudet ovat laskeneet
-5,2 % /vuosi ja samalla myös hiukkaspitoisuudet ovat vähentyneet selvästi
(kokonaispitoisuus -2.5 % /vuosi).

Hiukkaset viilentävät
ilmakehää
Ilmanlaadun ja ekosysteemien suojelemisen kannalta on ollut välttämätöntä
puuttua rikkidioksidipäästöihin. Lainsäädännön ja uusien rikin talteenottomenetelmien avulla on onnistuttu
pienentämään päästöjä radikaalisti
1980-luvun huippulukemista. Samalla,
kun rikkidioksidipitoisuudet ovat laskeneet, myös ilmakehän hiukkasten konsentraatio on laskenut. Tämä hiukkaspitoisuuksien lasku parantaa osaltaan
ilmanlaatua, mutta samalla hiukkasten
ilmakehää viilentävä vaikutus pienenee. Se, kuinka suuresti rikkidioksidipitoisuuksien aleneminen tehostaa
globaalia ilmaston lämpenemistä, mietityttää tutkijoita ympäri maailman. Ilmaston monimuotoisuus tekee vaikutusten arvioinnista haastavaa, mutta juuri
pitkäaikaismittaukset tuovat tärkeää
tietoa, joiden perusteella voidaan mallintaa tulevaisuuden ilmastoa. Jatkossa
olisi tarpeen tarkemmin selvittää, millaiset rikkidioksidin ja hiukkasten pitoisuudet olisivat riittävän alhaiset
terveyden ja ekosysteemin kannalta,
mutta eivät niin alhaisia, että ilmastoa
viilentävää vaikutusta ei synny.
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Air quality of Kilpilahti has been
studied for over 40 years
Sulphur dioxide (SO2) emissions have decreased significantly in Finland since 1980s due to strict legislation and
new technologies. Sulphur dioxide concentrations have been monitored around the Kilpilahti industrial area for
over four decades and during that time they have declined considerably. Nowadays the SO2 concentrations in
Kilpilahti are clearly lower than the critical limit set to protect vegetation and ecosystem (20 µg/m3) even inside
the industrial area. Sulphur dioxide oxidizes easily in the atmosphere to sulphuric acid, which is a key compound
in atmospheric new particle formation. Atmospheric particles are important part of Earth’s climate system since
they can scatter solar radiation or act as a cloud condensation nuclei. Researchers in the University of Helsinki
have studied how decreasing of sulphur dioxide effect on particle concentrations. The studies of long term
measurements show that particle concentrations have also decreased. The reduction of atmospheric particles
has improved air quality but at the same time it has diminished the cooling effect of particles.
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Harri Portin, tutkija, Ilmatieteen laitos,
Itä-Suomen ilmatieteellinen tutkimuskeskus

Korkean tason
pienhiukkas- ja
pilvitutkimusta

Puijon torni. Kuva Pekka Ahponen.

Jo vuodesta 2006 Puijon tornin ylimmässä kerroksessa on
toiminut Ilmatieteen laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston
yhteinen mittausasema (Leskinen ym., 2009, Portin ym., 2009).
Aseman pääasiallinen tarkoitus on havainnoida ilmakehän
pienhiukkasten ja pilvien välisiä vuorovaikutuksia, sillä etenkin syksyisin tornin huippu on usein pilvien peitossa. Vuodesta 2009 alkaen Puijo on myös kuulunut kansalliseen SMEAR
(Station for Measuring Forest Ecosystem-Atmosphere Relations) mitta-asemaverkostoon (www.atm.helsinki.fi/SMEAR/).
Kesällä 2011 aseman toimintaa monipuolistettiin, kun se liittyi
mukaan kansainväliseen ICOS-projektiin (Integrated Carbon
Observation System), jonka tarkoituksena on seurata kasvihuonekaasujen pitoisuuksia ympäri Eurooppaa (http://www.
icos-infrastructure.fi/).

Puijon torni on Kuopion tunnetuin
maamerkki ja suosittu turistikohde.
Näköalatasanteelta voi ihailla komeaa järvimaisemaa yli 200 metriä Kallaveden pinnan yläpuolella.
Harva kuitenkaan tietää, että vielä
yhtä kerrosta ylempää löytyy monipuolinen mittalaitearsenaali, jolla
voidaan seurata ilmakehän pienhiukkasia, kaasuja ja pilviä.

Puijon asemalla jatkuvatoimisesti mitattuihin suureisiin
lukeutuvat pienhiukkasten pitoisuus ja koko sekä niiden optiset ominaisuudet eli kyky heijastaa ja imeä auringon valoa.
Lisäksi havainnoidaan otsonin, rikkidioksidin, typen oksidien, hiilidioksidin, metaanin sekä vesihöyryn pitoisuuksia.
Syksyisin parhaaseen pilviaikaan järjestetään myös isompia
mittauskampanjoita, joiden aikana tornissa havainnoidaan
muun muassa hiukkasten kemiallista koostumusta sekä pilvipisaroiden lukumäärää ja kokoa. Yksi Puijon aseman erikoisuuksia on näytteenkeruujärjestelmä, jolla voidaan erottaa
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pilvipisaroita muodostaneet hiukkaset muista hiukkasista ja
siten tutkia yksityiskohtaisesti mitkä hiukkasten ominaisuudet vaikuttavat pisaroiden muodostumiseen. Vastaavia mittausasemia on toki muitakin, Euroopassa useita ja Suomessakin Pallastunturin GAW-asema (Global Atmospheric Watch,
http://fmigaw.fmi.fi/, esim. Hatakka ym., 2003). Puijon erottaa
joukosta kuitenkin sen sijainti aivan Kuopion kaupungin tuntumassa, mutta silti samanaikaisesti lähellä luontoa. Asemalla
havaitaankin säännöllisesti sekä puhdasta ilmaa että paikallisten päästölähteiden vaikutuksia.

kimääräistä pienempiä. Etelästä ja lounaasta saapuu ajoittain
saastunutta ilmaa, jonka alkuperä on todennäköisesti Manner-Euroopassa. Näissä ilmamassoissa havaitaan usein kaikista suurikokoisimmat hiukkaset sekä korkeita mustan hiilen
pitoisuuksia. Kolmantena ryhmänä voidaan pitää paikallisten
lähteiden, kuten teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen
päästöjä. Lisäksi kylmimpinä vuodenaikoina kotitalouksien
lämmityksestä syntyvät päästöt ovat havaittavissa. Paikalliset
lähteet erottuvat nopean vaihtelun perusteella. Usein havaitaan lyhytaikaisia piikkejä hiukkaspitoisuuksissa, mustassa
hiilessä, sulfaatissa sekä kaasujen pitoisuuksissa.

Pienhiukkasilla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksessa

Hiukkasten lukumäärän havaittiin vaikuttavan pilvien ominaisuuksiin verrattaessa puhtaan ja likaisen ilman pilviä
(Portin ym., 2014). Korkeampi hiukkaspitoisuus tuotti enemmän pilvipisaroita ja siten tiheämpiä pilviä. Myös paikallisten
lähteiden päästöillä todettiin vastaava vaikutus. Viitteitä saatiin myös hiukkasten kemiallisen koostumuksen vaikutuksesta. Ihmistoiminnan tuloksena syntyneet epäorgaaniset hiukkaset olivat hieman herkempiä muodostamaan pilvipisaroita
verrattuna orgaanisista yhdisteistä koostuviin hiukkasiin.

Ilmakehän pienhiukkaset vaikuttavat ilmastoon monin tavoin. Ne viilentävät ilmastoa heijastamalla auringon säteilyä
takaisin avaruuteen. Jotkin, esimerkiksi metsäpalojen tuottamat hiiltä sisältävät hiukkaset, imevät säteilyä ja lämmittävät ympäröivää ilmakehää. Näiden säteilyvaikutusten lisäksi
pienhiukkaset vaikuttavat ilmastoon myös pilvien välityksellä.
Ne ovat välttämättömiä pilvien muodostumiselle, sillä vesihöyry tarvitsee tiivistymisytimiä. Juuri hiukkasten ja pilvien
vuorovaikutukset ovat merkittävin ilmastonmuutoksen ennustamisen epävarmuustekijä. Ihmisten toiminta on lisännyt ilmakehän hiukkaspitoisuuksia, jolloin myös pilvipisaroita
muodostuu enemmän, mutta ne jäävät kooltaan pienemmiksi. Pilvet ovat aiempaa tiheämpiä ja heijastavat enemmän
auringon säteilyä. Lisäksi pienhiukkasilla on todettu olevan
vaikutusta sademääriin: pienillä pilvipisaroilla kestää kauemmin kasvaa sadepisaroiksi, mikä toisaalta tekee pilvistä pitkäikäisempiä.

Venäjän maastopalot kesällä 2010
Poikkeuksellinen tapaus, joka ansaitsee tulla erikseen mainituksi Puijon aseman yhteydessä, olivat Venäjän maastopalot
kesällä 2010 (Mielonen ym., 2012, Portin ym., 2012). Tuolloin Suomea koettelivat ennätyshelteet. Kuuminta oli maan
itä- ja keskiosassa, tuolloin esimerkiksi Joensuussa tehtiin
Suomen mittaushistorian lämpötilaennätys, 37.2 astetta ja
Kuopiossa rikottiin vuorokauden keskilämpötilaennätys, 28.9
astetta. Samoihin aikoihin Moskovan seudulla riehuivat valtavat maastopalot, joissa tuhoutui noin 2000 neliökilometriä
maastoa ja joista aiheutui vakavia ilmanlaatuongelmia. Näitä
savuja kulkeutui useaan otteeseen myös Kuopioon, jossa
ne heikensivät ilmanlaatua huomattavasti yhdessä korkean
lämpötilan kanssa. Pahimpina päivinä, 29.7. ja 8.8. savun pystyi haistamaan ja sen vaikutus näkyvyyteen oli silmin ha-

Paikalliset lähteet ja ilmamassojen alkuperä
Puijolla havaitut ilmamassat voidaan karkeasti jakaa kolmeen
pääryhmään. Pohjoisesta ja luoteesta tulee puhdasta ilmaa,
jossa hiukkaspitoisuudet ovat alhaisimpia ja hiukkaset kes-

Läheiseltä voimalaitokselta saadaan Puijolle toisinaan
mielenkiintoista näyteilmaa. Kuva Jarkko Hirvonen.
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vaittava. Kun normaalina kirkkaana
kesäpäivänä näkyvyys on yli 50 km,
savupäivinä näkyvyys saattoi jäädä alle
kymmeneen kilometriin (kuva 3).
Puijolla pystyttiin havainnoimaan suoraan savuisen ilman koostumusta ja
savuhiukkasten ominaisuuksia. Näiden
hiukkasten havaittiin olevan selvästi
tavanomaista suurempia, kuten kuvasta 4 käy ilmi. Toinen huomattava ero
oli savuhiukkasten suuri mustahiilipitoisuus. Mustaa hiiltä havaittiin hiukkasissa ajoittain jopa yli
1 µg/m3, mikä on noin kymmenkertainen määrä normaaleihin
kesän pitoisuuksiin verrattuna. Kaasuista typpi- ja rikkidioksidin pitoisuudet olivat 2–3 kertaa normaalia korkeammat ja
myös otsonia oli ilmassa hieman tavallista enemmän.

Kuva 3. Näkymiä Puijon tornin katolta. Vasemmalla automaattikameran ottama kuva kesäkuun 29. päivältä 2010, joka
oli erityisen savuinen. Oikealla vertailun vuoksi kirkas päivä
kesältä 2011.

Viitteet
•

•

•

Kuva 4. Kahden savuisimman päivän (29.7. ja 8.8.) ajalta laskettu keskimääräinen hiukkaskokojakauma (musta) sekä kesien
2007–2010 ajalta laskettu keskimääräinen normaaliolosuhteiden jakauma (harmaa). (Alkuperäinen kuva: Portin ym., 2012).
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johtaja
Timo Lanki, johtava
Insinööritoimisto
AX-LVI
tutkija,
Oy THL

Hajujen ja terveydelle haitallisten
päästöjen vähentäminen valimoissa
Tutkimus- ja tuotekehityshankkeissa tarvitaan erilaisia mittauksia, joiden avulla selvitetään kohteen päästöjä sekä hallintamenetelmien tehokkuutta ja toimivuutta. Tähän tarvitaan
monipuolista mittauskalustoa ja -osaamista. Insinööritoimisto AX-LVI Oy on ollut viime vuosina mukana useissa eurooppalaisissa kehityshankkeissa, mistä esimerkkinä juuri
päättynyt Odorless Casting -projekti. Tässä hankkeessa hyödynnettiin Insinööritoimisto AX-LVI
Oy:n osaamista ja asiantuntemusta
valimoiden erilaisiin päästöihin ja
hajuihin sekä niiden mittaamiseen
liittyen. Projektiin on saatu osarahoitusta LIFE-ohjelmasta vuosina
2011–2014 (LIFE10 ENV/FI/059).

Valimot haisevat
Valimoista vapautuu ulkoilmaan erilaisia epäpuhtauksia,
mutta erityishuomiota on saaneet prosesseista vapautuvat
hajut ja niiden vaikutus ympäristöön. Valimoissa on useita
eri hajulähteitä, kuten sulatus, keernan valmistus, kaavaus,
valu, tärytys sekä hiekan käsittely ja kierrätys. Hajut johtuvat
lukuisista sekä orgaanisista että epäorgaanisista yhdisteistä.
Haisevien yhdisteiden ominaisuuksista ja suuresta määrästä
johtuen niiden mittaaminen ja myös vähentäminen on vaikeaa.

Erilaisia valimoita
Kohteina oli rauta-, teräs- sekä alumiinivalimoita, joiden hajupäästöjä analysoitiin olfaktometrillä. Lisäksi mitattiin hiukkasia, lukuisa joukko erilaisia kemiallisia yhdisteitä ja pitoisuuksien ajallista vaihtelua. Mittausten yhtenä tarkoituksena oli
selvittää, mitkä yhdisteet ovat hajun aiheuttajia. Mittauksia
tehtiin yhteensä seitsemässä valimossa. Mukana oli valimoita
Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Itävallasta ja Hollannista.

Odorless Casting -projektissa selvitettiin valimoista vapautuvia hajuja ja muita päästöjä yhteistyössä eurooppalaisten
valimoinstituuttien kanssa. Lisäksi testattiin eri puhdistuslaitteiden soveltuvuutta päästöjen vähentämiseen. Mukana
oli seitsemän eurooppalaista valimoa, saksalainen ja ruotsalainen valimoinstituutti, teollisuuden päästöjen mittaukseen
erikoistunut konsulttiyritys (AX) sekä eri puhdistuslaitetoimittajia, jotka valmistivat projektin tarpeisiin pienikokoiset pilotlaitteet. Odorless Casting oli Euroopan Unionin Life-ohjelman
rahoittama hanke, joka käynnistyi syksyllä 2011 ja päättyi vuoden 2014 syyskuun lopulla.

Hajujen vähentämiseksi testattiin puhdistusmenetelmiä, joita
olivat katalyyttinen ja terminen poltto, biosuodatus, adsorptiomenetelmä sekä innovatiivinen sytytyskipinämenetelmä.
Menetelmien puhdistusteho hajuille ja erilaisille yhdisteille
määritettiin em. mittausten avulla. Projektissa selvitettiin
myös puhdistuslaitteiden kustannustehokkuus. Insinööritoimisto AX-LVI Oy vastasi mittauksista Suomessa ja Ruotsissa.

Tulokset
Projektin kuluessa vastaan ei tullut kauheita yllätyksiä. Etukäteen haisevimmiksi oletetut tuorehiekkarautavalimot osoittautuivat sellaisiksi myös mittausten mukaan. Voimakkaita hajuja
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aiheuttaa varsinkin kaavaus ja myös valujen jäähdytys. Päästöt
ovat pahimmillaan miljoonia hajuyksikköjä tunnissa. Joistain
prosessivaiheista oli löydettävissä hajun kanssa korreloivia
yhdistepitoisuuksia, mutta kaiken kaikkiaan selkeätä hajun
aiheuttajayhdistettä on edelleen vaikea useassa kohteessa
nimetä.
Erilaiset polttotekniikat ovat hyvin varmoja menetelmiä hajujen hävittämisessä. Menetelmänä voi olla rekuperatiivinen tai
regeneratiivinen poltto ja myös katalyyttinen poltto osoittautui useassa kohteessa tehokkaaksi. Polttotekniikoista tulee
usein myös taloudellisia, mikäli niiden jälkilämpöä voidaan
hyödyntää. Joissain kohteissa myös biologinen puhdistus
osoittautui hyvin varteenotettavaksi vaihtoehdoksi. Kipinäsytytysmenetelmä toimii enemmänkin sisäilman pitoisuuksia
vähentävänä keinona, päästöjä sillä ei pystytä riittävän tehokkaasti vähentämään.

Projektiorganisaatio

Mittaus käynnissä eräällä valimolla.
Vaunun vieressä CTP:n pilottilaitteisto.

Projektin koordinaattorina toimi Meehanite Technology Oy
ja partnereita olivat Insinööritoimisto AX-LVI Oy, Institut für
Giessereitechnik gGmbH, Saksa, Swerea SWECAST AB,
Ruotsi, REINLUFT Umwelttechnik Ingenieurgesellschaft
mbH, Saksa, Chemisch Thermische Prozesstechnik GmbH,
Itävalta sekä Nederman Filtration GmbH, Saksa.

Insinööritoimisto ilmansuojelussa
AX-SUUNNITTELU on vuonna 1993 perustettu monialainen 90 hengen insinööritoimisto Tampereelta, jossa
tehdään LVI-suunnittelun lisäksi sähkö-, automaatio- ja
prosessisuunnittelua. Yrityksessä on myös Ympäristöyksikkö, jonka toimenkuvaan kuuluvat päästö-, työhygienia-, melu- ja ilmanvaihtotekniset mittaukset, mallinnukset sekä alan konsultointi. Ympäristöyksikössä
tehdään myös turvallisuussuunnittelua, esimerkiksi
ATEX-luokittelua, vaaranarvioita ja pelastussuunnitelmia
sekä Motivan tukemia energiakatselmuksia.
Ympäristöyksikkö on keskittynyt vahvasti ilmansuojeluun. Tästä on yhtenä esimerkkinä useat kymmenet
suunnitellut teollisuuden hiukkassuodattimet sekä VOCyhdisteiden hävitys ja talteenottolaitokset. Tarjoamme
apuamme koko prosessin läpiviemiseen; selvitämme
lähtöarvot mitoitusta varten mittaamalla, ehdotamme
tehokkaimman ja taloudellisimman tavan päästöjen hallintaan, arvioimme laitetoimittajien tarjouksia, teemme
takuuarvomittaukset ja seuraamme myös laitteistojen
kuntoa jatkomittauksin.
Yritys on ollut pitkään Ilmansuojeluyhdistyksen jäsen.
Kyseistä yhdistystä tarvitaan saattamaan alan eri toimijoita yhteen ja jakamaan tietoa ilmansuojelun nykytilasta.
Ilmansuojelupäivät ovat vuoden ehdottomia kohokohtia.

AX:n olfaktometri.

Seppo Heinänen
Insinööritoimisto AX-LVI Oy

Sulan kaato senkkaan.
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Liisa Kallio, Ilmansuojeluyhdistyksen sihteeri
Kuvat: Kerttu Kotakorpi

Ilmansuojelupäivät

2014

Ilmansuojelupäivillä pureuduttiin ilmastonmuutoksen tilaan,
ilmansaasteiden terveysvaikutuksiin, teollisuuden puhtaamman
teknologian tuomiin mahdollisuuksiin ja liikenteen päästöihin.
Päivät järjestettiin perinteiseen tapaan Lappeenrannassa,
19.–20.8.2014.

I

lmansuojelupäivät avasi Lappeenrannan teknillisen yliopiston dekaani, Esa
Marttila. Hän kertoi yliopiston painottavan tulevaisuuden tutkimuksessaan
vihreää energiaa ja teknologiaa kestävän kilpailukyvyn ohella. Yksi polttavimmista Lappeenrannan teknillisessä
korkeakoulussa tutkituista aiheista on
uusiutuvan energian varastoiminen.
Ilmansuojeluyhdistys palkitsi tänä vuonna Maria-Pia Karppelan ja Juho Kutvosen ansiokkaista ilmansuojeluun liittyvistä opinnäytetöistään. Karppela pääsi
ilmansuojelupäiville noutamaan juhlallisesti kunniakirjansa. Hän piti myös pienen esitelmän työstään: ”Puun pienpoltossa syntyvien hiukkaspäästöjen
toksikologisten soluvasteiden aikariippuvuus”.
Ilmastonmuutoskeskustelu kävi päivil-

lä kuumana. Ilmatieteen laitoksen
johtaja Petteri Taalas käynnisti ilmastokeskustelun esityksellään ”Ilmaston
muutos; uhat ja mahdollisuudet”. Vaikka ilmastonmuutoksella on valtava
määrä vakavia negatiivisia vaikutuksia,
voi Suomi myös osittain hyötyä siitä joillain aloilla: Kasvukauden pidentyessä
metsät tulevat kasvamaan paremmin,
lämmitysenergian tarve vähenee ja
Arktinen muutos tarjoaa mahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Taalas näkee myös energiaratkaisuissa ja
cleantechissa suuria mahdollisuuksia
Suomelle.
Värikästä keskustelua saatiin aikaan ”Ilmasto muuttuu – onko peli jo menetetty?” -paneelikeskustelussa, johon osallistuivat kansanedustaja Sirpa Paatero,
tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäki,
Luonto-Liiton toiminnanjohtaja Leo
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Stranius, valtiotieteiden kandidaatti
Raimo Sailas sekä Energiateollisuus
ry:n Johtaja, Jukka Leskelä. Isomäki
piti aurinkosähkön hinnan tippumista ja
akkujen kehitystä lupaavina merkkeinä,
mutta toisaalta näki erityisesti ikiroudan
sulamisen suurena uhkakuvana. Paatero nosti esiin, ettei poliittisia päätöksiä
tehdä katsomalla riittävän pitkälle tulevaisuuteen. Stranius puolestaan kertoi rohkaisevan esimerkin Pekingistä:
Pekingin sähköstä tuotetaan edelleen
yksi neljäsosa kivihiilellä, mutta he ovat
silti sitoutuneet luopumaan siitä kokonaan vuoteen 2020 mennessä. Sailas
näki tilanteen jo lähes toivottomana.
Sailas puhui tukijärjestelmien olevan
tehottomia OECD:n tutkimuksen mukaan, mutta globaali hiilidioksidivero
voisi toimia ratkaisuna. Sailas hyväksyy
tukijärjestelmät osaksi siirtymävaihetta,
mutta niiden varaan ei pitäisi rakentaa
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järjestelmiä. Leskelä oli yhtä mieltä siitä, että
tilanne on vakava, mutta ratkaisut tulisi toteuttaa siten, ettei Suomen kilpailukyky kärsi.
Ilmansaasteiden terveysvaikutuksista päästiin kuulemaan osiossa: Miten ja miksi ilmansaasteet vaikuttavat terveyteen. Terveyden
ja hyvinvoinnin laitoksen Timo Lankin esityksestä ilmeni, että asuinpaikan etäisyydellä
vilkkaasti liikennöityyn tiehen voi olla merkittäviä terveysvaikutuksia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Raimo Salosen,
esitelmä ”Puunpolton savuista sydän ja hengityssairauskuolemia” paljasti , että vuodessa
noin 3,2 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa ja
76 miljoonan terveen elinvuoden menetystä
aiheutuu pitkäaikaisesta altistumisesta ulkoilman pienhiukkasille maailmanlaajuisesti.
Suomi, Ruotsi ja Norja ovat keskimäärin
puhtaampia sekä hiukkasten massa- että
lukumääräpitoisuuksien osalta kuin Keskija Etelä- Eurooppa. Kaukokulkeuman osuus
suurissa eurooppalaisissa kaupungeissa on
kuitenkin huomattava, kertoi Ilmatieteen laitoksen Tutkimusprofessori Jaakko Kukkonen.
Parhaalla tekniikalla puhtaampi teollisuus
-osiossa käytiin läpi parhaan käytettävissä olevan tekniikan toimeenpanoa ja vaikutuksia, niin lupaviranomaisen kuin yritystenkin näkökulmasta. Projektipäällikkö
Reima Rynö kertoi kuinka Helsingin Energialla on onnistuttu vähentämään typen oksidipäästöjä palamisprosessia, optimoimalla ja
käyttämällä polttoteknisiä menetelmiä. Uusien päästövähennysvaatimuksien johdosta Helsingin Energialla joudutaan tekemään mittavia investointeja, sillä energiantuotanto on
määrällisesti suurin typen oksidipäästöjen
lähde Helsingissä.
Uusilla rajoituksilla tähdätään ilmaan joutuvista päästöistä aiheutuvien terveyshaittojen
vähentämiseen, sekä ympäristöhaittojen kuten
happamoitumisen ja rehevöitymisen vähentämiseen, kertoi Ympäristöministeriön neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen.
Päivien viimeisessä ”Muutosta ilmassa” -osiossa kuultiin muun muassa liikenteen murroksesta, meriliikenteen päästörajoituksista, kuntien
valvontakäytännöistä, ilmansuojelupaketista ja
aurinkoenergian mahdollisuuksista.
Eri liikennemuodot yhdistetään kokonaisuudeksi infrastruktuurin ja erityisesti tietotekniikan avulla, kertoi VTT:n tutkimusprofessori
Nils-Olof Nylund tulevaisuuden liikenteestä.
Päästöjen rajoittamisen tarve ei tule katoamaan
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UUS I
S IHT E E RI

Kerttu Kotakorpi jättäytyy muiden kiireiden
takia ISY ry:n sihteerin
tehtävistä ja on opastanut tehtävien hoitoon
jatkajaansa. Liisa Kallio esittäytyy tässä.
”Olen 24-vuotias ympäristöekologian opiskelija
Helsingin yliopistosta.
Ympäristöekologina minua kiinnostavat ihmiLiisa Kallio on Ilmansen aiheuttamat ongelsuojeluyhdistyksen
mat ympäristössä, etenuusi sihteeri.
kin ilmastonmuutos ja
siihen liittyvä energiapolitiikka. Viime lukuvuosi vierähti lähinnä työharjoittelussa, ensin Suomen ympäristökeskuksen
viestinnässä ja sitten WWF:n ympäristökasvatustiimissä.

ja liikenteen öljyriippuvuudesta halutaan eroon. Järjestelmistä tulee yhä kommunikoivampia; sähkön, elektroniikan ja tietotekniikan osuus tulee kasvamaan autoissa, eikä auton omistaminen ehkä tulevaisuudessa olekaan itseisarvo ihmisille.
Tutkimusinsinööri Mikko Savolahti Suomen ympäristökeskuksesta, totesi Euroopan komission vuoden 2013 lopussa
julkistaman ilmansuojelupaketin lisävelvoitteiden olevan Suomen osalta hyvin pieniä. Ainoastaan ammoniakin kohdalla tilanne tulee olemaan haastava Suomelle.
Suomen ensimmäinen aurinkotalousprofessori, Christian Breyer Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta olettaa, että tulevaisuuden kestävän energiantuotannon peruspilareita tulevat
olemaan tuuli- ja aurinkoenergia. Auringolla on valtava potentiaali energiantuotannossa, sillä se tuottaa massiiviset 23 000
TWy vuodessa. Aurinkokennotekniikasta saattaa tulla maailman edullisin energiantuotantotapa, jos nykyinen markkinakehitys jatkuu. Breyer korosti esityksessään, että sataprosenttisesti uusiutuvista energianlähteistä koostuva energiajärjestelmä on mahdollinen.
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Toimin tänä vuonna myös Allianssin ilmastodelegaattina. Allianssi on valtakunnallinen nuorisotyön palvelu- ja vaikuttajajärjestö, jonka jäseninä
on 121 valtakunnallista nuoriso- tai kasvatusalan
järjestöä. Päätehtävänäni Allianssin ilmastodelegaattina on edistää nuorten osallisuutta ilmastopoliittisessa keskustelussa niin Suomessa kuin
kansainvälisestikin. Edustan Allianssia esimerkiksi
Perussa järjestettävissä YK:n ilmastoneuvotteluissa. Ympäristöalalla toimimisessa minua motivoi erityisesti halu säilyttää ympäristön hyvä tila ja riittävät
resurssit myös tuleville sukupolville.
Osallistuin tänä kesänä ensimmäistä kertaa Ilmansuojelupäiville, joilla oli todella mielenkiintoisia
esityksiä liittyen ilman suojeluun. Odotan innolla
Ilmansuojeluyhdistyksen seuraavia seminaareja ja
muita tapahtumia, joissa voin tutustua lisää Ilmansuojeluyhdistyksen aktiiveihin.
Nähdään taas Ilmansuojeluyhdistyksen
tapahtumissa!”
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Kerttu Kotakorpi, Ilmansuojeluyhdistyksen sihteeri

Etelän matkalla

Ilmansuojeluyhdistys
vieraili kesäisessä Virossa
4.–5.6.2014.
Iloinen isyläisten joukko kokoontui Helsingin Länsisatamaan
aurinkoisena kesäkuun aamuna. Matkamme suuntautui
laivalla Viroon ja bussilla satamasta eteenpäin. Isäntämme
odottivat meitä Viron Ympäristökeskuksella, missä tutustuimme Viron ilmanlaadun seurantaan ja tutkimukseen. Päivä jatkui vierailulla Muugan satamaan, missä meille esiteltiin Viron
satamien toimintaa ja TRS-hajupäästöjen valvontaa.
Matkalla kävimme myös ilmanlaadun mittauspisteellä. Päivä huipentui hienoon illalliseen ravintola Leibin tunnelmallisella ulkoterassilla. Toisena päivänä vierailimme hyvin
mielenkiintoisessa, neuvostoaikaisessa sukellusvenetukikohdassa ALARA:ssa, Paldiskissa ja matkalla ihailtiin alueen tuulipuistoja.
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Viron ympäristökeskuksen ilmanlaadunmittausautoa tutkimassa.

Mittausasemalla.

Neuvostoaikainen muistomerkki
sukellusvenetukikohdassa.

Sukellusvenetukikohta oli pitkän
ajomatkan päässä.

20

3 / 2014

ILMASSA

Ilman puhtaus on haaste
mittausmenetelmien herkkyydelle
Ulla Makkosen väitöstutkimus osoittaa, että Euroopan rikkidioksidi- ja ammoniakkipäästöjen alenemisen seurauksena pitoisuudet ovat laskeneet Suomessa ja mittausmenetelmien pitää olla yhä herkempiä.
Viime vuosikymmeninä Euroopan rikkidioksidi- ja ammoniakkipäästöt ovat vähentyneet huomattavasti. Päästöjen vähentymisen seurauksena sekä rikkidioksidin että pelkistyneen
typen pitoisuudet ovat laskeneet Suomessa. Tausta-asemilla
rikkidioksidipitoisuudet olivat vuonna 1985 1,6–4,9 µg S /m 3,
vuonna 1993 alle 2,0 µg S /m 3 ja viime vuonna vain 0,1–0,4
µg S/m 3. Utössä, Virolahdella ja Oulangalla myös pelkistyneen
typen pitoisuudet ovat vähentyneet: vuonna 1993 pitoisuudet olivat 0,2–0,8 µg N/m3 ja viime vuonna 0,1–0,4 µg N/m 3
(kuva 1). Koska sulfaattipitoisuudet ovat viime vuosina laskeneet nopeammin kuin pelkistyneen typen pitoisuudet,
Keski-Euroopasta peräisin olevat aerosolihiukkaset ovat nyt
vähemmän happamia kuin aikaisempina vuosina. Suomen
pitoisuuksiin vaikuttavat Keski-Euroopasta tulevien ilmamassojen pitoisuuksien lisäksi ilmamassojen tulosuuntien vaihtelut,
esim. Oulangalla tuulensuunta oli tutkimusjakson loppupuolella useammin pohjoisesta puh-taammalta alueelta.

Kuva 1. Yläkuvassa pelkistyneen typen ja sulfaattirikin suhteen kehitys neljällä Suomen ilmanlaadun
tausta-asemalla vuosina 1989–2013, keskikuvassa
rikkidioksidin ja alakuvassa pelkistyneen typen
pitoisuudet ilmassa samalla ajanjaksolla.

Jatkuvatoimisella ioni-kromatografilla tarkkoja tuloksia
pitoisuusvaihteluista
Alentuneet pitoisuudet lisäävät vaatimuksia mittausmenetelmien herkkyydelle, joten menetelmiä pitää kehittää jatkuvasti.
Väitöskirjassa tutkittiin epäorgaanisia kaasuja ja hiukkasten
kemiallista koostumusta ulkoilmassa käyttäen uudenlaista
jatkuvatoimista ionikromatografia aikaisemmin ilmanlaadun
tutkimuksessa käytettyjen menetelmien lisäksi. Jatkuvatoimisella MARGA 2S-ionikromatografilla määritettiin kaasujen
ja epäorgaanisten ionien pitoisuuksia alle 2,5 µm ja alle 10
µm hiukkasissa kaupunkiympäristössä sekä Hyytiälän tausta-asemalla. Lyhyellä aikareso-luutiolla saaduista tuloksista
voitiin määrittää typpihapon, typpihapokkeen ja ammoniakin
vuorokausisyklit. Talvella vuorokausisyliä ei esiintynyt, mutta
keväällä sekä kaupunki- että taustailman mittauksissa havaittiin vuorokausivaihtelua. Kuvassa 2 on Hyytiälässä keväällä
2011 mitattuja pitoisuuksia. Ammoniakkipitoisuus laski yöllä,
jolloin ammoniakki poistuu helposti ilmasta kasteen mukana ja
nousivat päivällä, jolloin on myös lämpimämpää, mikä lisää ammoniakkiemissioita sekä ammoniumnitraatin siirtymistä kaasu-
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Kuva 2. Hyytiälässä mitattuja ammoniakki-, typpihappo ja typpihapoke pitoisuuksia (ppb) keväällä
2011.

Ulla Makkonen väitteli 15.8.2014 Helsingin yliopiston
matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa
aiheesta ”Measurements of inorganic ions and their
precursor gases in ambient air”. Vastaväittäjänä toimi
professori Jyrki Mäkelä Tampereen teknillisestä yliopistosta ja kustoksena professori Marja-Liisa Riekkola Helsingin yliopiston Kemian laitokselta. Väitöskirja
on julkaistu sarjassa Finnish Meteorological Institute
Contributions.
Lisätiedot:
Erikoisutkija Ulla Makkonen, p. 050 911 9011,
ulla.makkonen@fmi.fi
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kasten kemiallisessa koostumuksessa kuten uuden vuoden ilotulitulitusten ja juhannuskokkojen vaikutus. Lyhyen
aikaresoluution tuloksia voidaan käyttää hyödyksi muun
muassa tutkittaessa lähdealueita ja ilmakemian prosesseja sekä mallinnuksessa.

faasiin. Typpihapokkeen pitoisuus laski päivällä, koska se
hajoaa auringonsäteilyn vaikutuksesta. Sen sijaan typpihappoa muodostuu päivällä OH-radikaalin reagoidessa
typpidioksidin kanssa. Hyytiälässä kesäaikaan havaitut
syklit olivat voimakkaimpia johtuen valokemiallisista
reaktioiden lisäksi mahdollisesti ympäristön emissioista.
Laitteistolla havaitaan myös lyhytaikaiset muutokset hiuk-

VÄITÖS

Ilmastopolitiikka tarvitsee
uusia toteutuskeinoja
Ilmatieteen laitoksella erikoistutkijana
työskentelevän Hanna Virran mukaan ilmastopolitiikka voisi hyötyä uusista toteutuskeinoista.
Nykyiset ilmastosopimukset tähtäävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen. Jos vain osa valtioista on sitoutunut tällaiseen sopimukseen, syntyy monia
ongelmia. “Tällöin esimerkiksi tuotantoa
voidaan siirtää sellaisiin maihin, joissa
päästöjä ei ole rajoitettu. Tämä niin kutsuttu
hiilivuoto saattaa kumota tavoitellut globaalit päästövähennykset”, Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Hanna Virta toteaa.
Päästöjen rajoittaminen kulutuspohjaisesti on tuotantopohjaisia rajoituksia tehokkaampi ratkaisu, mikäli vain osa valtioista
on sitoutunut päästöjen vähentämiseen.
Tällöin sopimukseen sitoutuneet valtiot
vastaavat maassa kulutettujen tuotteiden ja palveluiden kasvihuonekaasupäästöistä riippumatta siitä, missä ne on tuotettu. Siksi sopimuksesta ei synny kannustinta siirtää tuotantoa sellaisiin maihin, joissa päästöjä ei ole rajoitettu.
Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin kulutuspohjaisiin päästökiintiöihin perustuvaa henkilökohtaista päästökauppaa järjestelmässä, jossa kuluttajat voivat käydä kauppaa
päästökiintiöillään.
Kuluttajille paremmat vaikutusmahdollisuudet
Henkilökohtainen päästökauppa viittaa sellaiseen kasvihuonekaasujen päästökauppaan, jossa yksittäiset kuluttajat ovat tavalla
tai toisella mukana. Väitöstutkimuksessa
hahmotellaan Kaupattavat kuluttajakiintiöt
-instrumentti, jota tarkastellaan panos–
tuotos-taloudessa. Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentti on henkilökohtaisen
päästökaupan muoto, jossa kaikilla tavaroil-

la ja palveluilla on rahamääräisen hinnan
lisäksi päästöoikeuksina ilmaistu päästöhinta. Tulosten mukaan instrumentti vähentää
kokonaispäästöjä ja ohjaa sekä kulutusta
että tuotantoa vähäpäästöiseen suuntaan.
Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentin mukaan kasvihuonekaasupäästöjen
kokonaistasosta päätetään kansainvälisissä neuvotteluissa. Kansallinen, kulutuksen
päästöjä rajoittava päästökiintiö jaetaan
päästöoikeuksina kansalaisten eli kuluttajien kesken sovitun jakomenettelyn mukaan,
esimerkiksi tasan. Jaetut päästöoikeudet
talletetaan pankkitiliä tai bonusjärjestelmiä
vastaavalle tilille, josta niitä käytetään esimerkiksi pankkikortin avulla ostotapahtumien yhteydessä. Kuluttajat voivat myydä ja
ostaa päästöoikeuksia päästöoikeusmarkkinoilla. Jos instrumenttia sovelletaan kansainvälisesti, myös päästöoikeusmarkkinat
ovat kansainväliset.
Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentti tarjoaa kuluttajille suoran mahdollisuuden
vaikuttaa kasvihuonekaasupäästöjen kokonaismäärään: kuluttaja voi jättää osan
jaetuista tai ostetuista päästöoikeuksistaan käyttämättä ja näin vähentää kokonaispäästöjä. Aikaisempien tutkimusten perusteella tällaisen järjestelmän myötä kuluttajien kyky ymmärtää ja hallita kulutusvalintojensa ilmastovaikutuksia paranee.
Ratkaisumalli kansainvälisille päästöneuvotteluille
Lindahlin tasapaino -käsitteen avulla
voidaan analysoida yhteistoimintaan perustuvia sopimuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Näyttäisi kuitenkin olevan
epäselvää, mitä Lindahlin tasapainolla
tarkoitetaan ilmastonmuutoksen yhteydessä. Siksi väitöstyössä esitetään määritelmä
ilmastonmuutokseen sovelletusta Lindahlin
tasapainosta.
Tällaiselle tasapainolle tunnusomaisia
tekijöitä ovat päästömaksut ja kompensaatiot. Kompensaatioiden avulla korvataan
globaalien päästöjen alueellisia vaikutuksia: mitä enemmän alue kärsii ilmastonmuutoksen vaikutuksista, sitä enemmän
sille maksetaan kompensaatiota. Tasapai-
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nossa päästömaksut kattavat kompensaatiomaksut, kaikki alueet ovat yksimielisiä
globaalien päästöjen määrästä ja kulutuksen, investointien ja päästöjen alueellinen
jakautuminen on tehokasta (Pareto-optimaalista). Lindahlin tasapaino voidaan toteuttaa päästökauppaa hyödyntävällä Lindahlin mekanismilla. Siinä päästöoikeudet
jaetaan eri alueille siten, että voimakkaasti
ilmastonmuutoksen vaikutuksista kärsivät
maat saavat kompensaationa enemmän
päästöoikeuksia kuin vähän kärsivät maat.
Väitöstyössä tutkittiin Lindahlin tasapainoa
useissa erityyppisissä asetelmissa.
Väitöstyön tulosten mukaan kaikki valtiot
eivät hyödy maailmanlaajuiseen, Lindahlin tasapainoon pohjautuvaan sopimukseen
sitoutumisesta. Jos vähiten sopimuksesta
hyötyville valtioille maksetaan ulkopuolista
rahaa sopimukseen sitoutumisesta, maailmanlaajuinen sopimus voidaan saada aikaiseksi. Väitöstyön tulosten perusteella
tällaisten ulkopuolisten maksujen yhteissumma saattaisi jäädä kohtuulliseksi. Tulokset pohjautuvat Nordhausin ja Boyerin
Yalen yliopistossa kehittämän integroidun
ilmasto–talous-mallin RICE-99 aineistoon.
Ilmatieteen laitoksen erikoistutkijan,
KTM, FM Hanna Virran väitöskirja Climate Change Policy Instruments for Future Use: Personal Carbon Trading and
Lindahl Mechanisms tarkastetaan Aaltoyliopiston kauppakorkeakoulussa. Vastaväittäjänä toimi professori Knut Einar Rosendahl (Norwegian University
of Life Sciences, School of Economics
and Business) ja kustoksena professori
Markku Kallio (Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu). Väitöstilaisuus oli perjantaina 19.9.2014. Väitöskirja on
julkaistu Aalto-yliopiston Doctoral Dissertations -julkaisusarjassa, ja sen
elektroninen versio on saatavissa osoitteessahttp://urn.fi/URN:ISBN:978-952
-60-5819-1.
Lisätietoja: erikoistutkija Hanna Virta,
p. 050 431 0049, hanna.virta@fmi.fi
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AX-SUUNNITTELU KERTOO ILMASI LAADUN
Ilmansuojeluselvitykset
Sisäilmaselvitykset ja -mittaukset
Teollisuuden- ja työhygieniamittaukset
Energiakatselmukset ja -mallinnukset
Kemikaalien riskiarvioinnit sekä onnettomuus- ja leviämismallinnukset
Melu- /ympäristöselvitykset ja -mittaukset, hajupaneeli ja asukaskyselyt

Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n päästömittaustoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima
testauslaboratorio T232. Akkreditoinnin pätevyysalue
löytyy FINASin sivuilta. Toimielin täyttää standardin
SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 vaatimukset.

MONIPUOLINEN TEKNISEN SUUNNITTELUN JA KONSULTOINNIN OSAAJA
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AX-Suunnittelu, Kuokkamaantie 4 a, 33800 Tampere, puh. 03 2680 111
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> ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
> MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
> MITTAUSVERKON DATAN TIEDON
KERUU, -KÄSITTELY JA RAPORTOINTIOHJELMAT
www. hnunordion.fi
HNU Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6), 00371 HELSINKI
Puh 09 - 565 7240, fax 09 - 565 724 30
myynti@hnunordion.fi

Ilmanlaadun Ilmanlaadun
mittalaitteet ja järjestelmät

mittalaitteetja järjestelmät
Sintrolin tuotteet

Baseline Mocon, Opsis, Rekordum, Siemens, Tekran, Teledyne Api, Verewa
• Pölymittarit
• NOx, SOx -konvertterit
• EMES gravimetrinen näytteenotin

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

Lisätietoja:
Timo Hakala p.0400 405507
timo.hakala@sintrol.fi

Teledyne Api, Verewa, www.sintrol.fi
Baseline Mocon, Tekran, Siemens

Ilmansuojelu 2/2009
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SMPS

TSI

®

APS

CPC

UFP
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Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
010-820 1130

fax. 010-820 1103

e-mail: sales@labtronic.fi

www.labtronic.fi

KONTRAM OY, Tuupakantie 32 a, 01740 Vantaa. Puh. (09) 8866 4500, faksi (09) 8866 4599
e-mail: analyysi@kontram.fi, www.kontram.fi
Ilmansuojelu 2/2009
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Ilmatieteen laitos
Asiantuntijapalvelut, Ilmanlaatu ja energia
Erik Palménin aukio 1, PL 503, 00101 Helsinki
ilmanlaatupalvelut@fmi.fi
www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut

Ilmanlaadun ja tuulienergian asiantuntija
t1ÊÊTUÚKFOMFWJÊNJTNBMMJTFMWJUZLTFU
t*MNBOMBBEVONJUUBVLTFU
t.JUUBMBJUUFJEFOLBMJCSPJOOJU
t*MNBLFNJBOBOBMZZTJQBMWFMVU
t*MNBOMBBEVOTFVSBOUBTVVOOJUFMNBU

t5VVMJNJUUBVLTFU
t5VVMJKBKÊÊUÊNJTBUMBTUVMPTUFOBOBMZTPJOUJ
t1BJLBMMJTFOUVVMJWPJNBQPUFOUJBBMJONÊÊSJUUÊNJOFO
t-ZIZUBJLBJTFUUVVMJWPJNBOUVPUBOUPFOOVTUFFU
t,PVMVUVTKBLPOTVMUPJOUJQBMWFMVU

Vuoden viimeinen Ilmansuojelu-lehti
ilmestyy joulukuussa.

Hyvää syksyä!
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Ilmansuojeluyhdistys
löytyy myös Facebookista,
tule tykkäämään!

llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnallisena ympäristönsuojelujärjestönä.
llmansuojeluyhdistyksen tarkoituksena on edistää ilmansuojelua ja ilmansuojelun tutkimusta Suomessa sekä
toimia yhdyssiteenä ilmansuojelun
parissa työskentelevien henkilöiden
ja yhteisöjen välillä Suomessa ja
ulkomailla.llmansuojeluyhdistys pyrkii
toiminnallaan edistämään ilmansuojelualalla toimivien henkilöiden
ammattitaitoa. Ilmansuojeluyhdistys
on perustettu vuonna 1976.

llmansuojeluyhdistys:
1. seuraa alansa tutkimuksen,
koulutuksen, tekniikan sekä
hallinnon ja lainsäädännön
kehitystä
2. suunnittelee ja järjestää koulutusta sekä keskustelutilaisuuksi
3. järjestää ekskursioita kotimaassa
ja ulkomaille
4. tiedottaa ajankohtaisista ilmansuojeluasioista jäsenlehdessään
5. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä alaansa kuuluvissa asioissa
6. harjoittaa julkaisutoimintaa
7. osallistuu kansainväliseen
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:
1. följer med den vetenskapliga,
forskningsmässiga,tekniska
samt förvaltnings- och lagstiffningsmässiga utvecklingen
i sin bransch
2. planerar och ordnar skolningstillfällen samt bedriver publikations
-verksamhet
3. ordnar exkursioner både i Finland
och utomlands
4. rapporterar om aktuella luftvårdsfrågor i sin medlemstidning
5. avger utlåtanden och tar initaiativ
i luftvårdsfrågor
6. bedriver publikationsverksamhet
och
7. deltar i det internationella
luftvårdssamarbetet
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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 connects people and communities working
with air protection issues in Finland
and abroad. FAPPS aims to further the
professional skills of the people working in the field. FAPPS was founded in
1976.

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

Ilmansuojeluyhdistys ry
PL 136
00251 Helsinki

Kirjoittajat
3/2014

Ari Laaksonen, professori
Ilmatieteen laitos
PL 503, 00700 Helsinki
ari.laaksonen@fmi.fi
0405137900
Hannele Korhonen,
tutkimusprofessori (tenure
track)
Ilmatieteen laitos
PL 503, 00700 Helsinki
hannele.korhonen@fmi.fi
0408424852
Thomas Kühn, tutkija
Itä-Suomen yliopisto,
sovelletun fysiikan laitos
PL 1627, 70211 Kuopio
thomas.h.kuhn@uef.fi
0405533213
Nina Sarnela, tohtorikoulutettava
Helsingin yliopisto
Ilmakehätieteiden osasto
Fysiikan laitos
PL 64, 00014
Helsingin yliopisto
nina.sarnela@helsinki.fi
050 5741513

Tuukka Petäjä, professori
Helsingin yliopisto
Ilmakehätieteiden osasto
Fysiikan laitos
PL 64, 00014 Helsingin yliopisto
tuukka.petaja@helsinki.fi
050 415 5278

Harri Portin, tutkija
Ilmatieteen laitos
Itä-Suomen ilmatieteellinen
tutkimuskeskus
PL 1627, 70211 Kuopio
harri.portin@fmi.fi
050 523 2014

Jukka Teittinen, mittausteknikko
Neste Oil Oyj
PL 95
00095 NESTE OIL
jukka.teittinen@nesteoil.com

Seppo Heinänen
Insinööritoimisto AX-LVI Oy
Ympäristöyksikkö
Yksikönjohtaja
PL 428, 33101 Tampere
seppo.heinanen@ax.fi
050 5911 543

Juha Heijari, ympäristöasiantuntija, Dos.
Neste Oil Oyj
PL 95
00095 NESTE OIL
juha.heijari@nesteoil.com
050 4580447

Liisa Kallio ja
Kerttu Kotakorpi
Ilmansuojeluyhdistyksen
sihteerit
PL 136, 00251 HKI
sihteeri@isy.fi
045 133 5989

Kai Larnimaa, manager, FM
Dos.
Neste Oil Oyj
PL 95
00095 NESTE OIL
kai.larnimaa@nesteoil.com
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