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Kentän näkemyksiä
Kun Perun pääkaupungissa Limassa neuvotellaan kansainvälisestä ilmastosopimuksesta, Hanna Virta Ilmatieteen laitokselta avaa väitöstutkimuksensa näkökulmia siihen, miten
ilmastosopimuksissa voisi olla päästävissä lopputulokseen,
joka olisi kaikkien osapuolten hyväksyttävissä. Kuluttajien
osallisiksi ottaminen päästökauppaan ei tutkijan mukaan ole
vielä tätä päivää, mutta kenties tulevaisuutta.
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Rakentamisen käytännöt eivät nykytiedon mukaan ole juurikaan muuttuneet uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta
suosiviksi. VTT:n tutkijat Nina Wessberg, Johanna Kohl ja
Mikko Dufva ovat selvittäneet, miksi ja miten valinnan ohjaus
kohti uusiutuvan energian ja energiatehokkaan rakentamisen
ratkaisuja kompastelee.
Rakennusten lämmittämiseen lohkeaa suuri siivu energian
käytössä Suomessa, ja perinteisesti puun poltto on yksi
merkittävä lämmitysmuoto. Puun pienpoltto on siten myös
merkittävä pienhiukkasten päästölähde. Omakoti- ja paritaloista noin 10 prosentissa on päälämmityskeinona puukattila ja 80 prosentissa tulisija lämmitys- tai muuhun käyttöön.
Tuore Ecodesign-direktiivi kiinteän polttoaineen pienkattiloille ja tulisijoille tulee olemaan ensimmäinen näiden hiukkaspäästöjä rajoittava laki Suomessa. SYKE:n tutkijat Mikko
Savolahti ja Niko Karvosenoja arvioivat direktiivin vaikutusta
pienpolton hiukkaspäästöihin vuoteen 2030 mennessä. Samaa aihetta sivuten Hanna Eskelinen, SYKE, esittelee valtakunnallisen nuohoojakyselyn tuloksia. Kentän näkemykset
tulisijojen käyttötaidoista ja valistuksen vaikutuksista ovat

Uusia toteutuskeinoja
ilmastopolitiikkaan

33
34

Oikaisu: Puijon kuva IS 3/2014
Puijon mittauksista kertovasta artikkelista Ilmansuojelun numerossa 3/2014 oli aloituksen panoramakuvasta
rajautunut itse Puijon torni kokonaan pois kuvasta!
Toimitus pahoittelee kömmähdystä.
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Sirpa Salo-Asikainen, neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö

Ilmaan tulevia päästöjä
rajoitetaan koko
Euroopassa
Ilmaan joutuvat päästöt aiheuttavat vuosittain merkittäviä terveys- ja ympäristöhaittoja.
Euroissa nämä haitat ovat EU-tasolla 40–140
miljardia euroa. EU-komission joulukuussa
2013 antaman ns. ilmansuojelupaketin keinoin

näitä haittoja voidaan vähentää merkittävästi.
Ilmansuojelupaketin työkalut ovat keskisuuria
polttolaitoksia koskeva direktiiviehdotus, kansallisia päästökattoja koskeva direktiiviehdotus
ja Göteborgin pöytäkirjan muutoksen ratifiointi.

Päästökattodirektiiviehdotus

Päästövähennysvelvoite-ehdotukset perustuvat mallilaskelmiin ja vaikutusarviointeihin. Laskelmat on
tehty siten, että pienhiukkaspäästöjä vähennetään
kustannustehokkaimmalla tavalla ja kustannustehokkaimmissa kohteissa siten, että saatavat terveys- ja
ympäristöhyödyt ovat suurimmat. Primusmoottorina
päästövähennystarpeen arvioinnissa on pienhiukkaspäästöjen aiheuttamien terveyshaittojen vähentäminen. Seurannaisvaikutuksena muutkin päästöt vähenevät.

Keskeisin keino ilmansuojelutilanteen parantamiseksi Euroopan alueella on päästökattodirektiiviehdotus.
Ehdotus sisältää kansalliset päästöjen vähentämisvelvoitteet prosentteina perusvuoden 2005 päästöistä
rikkidioksidille, typenoksideille, pienhiukkasille, haihtuville orgaanisille yhdisteille, ammoniakille ja metaanille (taulukko 1). Jäsenmaat voivat itse määritellä,
millä keinoilla ja toimilla ne vähentävät päästöjään.
Tämän pitäisi johtaa kustannustehokkaisiin valintoihin. Käytännössä suuri osa vähennystoimista tulee
EU-lainsäädännön kautta (muun muassa autojen pakokaasunormit, teollisuuspäästödirektiivin BAT-velvoitteet). Käytännössä jäsenmaille jää liikkumavaraa
pienpolton sääntelyssä (kotitalouksissa käytettävät
lämmityslaitteet, kuten kattilat, takat ja kiukaat) siltä
osin kuin laitteita ei koske ekosuunnitteludirektiivin
nojalla annettavat tuotekohtaiset täytäntöönpanopäätökset. Myös maatalouden ammoniakkipäästöjen
osalta jäsenmaa voi valita parhaaksi katsomansa
vähennyskeinot ja -toimet.

Suomen
osalta
direktiiviehdotuksessa
esitetyt
päästöjenvähennystarpeet näyttäisivät pääosin ja
alustavan arvion mukaan toteutuvan jo sovituilla
toimilla. Ainoastaan ammoniakkipäästöjen vähentämiseksi tarvitaan lisätoimia (kuva 1). Pienhiukkaspäästöjen kehittymiseen liittyy myös suurehkoja epävarmuustekijöitä. Riippuen pienpolton kehityksestä
myös pienhiukkaspäästöt saattavat ylittää niille ehdotetut päästövähennysvelvoitteet (kuva 2).

Taulukko 1. Suomen ja koko EU:n päästöjen vähennysvelvoitteet prosentteina
vuosina 2020 ja 2030 verrattuna vuoden 2005 päästöihin.
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Kuva 1. Peruslinjan mukainen päästökehitys ammoniakille.

Kuva 2. Pienhiukkaspäästöjen kehitys kolmessa eri skenaariossa puun pienpolton määrälle: A) Energia- ja
ilmastostrategian mukainen kehitys, B) käytön tasaantuminen 2010 tasolle ja C) kasvun jatkuminen samaa
vauhtia kuin tähän mennessä 2000-luvulla.

Päästökattodirektiiviehdotuksen käsittely on ollut hidasta, koska jäsenmaat ovat vaatineet komission ehdotuksen perusteena olevien laskelmien tarkistamista
ja täydentämistä.

Suomen teollisuus voisi käyttää nykyistä paremmin hyödykseen tiukentuvien
normien aikaansaamat markkinat
Euroopassa.

MCP-ehdotus
päästöjen vähennykset vaikuttavat Suomen pitoisuusja laskeumatilanteeseen positiivisesti. Suomen huoli
komission ehdotuksessa on ollut siihen sisältyneet
kustannustehottomat toimet (pienille ja/tai vähän
käyville yksiköille ehdotetut päästöraja-arvot). Suomi
on kuitenkin osin pystynyt vaikuttamaan siihen, että
direktiiviehdotus ottaa kustannustehokkuuden paremmin huomioon.

Ilmansuojelupaketin keinoista keskisuuria eli 1–50
MW:n polttolaitoksia koskevan direktiiviehdotuksen
käsittely sen sijaan on hyvässä vauhdissa. Suomen
omien päästöjen rajoittamisen kannalta ehdotuksella ei ole kovin suurta merkitystä, koska meillä
kyseessä olevan kokoluokan päästölähteille on jo
olemassa sääntelyä (VNP polttoaineteholtaan alle 50
megawatin energiantuotantoyksiköiden ympäristönsuojeluvaatimuksista (750/2013)), joka koskee ilmaan
tulevien päästöjen hallinnan lisäksi myös muiden
energiantuotannon ympäristöhaittojen ehkäisyä. Ehdotus on kuitenkin tarpeellinen, koska muiden maiden
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Göteborgin pöytäkirjan muutos

Komission tekemän vaikutusarvion mukaan ilmansaasteiden aiheuttamien haitallisten terveysvaikutusten ulkoiskustannukset olisivat EU:n alueella vuosittain noin 40–140 miljardia euroa. Kun lukua vertaa
tarvittaviin toimeenpanokustannuksiin, jotka olisivat
riippuen energia- ja ilmastopaketista 2,1–3,3 miljardia euroa vuosittain, voi todeta, että hyödyt ovat
moninkertaiset. Jo suorat säästöt olisivat noin 2,8
miljardia vuosittain, koostuen työvoiman paremmasta
tuottavuudesta, pienemmistä sairaanhoitokuluista,
paremmista sadoista ja rakennuksille aiheutuvista
pienemmistä ilmansaastevaurioista verrattuna tilanteeseen, jossa direktiivin velvoitteita ei pantaisi
täytäntöön. Kustannusten maksajia ovat muun muassa kansalaiset, vakuutusyhtiöt ja työantajat. Hyötyjiä
olisivat siis muutkin kuin vain sairastunut kansalainen. Yleinen lähestymistapa, jossa katsotaan vain
päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kustannuksia
yrityksille, on siis puutteellinen. Vaikka kustannukset
ja hyödyt kohdistuvat eri tahoille, se ei ole syy jättää vähentämistoimia tekemättä. SYKE selvittää ilmansuojelupaketin vaikutuksia Suomessa ja selvitys
valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Göteborgin pöytäkirja on ECE:n (Euroopan talouskomissio) kaukokulkeutumissopimuksen alainen pöytäkirja,
joka koskee muun muassa kansallisia päästökattoja.
Göteborgin pöytäkirjan muutoksessa vuonna 2012
pöytäkirjamaille (EU, USA, Kanada, Venäjä, Euroopan
ei-EU-maat) asetettiin uudet kansalliset päästökatot
vuodesta 2020 eteenpäin. Nyt sekä EU:n että muiden
pöytäkirjamaiden pitäisi ratifioida tämä muutos. Asia
ei kuitenkaan ole edennyt EU:ssa, koska useimmat
jäsenmaat ovat sitä mieltä, että direktiivi päästökatoista pitää hyväksyä ensin. Tämä siksi, että Göteborgin pöytäkirja muutoksessa vuodelle 2020 asetetut
kansalliset päästökatot ovat samat kuin komission
direktiiviehdotuksessa vuodelle 2020 ehdotetut velvoitteet. Komission direktiiviehdotus sisältää päästökatot
myös vuodesta 2030 eteenpäin.

Suomessa päästöjen vähennystarvetta on usein epäilty, koska ilman
laadun raja-arvot ylittyvät meillä
harvoin.

Vaikutukset
Ilmaan joutuvat päästöt ovat kaukokulkeutuvia, joten
Suomen ilman laadun ja laskeuman kannalta on erittäin tärkeää, että muut Euroopan maat vähentävät
päästöjään. Tämän vuoksi kansallisten päästökattojen olisi oltava mahdollisimman tiukkoja. Suomen
kaupunkien ilman pienhiukkasten haitta-ainepitoisuuksista noin puolet on kaukokulkeutunutta ja vastaavasti tausta-alueilla suurin osa. Suomelle tiukat päästökatot ovat tärkeitä paitsi kaukokulkeutuman aiheuttamien terveys- ja ympäristövaikutusten
vuoksi myös velvoitteiden aikaansaaman investointitarpeen vuoksi. Suomen teollisuus voisi käyttää nykyistä paremmin hyödykseen tiukentuvien normien
aikaansaamat markkinat Euroopassa (muun muassa
energiantuotantoon ja mittauksiin liittyvien laitteiden
valmistajat). Myös ekosuunnitteludirektiivin mukaiset kiinteistökohtaisten lämmityslaitteiden tuotevaatimukset tulisi nähdä mahdollisuutena.

Ilmaan joutuvat päästöt ovat
kaukokulkeutuvia, joten Suomen ilman laadun ja laskeuman
kannalta on erittäin tärkeää,
että kaikki Euroopan maat
vähentävät päästöjään. Tämän
vuoksi kansallisten päästökattojen olisi oltava mahdollisimman tiukkoja. Suomelle tiukat päästökatot
ovat tärkeitä paitsi kaukokulkeutuman aiheuttamien
terveys- ja ympäristövaikutusten vuoksi myös velvoitteiden aikaansaaman investointitarpeen vuoksi.

Y hteenveto

Suomessa päästöjen vähennystarvetta on usein
epäilty, koska ilman laadun raja-arvot ylittyvät meillä
harvoin. Tässä on kuitenkin muistettava, että direktiivipohjaiset raja-arvomme ovat melko korkeat verrattuna WHO:n suosituksiin. Lisäksi on huomattava,
että esimerkiksi pienhiukkasille ei ole sellaista kynnysarvoa, minkä jälkeen haitta-vaikutuksia ei varmasti esiintyisi. Kaiken kaikkiaan pitoisuuksien ja niiden
kombinaatioiden pitkäaikaisvaikutuksista tiedetään
vähän.

Suomen teollisuus voisi käyttää nykyistä paremmin
hyödykseen tiukentuvien normien aikaansaamat
markkinat Euroopassa (esimerkiksi energiantuotantoon ja mittauksiin liittyvien laitteiden valmistajat).
Myös ekosuunnitteludirektiivin mukaisten tuotekohtaiset vaatimukset tulisi nähdä mahdollisuutena.
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Mikko Savolahti, tutkimusinsinööri, Suomen ympäristökeskus
Niko Karvosenoja, ryhmäpäällikkö, Suomen ympäristökeskus

Ecodesign-direktiivi

ja muita vähennyskeinoja puun
pienpolton hiukkaspäästöille

R

akennusten lämmitys on energian käytön kannalta Suomen
merkittävimpiä sektoreita. Omakoti- ja paritaloja on noin 950 000, joista
10 prosentissa päälämmityskeinona on
puukattila, ja 80 prosentissa on tulisija
lämmitys- tai muuhun käyttöön. Asuintalojen lisäksi puulämmitteisiä rakennuksia ovat usein kesämökit ja joskus
esimerkiksi maatalous- ja palvelurakennukset. Puuta poltetaan huoneilman
lämmittämisen ohella myös saunakiukaissa, ruuanlaitossa ja tunnelman luomiseksi.
Puunpolttoa on yleisesti pidetty keinona
vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä,
joskin sen haitalliset ympäristövaikutukset ovat saaneet paljon tieteellistä
huomiota viime vuosina. Poltosta syntyvät pienhiukkaset vaikuttavat sekä
ilmakehän säteilypakotteeseen että ihmisten terveyteen. Lähellä maanpintaa
tapahtuvat päästöt aiheuttavat merkittävän vaikutuksen paikalliseen ilmanlaatuun.
Suomen kaksi tärkeintä pienhiukkasten
päästölähdettä ovat puun pienpoltto (42
prosenttia Suomen kokonaispäästöistä
vuonna 2010) ja liikenne (25 prosenttia),
joissa molemmissa päästöt syntyvät
lähellä maantasoa (Hilden ym. 2013).
Tieliikenteen ja työkoneiden pakokaasupäästöjä kontrolloidaan alati tiukentuvilla Euro-standardeilla ja niiden viime
vuosien merkittävän laskun oletetaan
jatkuvan myös lähitulevaisuudessa, jolloin liikenteen vaikutus hiukkaspäästöihin tulisi lähinnä enää katupölyn
kautta. Puun pienpoltolle vastaavaa
lainsäädäntöä ei ole olemassa, ja sen
osuus päästölähteenä tulee jatkossa
korostumaan entisestään. Vaikka suurin osa erityisesti kattiloiden puunpoltosta tapahtuu haja-asutusalueilla, on

Puun pienpoltto on
tärkein pienhiukkasten
päästölähde Suomessa.
Päästöillä on merkittävä vaikutus paikalliseen
ilmanlaatuun ja ne vaikuttavat myös osaltaan
ilmastonmuutokseen erityisesti arktisella alueella. Pienpolton merkitys
korostuu tulevaisuudessa
entisestään, koska se on
tällä hetkellä ainoa suuri
sektori, jonka päästöjä ei
rajoiteta lainsäädännöllisin keinoin.
tulisijojen suosio lisälämmityskeinona
kasvanut myös taajamissa. Tiheämmin
asutuilla alueilla päästöjen aiheuttama
suhteellinen väestöaltistus on huomattavasti suurempi kuin haja-asutusalueilla. Noin 80 prosenttia puun pienpolton hiukkaspäästöjen aiheuttamasta
väestöaltistuksesta on arvioitu tapahtuvan taajamien tulisijojen ja kiukaiden
käytön seurauksena (Paunu 2013).
Puun poltosta syntyvät pienhiukkaset
muodostuvat puun epäorgaanisesta
tuhka-aineksesta ja epätäydellisen palamisen lopputuotteista. Palamattomat
tuhkakomponentit höyrystyvät osittain
poltossa ja jäähtyessään tiivistyvät partikkeleiksi. Epätäydellisen palamisen
lopputuotteet koostuvat liekissä syntyvistä nokihiukkasista ja orgaanisista
kaasuista, jotka tiivistyvät tuhka- ja nokihiukkasten pinnalle. Nokihiukkasten
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pääkomponentti on mustahiili, joka on
useissa tutkimuksissa (mm. Jacobson
2001, Bond ym. 2013) arvioitu hiilidioksidin jälkeen merkittävämmäksi ilmastoa
lämmittäväksi päästökomponentiksi.
Tuore Ecodesign-direktiivi kiinteän polttoaineen pienkattiloille ja tulisijoille
tulee olemaan ensimmäinen näiden
laitteiden hiukkaspäästöjä rajoittava
laki Suomessa. SYKE:n selvityksessä
(Savolahti & Karvosenoja, 2014) arvioitiin direktiivin vaikutusta puun pienpolton hiukkaspäästöihin Suomessa
vuoteen 2030 mennessä, sekä tarkasteltiin muita vaihtoehtoisia menetelmiä
päästöjen vähentämiseksi. Lisäksi arvioitiin päästöjen ja päästövähennysten
terveys- ja ilmastovaikutuksia sekä
vähennystoimenpiteiden kustannuksia.
Päästövähennyspotentiaalia on tarkasteltu kolmessa skenaariossa, joissa
ennuste puunkäytön kehityksestä vaihtelee.

Päästöt ja päästövähennyspotentiaali
Hiukkaspäästöt ja niiden vähennyspotentiaali laskettiin SYKE:n kansallisella
FRES-ilmansaastemallilla (Karvosenoja
2008). Mallissa on neljätoista kattila- ja
tulisijatyyppiä, joiden päästökertoimet
perustuvat kotimaisiin mittauksiin (UEF
2013). Laskentamenetelmä pyrkii ottamaan huomioon tulisijojen käyttötavan vaikutuksen syntyviin päästöihin,
jakamalla käyttäjät erilaisiin profiileihin
polttotavan laadun mukaan. Profiilijako
on tehty nuohoojilta saadun palautteen
avulla ja sen perusteella on arvioitu
osuus huonolle poltolle, jossa palamatonta ainesta syntyy huomattavan paljon
ja hiukkaspäästöt ovat korkeat. Huonolle
poltolle on määritetty erilliset päästö-
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kertoimet perustuen päästömittaustutkimuksiin (Frey ym. 2009, Schmidl ym.
2011) ja mittaajien asiantuntija-arvioihin
(Tissari 2013). Polttotapojen profilointi
kuvaa todellisuutta erittäin yksinkertaistetusti ja siihen sisältyy suuria epävarmuuksia, mutta se on kuitenkin huomionarvoinen ensiaskel huonon polton
vaikutuksen arvioimiseksi läpinäkyvällä
tavalla kansallisessa päästöinventaarissa.
Ecodesignin vaikutusta arvioitiin siten,
että mallin kattila- ja takkatyypeistä
valittiin laitteet, joiden oletetaan täyttävän direktiivin vaatimukset, ja vain niitä
jää markkinoille vuoden 2022 jälkeen.
Muut lämmittimet poistuvat laitekannasta, kun niiden käyttöikä on lopussa.
Ecodesignin erilaisista mittaustavoista
johtuen direktiivin päästökertoimet eivät
ole suoraan verrattavissa FRES -mallin
kertoimiin, joissa pyritään simuloimaan
normaalikäytön päästöjä ottamalla mittaukseen mukaan myös sytytysvaiheen
päästöt sekä jäähtyvässä savukaasukanavassa tiivistyvät hiukkaset. Ecodesign-direktiivin lisäksi arvioitiin kolmea
muuta vähennyskeinoa:
• Ecodesignia vastaava, mutta sallivampi lainsäädäntö saunakiukaille, jossa modernin kiukaan
päästökertoimeksi oletettu
puolet nykyisestä (kiukaat eivät
kuulu direktiiviin)
• Sähkösuodatinten asentaminen
pienkattiloihin, sekä saastuttavimpien, ilman vesivaraajaa
toimivien manuaalikäyttöisten
kattiloiden kieltäminen
• Informaatiokampanja hyvistä
puunpolttokäytännöistä, joilla
voisi vähentää epätäydellisestä
palamisesta syntyviä päästöjä.

Puunkäyttöennusteen peruslinja noudattaa kansallista Energia- ja ilmastostrategiaa, jossa käytön oletetaan
laskevan rakennusten energiatehokkuuden parantumisen myötä, ja vaihtoehtoisissa kehityspoluissa on käytetty
historiatietoja. Käytön tasaantuminen
-skenaariossa puun käyttö on jäädytetty
vuoden 2010 tasolle ja jatkuva kasvu

-skenaariossa kehitys jatkuu samalla
lailla kuin tähän asti 2000-luvulla.
Vuoden 2030 kumulatiiviset päästövähennyspotentiaalit tarkastelluille toimenpiteille on esitetty kuvassa 1. Pelkän
Ecodesignin päästövähennysvaikutus
puun pienpolton kokonaispäästöistä
olisi vain 6 prosenttia pienhiukkasille
ja 4 prosenttia mustahiilelle. Monilla
polttolaitteilla on pitkä käyttöikä, jolloin
vuonna 2022 voimaantulevaksi oletetun
Ecodesignin vaikutus ei näy erityisen
voimakkaasti vielä 2030. Lisäksi varaavien takkojen kohdalla modernien laitteiden osuus on ollut nousussa ilman
lainsäädäntöäkin, jolloin Ecodesign vain
hieman nopeuttaisi oletettua muutosta.
Suurin osa (60–70 prosenttia) Ecodesignin päästövähennysvaikutuksista tulisi kattilakannan modernisoitumisesta.
Saunakiukaiden vaihtuvuus on kattiloita
ja uuneja nopeampaa ja niillä on myös
korkeat päästökertoimet. Saunakiukaat
tuottavat arviolta noin 40 prosenttia kaikista puun pienpolton hiukkaspäästöistä.
Ecodesignia täydentävät päästövaatimukset uusille kiukaille nostaisi pienhiukkasten ja mustahiilen päästövähennykset 25 ja 27 prosenttiin pienpolton
kokonaispäästöistä, vastaavasti.
Informaatiokampanjan tehoksi oletettiin 5–50 prosentin vähenemä huonon
polton määrässä. Koko maan mittakaavassa vaikutus on luultavasti melko
rajallinen. Hyvänä puolena informaatiokampanjoissa on, että niillä pystytään
vaikuttamaan päästöihin nopeammin
kuin laitestandardeille. Lisäksi niitä
pystytään kohdistamaan taajama-alueille, joissa pienpoltto on yleisintä ja
päästöille altistuu paljon ihmisiä. Kattiloille kohdistetuista toimenpiteistä
sähkösuodatinten asentaminen vastaisi noin 75 prosenttia saavutetuista
päästövähennyksistä ja vesivaraajapakko 25 prosenttia. Ilman vesivaraajaa
toimivien klapikattiloiden määrän on
oletettu laskevan ilman toimenpiteitäkin
erittäin pieneksi vuoteen 2030 mennessä, jolloin niiden käyttökiellon vaikutus ei olisi yhtä merkittävä kuin, jos se
otettaisiin käyttöön heti.
Kaikkien tarkasteltujen toimenpiteiden kokonaisvaikutus pienhiukkasvähennyksiin olisi skenaariosta riippuen 3 100–6 400 t/a, joka vastaa 17–24
prosenttia Suomen arvioiduista koko-
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naispäästöistä vuonna 2030. Puun pienpoltto tulee olemaan selvästi suurin
hiukkaspäästösektori tulevaisuudessa,
joten siihen kohdistetuilla lisätoimenpiteillä on myös suurin päästövähennyspotentiaali. Vaikka uusia laitteita
koskevan lainsäädännön vaikutus näkyy
hitaasti, tuottaisi koko laitekannan modernisointi 60 prosentin vähennykset
nykylinjaan verrattuna sekä PM2.5- että
mustahiilipäästöille. Tulos osoittaa, että
polttolaitteita koskeva lainsäädäntö on
tärkeä askel kohti ympäristöystävällisempää puun pienpolttoa. Lisäksi
herkkyystarkastelu puun käytöstä osoittaa, että teknisten toimenpiteiden
lisäksi myös puun käyttömäärien kehitys tulevaisuudessa on avainasemassa.
Käytön tasaantumisen skenaario osoittaa myös, että jatkuvasta laitekannan
uusiutumisesta johtuen pienpolton keskimääräinen hiukkaspäästökerroin laskee merkittävästi jo ilman lisätoimia.

Terveys- ja ilmastovaikutukset
Pienhiukkasten (PM2.5) aiheuttamia
terveyshaittoja pidetään yleisesti ilmansaasteiden merkittävimpänä vaikutuksena. Terveysvaikutusten on todettu olevan selvemmin yhteydessä polttoperäisiin pienhiukkasiin, kuten nokihiukkasiin (mustahiili) kuin massaperustaisiin
hiukkasmääriin. Pitkäaikaisaltistuksesta johtuvien kansanterveysvaikutuksien
merkittävyyttä voidaan arvioida mallitarkasteluilla, joissa otetaan huomioon
päästötasot, päästöjen leviäminen ja
väestön sijaintitieto. Tarkasteltujen
skenaarioiden primääristen pienhiukkaspäästöjen (PM2.5) vaikutuksia aiheutuviin ulkoilmapitoisuuksien vuosikeskiarvoihin ja väestöaltistukseen arvioitiin
1 kilometrin alueresoluutiolla SYKE:n
FRES-mallinnuksella.
Kuvassa 2 on esitetty päästövähennykset ja niistä seuraavat vähenemät
väestöaltistuksessa Peruslinjan mukaiselle puun käyttömäärälle. Nähdään, että
paitsi päästöjen, myös väestöaltistuksen
vähentämisen kannalta saunakiukaiden
modernisointi olisi tehokkain keino.
Klapikattiloille kohdistetuilla toimilla
savukaasujen puhdistamiseksi voidaan
saavuttaa vastaavat päästövähenemät,
mutta väestöaltistuksen vähentämisessä
kattiloille kohdistetut toimet eivät ole
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Kuva 1. Kumulatiiviset PM2.5-vähennyspotentiaalit
toimenpiteille
vuosina 2020 ja 2030 tarkastelluissa
puunkäyttöskenaarioissa. Informaatiokampanjoille esitetty vähennyspotentiaali vastaa arvion ylärajaa
(50 prosentin vähenemä huonossa
poltossa). Päästöluvuissa on mukana myös muissa kuin asuin- ja
vapaa-ajanrakennuksissa tapahtuva
puun pienpoltto.

Kuva 2. Yksittäisten toimien potentiaalit päästöjen ja väestöaltistuksen rajoittamisessa. Peruslinjan mukaisella puunkäytöllä vuonna 2030 verrattuna tilanteeseen, jossa ei tehdä lisätoimenpiteitä. Viivoitettu alue edustaa informaatiokampanjan 5–50 prosentin huonoa polttoa vähentävää vaikutusta.
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Jatkuvasta laitekannan uusiutumisesta johtuen pienpolton keskimääräinen hiukkaspäästökerroin laskee merkittävästi jo
ilman lisätoimia.

yhtä tehokkaita. Informaatiokampanjoiden päästömääriä vähentävä vaikutus ei luultavasti ole kovin merkittävä,
mutta niillä pystytään vaikuttamaan erityisesti kaupunkialueiden päästöihin ja
siten informaatiokampanjat voivat olla
tehokkaita terveysvaikutusten kannalta.
Voidaan esimerkiksi nähdä, että yli 20
000 asukkaan keskuksen kuntiin kohdistetut infokampanjat voisivat rajoittaa
väestöaltistusta enimmillään jopa yhtä
paljon kuin Ecodesign-direktiivi vuonna
2030.
Puuta on pidetty ympäristöystävällisenä
polttoaineena sen uusiutuvuuden takia,
mutta viime vuosina pienhiukkasten
eli aerosolien vaikutus ilmastonmuutokseen on alkanut saada merkittävää
huomiota tiedeyhteisössä. Puun poltosta syntyy useita lyhytikäisiä ilmastovaikutteisia päästöjä (SLCP), kuten mustahiili, orgaaninen hiili, metaani, haihtuvat
orgaaniset yhdisteet, hiilimonoksidi ja
typenoksidit. Näiden vaikutusta säteilypakotteeseen voidaan karkeasti arvioida
global warming potential (GWP) -kertoimilla. Toisin kuin pitkäisillä kasvihuonekaasuilla, SLCP-päästöjen kulkeutuminen ilmakehässä on usein hyvin
rajallista, ja päästölähteen sijainnilla on
suuri merkitys. Esimerkiksi mustahiilen vaikutus säteilytasapainoon kasvaa
lumi- ja jääpeitteisellä alueella, jossa se
vähentää auringonvalon heijastuvuutta
huomattavasti.
SLCP-päästöt poistuvat ilmakehästä
verrattain nopeasti, joten niiden vaikutus
näyttäytyy suurempana lyhyen aikavälin
tarkastelussa. Kahdenkymmenen vuoden yli laskettu GWP-arvo antaa noin
kolminkertaisen vaikutuksen verrattuna
sadan vuoden tarkasteluun. GWP 20kertoimilla puun pienpolton päästöt hiilidioksidiekvivalentteina olisivat noin 10
prosenttia Suomen raportoiduista kasvihuonekaasupäästöistä. On huomioitava,
että käytetyt globaalit kertoimet aliarvi-

oivat mustahiilen vaikutusta pohjoisilla
alueilla, ja paremman kuvan saamiseksi
tarvittaisiin paikallisempaa tarkastelua.
Suomen osalta talviaikaisilla päästöillä
näyttäisi olevan selvästi suurempi ilmastovaikutus kuin kesällä tapahtuvilla
päästöillä (Laaksonen ym. 2013). Pienpolton lyhytikäisillä ilmastovaikutteisilla
päästöillä on siis olennainen ilmastoa
lämmittävä vaikutus, jota voisi vähentää
verrattain nopeasti päästöjen alentamisen myötä. Ottamalla käyttöön kaikki
yllä esitetyt toimenpiteet saavutettaisiin
noin 40 prosentin vähenemä hiilidioksidiekvivalenteissa vuonna 2030.

Päästövähennysten
kustannukset
Tarkasteltujen päästövähennystoimien
kustannuksia arvioitiin Peruslinjan mukaisen puunkäyttökehityksen tapauksessa (taulukko 1). Ecodesign-direktiivin ja saunakiuasvaatimusten tapauksissa kustannukset koostuvat
perinteisiä laitteita korkeammista investointikustannuksista sekä säästöstä
polttoainekustannuksissa korkeamman
hyötysuhteen ansiosta. Näistä laitteiden
modernisointitoimista päästövähennyksen kannalta kustannustehokkaimpia
ovat vähäpäästöiset kattilat ja saunakiukaat. Jos kustannustehokkuutta sen
sijaan tarkastellaan väestöaltistuksen
vähentämisen kannalta, kattilat eivät
ole niin edullisia, koska toimet kohdistuisivat pääasiassa haja-asutusalueille.
Informaatiokampanja on kustannustehokkuudeltaan erinomainen, vaikka
oletettaisiin alhainen, vain 5 prosentin huonoa polttoa vähentävä vaikutus.
Erityisesti suurimmille kaupunkialueille
toteutettuna informaatiokampanja on
edullinen keino ilmanlaadun parantamisessa ja väestöaltistuksen vähentämisessä. Kuitenkin kampanjan vaikuttavuudesta ja kustannustehokkuudesta
esitettyihin arvioihin liittyy merkittäviä
epävarmuuksia. Informaatiokampanjan
vaikutusta päästöihin on vaikea mitata, ja koko maan kattavaa kampanjaa
ei ole koskaan toteutettu Suomessa.
Koska tämän tutkimuksen arvio informaatiokampanjan talokohtaisesta kustannuksesta perustuu tiheästi asutun
pääkaupunkiseudun esimerkkiin, se
luultavasti aliarvioi hintaa laajemmalla
skaalalla toteutettuna. Toisaalta vuosi-
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kustannusten laskemisessa on oletettu,
että kampanja toistetaan vuosittain, kun
todellisuudessa sama vaikutus luultavasti saavutettaisiin toteuttamalla se
muutaman vuoden välein. Kampanjan
tehon ylärajaksi arvioitu 50 prosentin
vähenemä huonossa poltossa on erittäin optimistinen oletus.
Kattiloihin kohdistetuista toimista vesivaraajien asentaminen vanhoihin varaajattomiin klapikattiloihin on hyvin edullinen toimi kitupolton ja päästöjen
vähentämisessä.
Arvioon
toimen
päästövähennyspotentiaalista tulevaisuudessa liittyy kuitenkin merkittäviä
epävarmuuksia (muun muassa se,
kuinka laajasti varaajattomia kattiloita
on käytössä tulevaisuudessa ja käytännön rajoitteet vesivaraajien jälkiasennuksille).

Informaatiokampanja on myös
lainsäädäntöä joustavampi
työkalu, joka on mahdollista kohdistaa erityisille ongelmaalueille, ja sen vaikutus voi
realisoitua nopeasti.
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Toimenpide

Vuosikustannus
[M€/a]

Päästövähennyksen
yksikkökustannus
[k€/ton]

Altistusvähennyksen yksikkökustannus
[k€/(ng/m3)]
PM
LÄHTEET

PM2.5

BC

2.5

Ecodesign
- kattilat
- varaavat takat
- kamiinat

14
4
8
2

35
15
100
30

150
75
310
130

620
440
1100
340

Saunakiukaat

22

17

43

190

Informaatiokampanja, koko
Suomi (5-50 %)*

0.3

0.6 - 6

4 - 37

6 - 64

Informaatiokampanja, vain yli 20
000 asukkaan kunnat (5-50 %)*

0.08

1 - 10

7 - 66

3 - 35

Sähkösuodatin pienkattiloihin
ja ilman vesivaraajaa toimivien
klapikattiloiden käyttökielto
- vesivaraajien asentaminen
- sähkösuodattimet

44

29

150

850

1
43

3
45

9
250

90
1300

Taulukko 1. Päästövähennyskustannukset vuonna 2030.
*huonon polton vähenemä informaatiokampanjan vaikutuksesta 5–50 %.

Yhteenveto ja
johtopäätökset
Puun pienpoltto on suurin pienhiukkasten ja mustahiilen päästöjen
aiheuttaja Suomessa. Se on myös ainoita merkittäviä vielä toistaiseksi
sääntelemättömiä päästölähteitä; teollisuuden, energiantuotannon ja liikenteen laitteet ja toiminta ovat olleet
päästölainsäädäntöjen alaisena jo pitkään.
Ecodesign-direktiivin päästöjä vähentävä vaikutus on Suomessa melko
hidas johtuen yleisimpien polttolaitteiden, varaavien tulisijojen pitkästä
käyttöiästä ja laitekannan hitaasta uudistumisesta. Lisäksi direktiivi ei koske
kaikkia merkittäviä polttolaitetyyppejä,
kuten saunan puukiukaita, jotka ovat
päästöjen kannalta merkittävin yksittäinen polttolaitekategoria Suomessa,

vastaten noin 40 ja 50 prosentista pienpolton PM2.5 ja mustahiilipäästöistä.
Päästövaatimukset uusille myytäville
kiukaille rajoittaisivat päästöjä suhteellisen tehokkaasti ja nopeasti johtuen perinteisten kiukaiden korkeista
päästöistä ja lyhyestä käyttöiästä. Polttolaitteen lisäksi pienpolton päästötasoon vaikuttaa merkittävästi myös
tulisijan käyttäjän toiminta. Informaatiokampanja on edullinen toimi ja hyvin
kustannustehokas myös päästöjen
vähentämisessä ja paikallisen ilmanlaadun parantamisessa. Se on myös
lainsäädäntöä joustavampi työkalu,
joka on mahdollista kohdistaa erityisille ongelma-alueille, ja sen vaikutus
voi realisoitua nopeasti.
Päästövähennysten suhteelliset terveyshyödyt ovat merkittävästi suuremmat, jos toimet on mahdollista rajata
koskemaan vain tiheästi asuttuja seutuja. Yllä esitetyistä informaatiokampanjat ovat tyypillisesti paikallisesti
toteutettuja ja on siten mahdollista
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kohdistaa erityisesti kaupunkien pientaloasukkaille. Puun pienpoltto kaupunkien pientaloalueilla tapahtuu
pääosin muuta lämmitystä täydentävänä lämmityksenä varaavissa tulisijoissa talviaikaan, joten Ecodesigndirektiivin tuomat päästövähennykset erityisesti tulisijoille vähentävät
väestöaltistusta tehokkaasti. Myös
puukiukaiden käyttö on varsin yleistä
kaupunkialueilla (Gröndahl ym. 2011),
joten saunan kiukaiden modernisointi
tuo myös terveysnäkökulmasta merkittävää hyötyä. Puukattiloita käytetään
pääasiassa maaseudulla ja harvaan
asutuilla alueilla, joten niihin suunnattujen toimenpiteiden päästövähennykset tuovat huomattavasti alempia
terveyshyötyjä vähennettyä päästöyksikköä kohden. Myöskään vapaa-ajan
rakennuksiin kohdistetut päästövähennykset eivät ole tehokkaita terveysnäkökulmasta.
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Puunpienpoltossa syntyvien
hiukkaspäästöjen toksikologisten
soluvasteiden aikariippuvuus
Puunpoltto on maailmanlaajuisesti yleinen tapa tuottaa
lämpöä ja energiaa. Erilaisia laitteita, polttoaineita ja -tapoja
on lukuisia. Täten myös erilaisia terveyshaittoja on erittäin
laaja kirjo. Terveyshaittaa solutasolla tutkimalla päästään
selville terveyshaitan kehittymisestä ja perimmäisestä
syystä. Tässä tutkimuksessa hiirten keuhkomakrofagisoluja altistettiin eripituisia altistusaikoja käyttäen kolmen eri
puunpienpolttolaitteen polttohiukkasille. Solutason haitan
tunteminen erilaisilla polttolaitteilla ohjaa sekä polttotekniikan valintaa että lainsäädäntöä.

Tutkimuksen tausta
Puunpoltto on globaalisti yleisin tapa tuottaa lämpöä asumisen ja ihmisten tarpeisiin. Polttotavat vaihtelevat suuresti aina
avotulista suuriin teollisiin polttolaitoksiin.

Kuva 1. Hiiren RAW264.7 -keuhkomakrofagisoluja 40kertaisella suurennoksella kuvattuna.

Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että puunpienpoltossa
syntyvillä hiukkasilla on yhteys terveyshaittoihin ja sitä kautta
sekä talouteen että elämänlaatuun. Erilaiset hengityselin- ja
sydänsairaudet lyhentävät elinajanodotetta ja aiheuttavat suuria lisäkustannuksia terveydenhuollolle (Amann et al. CAFE
D.IIASA 2005). Puunpienpoltto on lisäksi ainoa merkittävä hiukkaslähde, jota ei ole lailla riittävästi säädelty (Jalava 2008).

Tutkimusasetelma
Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata toisiinsa saunan kiukaan tuottamien hiukkasten, modernin takan tuottamien hiukkasten ja pellettipolttimen tuottamien hiukkasten aiheuttamia
toksikologisia vasteita hiirten makrofagisoluissa RAW264.7
(kuva 1). Tutkimuksen painopiste oli PM1 (halkaisija <1 µm)
hiukkasten aiheuttamien solusyklin muutosten ja apoptoosin
tutkimuksessa. Suurin osa puunpoltossa syntyvistä hiukkasista edustaa tätä kokoluokkaa (Tissari et al. 2008).

Puunpoltossa polttolaitteella ja käytetyllä polttotekniikalla
on vaikutuksia syntyvän hiukkasen kemiallisiin ja fysikaalisiin
ominaisuuksiin, jotka taas vaikuttavat syntyvään terveyshaittaan. Myös käytetyllä polttoaineella ja laitteen käyttäjän taidoilla on merkitystä. Polttotekniikalla, laitteella ja polttoaineen
valinnalla voidaan siis vaikuttaa terveyshaitan vakavuuteen.

Käytettävät polttolaitteet edustavat tutkimuksessa toistensa
ääripäitä vasteiden erojen esiintuomiseksi. Kaikki laitetyypit
ovat sellaisenaan käytössä Suomessa tavallisilla kuluttajilla.

Suomessa on käytössä laajasti sekä vanhan että uuden tekniikan polttolaitteita. Esimerkiksi saunan kiuas edustaa vanhaa
tekniikkaa ja moderni varaava takka taas uutta tekniikkaa.
Pienhiukkasten synnyttämää terveyshaittaa voidaan tutkia niin
epidemiologisella tasolla kuin myös mikroskooppisella solutasolla. Solutasoa tutkittaessa syntyvien haittojen mekanismit
ja yksilössä näkyvän terveyshaitan syyt saadaan selville. Solukokeissa valittuja soluja altistetaan kerätyille pienhiukkasille
ja soluja tutkitaan lukuisilla eri menetelmillä reaktioiden selvittämiseksi.

Saunan kiuas edusti vanhaa tekniikkaa ja hiukkasnäyte kerättiin siitä sekä sytytysvaiheessa että toisen polttoaineenlisäyskerran jälkeen (Tissari et al. 2007). Moderni takka edusti
uutta polttolaitetekniikkaa ja sen hiukkasnäyte kerättiin polttoaineen kolmannen ja neljännen lisäyskerran jälkeen (Tissari
et al. 2007). Pellettipoltin puolestaan edusti kaupallista tekniikkaa, jossa polttoaineensyöttö oli jatkuvaa. Tästä polttolaitteesta hiukkasnäytettä kerättiin useiden tuntien ajan (Tissari
et al. 2007). Hiukkasnäytteet käsiteltiin ennen solualtistusta
samaan pitoisuuteen.

Useita erilaisia solutyyppejä voidaan käyttää toksikologisiin
tutkimuksiin – tässä tutkimuksessa käytettiin hiirten keuhkomakrofagisoluja. Keuhkoissa makrofagisolut toimivat puolustussoluina ja ottavat keuhkoihin saapuvaa vierasta materiaalia
sisäänsä fagosytoimalla eli solusyömällä.

Altistusaika solukokeissa on tyypillisesti 24 tuntia, mutta tässä
tutkimuksessa käytettiin kuutta eri altistusaikaa: 2h, 4h, 8h,
12h, 24h ja 32h. Toksikologisten vasteiden syntymekanismit
saadaan eri altistusaikoja käyttämällä esille. Soluissa syntyneitä vaurioita tutkittiin useilla eri menetelmillä.
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Tutkimuksessa käytetyt
menetelmät
Syntyneiden vaurioiden tutkimiseen käytettiin erilaisia toksikologisia menetelmiä. Tutkimuskeinoina olivat solulasku,
solusyklin analysointi, solujen elävyyden seuranta sekä solujen apoptoosin ja nekroosin suhteellisenosuuden seuranta.
Solujen määrää ja kuolleisuutta seurattiin solulaskuilla valomikroskoopin avulla. Näin saatiin selville solujen elinkelpoisuus ja vertailutaso pienhiukkasille altistettaville soluille.
Solusyklin eri vaiheiden ja niihin kertyneiden solujen määrän
analysointi tehtiin virtaussytometrialla. Menetelmä perustuu
solujen erilaiseen DNA-pitoisuuteen solusyklin eri vaiheissa.
Tutkimuksessa käytettiin DNA:han sitoutuvaa fluoresoivaa
väriainetta, jonka pitoisuus eri soluissa määritettiin fluoresenssin määrää tutkimalla. Solusyklissä on useita tarkistuspisteitä, jotka estävät vaurioituneen solun etenemistä solun
elämänkierrossa. Solun jääminen tällaiseen tarkastuspisteeseen kertoo siis syntyneestä vauriosta. Solujen määrän kasvu
tietyissä solusyklin vaiheissa kuvastaa siis syntyneen vaurion
laajuutta ja tasoa. Näin oli mahdollista erottaa G0/G1-vaiheessa olevien solujen määrä S-G2/M-vaiheen soluista.
Kuva 2. Solujen määrä kontrollinäytteessä ja solukuolema. Solujen kokonaismäärä (106 solua) ja kuolleisuus (%)
eri aikapisteissä RAW 264.7 -soluilla, n=3.

Solujen elävyyttä mitattiin MTT-testillä, joka perustuu solujen mitokondrioiden toimivuuteen. Vakavasti vaurioituneissa
ja kuolleissa soluissa mitokondriot eivät enää pysty harjoittamaan normaalia metaboliaansa. MTT-testi on spektrofotometrinen menetelmä, joka perustuu elävien solujen mitokondrioiden kykyyn muuntaa väriaine metaboliallaan. Tätä
muutosta ja sen määrää mitataan spektorofotometrisesti ja
saadaan selville solujen elävyys näytteessä.

enemmän kuin soluja oli kasvatusalustalle laitettu, joten hiukkaset ovat lisänneet solunjakautumista. Modernin takan hiukkaset nostivat solujen elävyyttä varhaisissa aikapisteissä,
mutta pidemmillä altistusajoilla vaikutus tasaantui ja tulokset olivat yhtenevät pellettipolttimen kanssa. Pellettipolttimen
hiukkaset laskivat solujen elävyyttä varhaisissa aikapisteissä
mutta vaste tasoittui myöhemmissä aikapisteissä.

Sytotoksiset eli soluille myrkylliset altisteet aiheuttavat soluissa apoptoosia ja nekroosia. Apoptoosi on ohjelmoitu solukuolema kun taas nekroosi on laajempi tapahtuma, johon
liittyy myös tulehduksellisia ominaisuuksia. Apoptoottisissa
ja nekroottisissa soluissa solukalvon läpäisevyys muuttuu,
mikä mahdollistaa tämän ominaisuuden mittaamisen virtaussytometrialla. Virtaussytometriassa solukalvon läpäisevyyden
fluoresenssidataa analysoimalla saadaan selville myöhäisapoptoottisten ja nekroottisten solujen määrä kokonaissolumäärästä, ja näin vaurion laatu ja laajuus saadaan selville.
Tulehdus ja sytotoksisuus on liitetty ei-karsinogeenisiin hengitystieoireisiin ja kardiovaskulaarisiin oireisiin (Jalava 2008).

Sytotoksisuus
Myöhäisapoptoottisten ja nekroottisten solujen määrä vaihteli
kontrollinäytteessä 4.93–21.39 prosenttiin eri aikapisteissä
(kuva 4). Pellettipoltin nosti apoptoottisten ja nekroottisten
solujen määrää hieman jokaisessa aikapisteessä verrattuna
kontrollinäytteeseen. Haitta oli kuitenkin melko vähäinen.
Moderni takka aiheutti apoptoottisten ja nekroottisten solujen määrässä merkittävän nousun kahdessa ensimmäisessä
aikapisteessä, mikä on linjassa MTT-testin tulosten kanssa.
Saunan kiukaan pienhiukkasille altistetuissa soluissa apoptoottisuus ja nekroottisuus myötäilivät kontrollinäytteen tasoja varhaisissa aikapisteissä, mutta viimeisessä aikapisteessä
apoptoottisten ja nekroottisten solujen määrä nousi tasolle
50.43 % ± 20.94 %.

Solumäärä
Solujen kuolleisuus oli keskimäärin 17.3 % ±3.7 % ja solujen
määrä sekä kuolleisuus vaihtelivat eri aikapisteissä (kuva 2).
Solujen määrä oli suurin 24 tunnin aikapisteessä. Kuolleisuus
oli samassa aikapisteessä vastaavasti alhaisin.

Solusyklin analysointi
Pellettipoltin ei aiheuttanut tilastollisesti merkittäviä eroja
solusyklin eri vaiheissa kontrollinäytteeseen verrattuna (kuva
5, sivulla 16). Modernin takan polttohiukkaset lisäsivät sub G1
-vaiheen solujen määrää varhaisissa aikapisteissä, mikä vastaavasti vähensi niiden määrä G1-vaiheessa ja S-G2/M-vaihees-

Solujen elävyys
Saunan kiuaspoltossa syntyneille hiukkasille altistettujen
solujen elävyys laski merkittävästi 24 tunnin altistuksen jälkeen (kuva 3). Soluja oli näytteissä varhaisissa aikapisteissä
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Kuva 3. RAW264.7 -solujen elävyys pienhiukkasaltistuksen (150 µg/ml) jälkeen, analyysi tehty MTT-testillä, n=2.

sa. Saunan kiuas aiheutti vastaavan muutoksen myöhäisissä
aikapisteissä. Saunan kiuas myös lisäsi solujen määrää SG2/M-vaiheessa neljän ja kahdeksan tunnin aikapisteissä.

Mitä tuloksista voidaan päätellä?
Tutkimuksen tulokset vastasivat asetettua hypoteesia ja aiempia tutkimustuloksia. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että
soluissa syntyvät haitat riippuvat käytetystä polttolaitteesta ja
altistusajasta. Saunan kiukaassa palamisessa syntyneet hiukkaset aiheuttivat varhaisissa aikapisteissä soluissa proliferaatiota, mikä saattaa viitata genotoksisuuteen. Pidemmillä
altistusajoilla tuloksissa näkyi voimakas toksinen reaktio.
Moderni takka aiheutti taas ensimmäisissä aikapisteissä nopean toksisen vasteen, joka tasaantui altistuksen jatkuessa.
Modernin takan palamisessa syntyneet hiukkaset aiheuttivat soluissa apoptoosia ja nekroosia, mikä saattaa johtua
hiukkasten epäorgaanisesta tuhkasta ja korkeista metallipitoisuuksista (Tapanainen et al. 2011, Jalava et al. 2010 &
2012). Modernin takan aiheuttama toksinen reaktio oli kuitenkin lievempi kuin saunan kiukaan hiukkasten aiheuttama. Pellettikattila aiheutti soluissa tasaisen ja lievät toksisen vasteen
kaikilla altistusajoilla. Vaste oli lievempi ja tasaisempi kuin
muilla polttolaitteilla.

Kuva 4. Myöhäisapoptoosissa tai nekroosissa olevien
RAW264.7 -solujen määrä puunpolton pienhiukkasille
(150 µg/ml) ja kontrollialtisteelle LPS (50µg/ml) altistumisen jälkeen. Asteriski (*) osoittaa tilastollisesti
merkittävät tulokset kontrollisoluihin verrattuna
(Dunnettin testi, p<0.05).

Pienhiukkasten haitat saattavat lisääntyä lähitulevaisuudessa,
sillä Euroopassa on tarkoitus lisätä vuoteen 2020 mennessä
uusiutuvan energian osuudeksi 20 prosenttia energiantuotannosta (Euroopan komission direktiivi 2009/28). Puunpoltto
on eräs yleistyvä tapa tuottaa energiaa myös suuremmassa
mittakaavassa. Sääntely alalla on vielä vähäistä, eikä kaikkea
tarvittavaa tietoa ole saatu selville. Pienhiukkasten haitoista
tarvitaan siis lisää tutkimustietoa.
Tutkielma on tehty Itä-Suomen yliopiston inhalaatiotoksikologian tutkimusryhmälle. Työn ohjasi professori Maija-Riitta
Hirvonen. Työ on julkaistu Itä-Suomen yliopiston e-julkaisuissa englanniksi ja on sieltä luettavissa kokonaisuudessaan.
Pro gradu -tutkielma palkittiin elokuussa 2014 ISY ry:n stipendillä.

Käytännössä altistuminen pienhiukkasille voi vaihdella altistusajan ja tavan suhteen suuresti. Altistumisesta koituvien
haittojen syntymekanismit tulee siis tuntea eri aikapisteillä,
jotta haitasta ja sen aiheuttamasta vaarasta saadaan realistinen kuva.
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Kuva 5. RAW264.7 -solujen osuus (%) Sub
G1 vaiheessa (apoptoosi), G1 ja S-G2/M
vaiheessa pienhiukkasaltistuksen (150 µg/
ml) ja kontrollialtistuksen (LPS 50 µg/ml)
jälkeen. Asteriski (*) osoittaa tilastollisesti merkittävät tulokset (Dunnettin testi,
p<0.05).
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English Abstract
Time dependence of toxicological responses in vitro induced by particles
emitted from small scale wood combustion – introducing Master of
Science Thesis
Frequency of wood combustion makes it a global issue. Different
combustion appliances, techniques and fuels have effect on the chemical
and physical features of the forming particles and thus the health effects.
In this Master of Science Thesis that I’m representing, particles emitted
from three different combustion appliances were used to assess their
ability to induce cytotoxicity in mouse macrophage cell line RAW264.7. Used
appliances were sauna stove, pellet boiler and modern masonry heater.
Toxicological properties of formed particles were studied by measuring cell
viability with MTT-test, cell number with counts and the relative amount
of apoptotic and necrotic cells and cell cycle progress with flow cytometry.
Study was done by using six different time points: 2h, 4h, 8h, 12h, 24h and
32h. Study shows that particles from different combustion appliances
have health related toxicological properties that clearly differ from each
other. The present results suggest that adverse health effects of the small
particles are not unambiguous, because the chemical and physical features
of the particles vary a lot.
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Hanna Eskelinen, korkeakouluharjoittelija, Suomen ympäristökeskus

Nuohoojakyselyllä

tietoa polttotavoista
Laskelmien mukaan noin 40 prosenttia Suomen PM2.5 hiukkaspäästöistä syntyy puun pienpoltosta. Hiukkaspäästöt riippuvat ennen kaikkea
tulisijasta, polttoaineesta ja polttotavasta. Polttotavoilla on merkittävän
suuri vaikutus niin polttotehoon kuin syntyviin päästöihin. Tulisijojen
käyttötaitojen hyvyyden arvioimista on kuitenkin pidetty hyvin haastavana. Ratkaisun voisi tarjota nuohoojien ammattitaito ja heidän ainutlaatuinen asemansa päästä lähietäisyydeltä tarkastelemaan tulisijoja.

Kyselytietoa tarvitaan
päästöjen arviointiin
Puun polton päästöt arvioidaan puun
käyttömäärien ja erilaisille tulisijoille
arvioitujen päästökertoimien perusteella. Päästökertoimien suuruuteen vaikuttaa merkittävästi polttolaitteen tyypin
lisäksi puulämmittäjän käyttötavat.
Huonolla polttotavalla päästömäärät
moninkertaistuvat verrattuna asialliseen polttoon. Tulisijojen käyttötaitojen
hyvyyden arvioimista on kuitenkin pidetty
hyvin haastavana. Käyttötaitojen arviointiin tarvittavaa tietoa voidaan kerätä
muun muassa takan käyttäjille suunnatuilla käyttäjäkyselyillä. Esimerkki Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY)
on toteuttanut kyselyn Tulisijojen käyttö
ja päästöt pääkaupunkiseudun pientaloista (2009), jossa selvitettiin muun
muassa käyttäjien tulisijojen polttotapoja ja puun polttomääriä. Selvityksen
tekijöiden arvion mukaan on kuitenkin
todennäköistä, etteivät tulisijojen käyttäjät itse osaa arvioida polttotapojensa
hyvyyttä tai tulisijojensa kuntoa. Tähän
ongelmaan ratkaisun voisi tarjota nuohoojien ammattitaito ja heidän ainutlaatuinen asemansa päästä lähietäisyydeltä
arkastelemaan tulisijoja.

oli selvittää nuohoojien näkemyksiä kattavasti Suomen puun pienpolttotilanteesta, tulisijojen käyttötavoista sekä
toimivista keinoista kannustaa hyviin
puun polttotapoihin. Samalla nuohoojakyselyllä selvitimme myös nuohoojien
kokemuksia ja mielipiteitä HSY:n, seudun kuntien, SYKE:n ja Nuohousalan
keskusliiton yhteistyöllä järjestämästä
Käytä tulisijaasi oikein- kampanjasta,

Vastausinnokkuus ylitti
kaikki odotukset
Suomen Ympäristökeskus toteutti nuohoojille suunnatun kyselytutkimuksen
toukokuussa 2014. Kyselyn tavoitteena

Kuva 1. Kyselyn
vastausjakauma
(N=64).
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jossa nuohoojilla on keskeinen rooli
hyvistä polttotavoista kertovan oppaan
jakajatahona ja neuvonnan antajana.
Kysely toteutettiin kyselytutkimuksena
Kouvolassa Tulisija- ja hormipäivillä
(Eskelinen 2014). Lisäksi kysely lähetettiin sähköisesti kaikille Nuohousalankeskusliiton jäsenille. Kyselyn vastausaktiivisuus ylitti kaikki odotukset. Yhteensä 64 nuohoojaa vastasi kyselyyn:
20 kpl Kouvolassa, 4 kpl postitse ja 40
kpl verkkolomakkeella. Arvion mukaan
näiden 64 vastanneen nuohoojan nuohoamat kiinteistöt kattavat noin 17 %
kaikista Suomen asuinkiinteistöistä.
Vastauksia saatiin jokaiselta eri 22
Suomen Pelastuslaitoksen alueelta
(Kuva 1), 85 eri paikkakunnalta.
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Polttotaidoissa parantamisen varaa
Vastausten perusteella suomalaisten
tulisijat ovat aktiivisessa käytössä lämmityskauden aikana. Nuohoojien arvion
mukaan valtaosa käyttää tulisijojaan
päivittäin (41 prosenttia) tai 1–2 kertaa
viikossa (42 prosenttia) lämmityskauden
aikana. Nuohoojia pyydettiin myös
arvioimaan nuohousalueidensa polttolaiteiden kuntoa. Kyselyn mukaan käyttäjistä riippuvista syistä 65 prosenttia
nuohotuista tulisijoista on hyvässä kunnossa, 23 kohtalaisessa ja 12 prosenttia huonossa kunnossa. Suurimmiksi
laitteen kuntoa huonontaviksi syiksi
arvioitiin tulisijan korkea ikä, märän
puun poltto ja tulisijan huono muuraus.
Nuohoojien arvioiden mukaan laitetyypiltään hyviä tulisijoja oli vastaajien keskuudessa 59, kohtalaisia 27 ja huonoja
14 prosenttia. Osa nuohoojista koki
etenkin uusien design-takkojen nuohottavuuden ongelmalliseksi.
Nuohoojia pyydettiin arvioimaan nuohousalueidensa käyttäjien polttotaitoja
(riittävä palamisilma, oikeat puumäärät,
oikea sytytys jne.). Vastausten mukaan
enemmistö puun polttajista käyttää tulisijojaan hyvin (Kuva 2). Ongelmiksi polttolaitteiden käytössä mainittiin muun
muassa roskien poltto, huonolaatuinen
polttoaine, uusien käyttäjien kokemattomuus ja vanhempien käyttäjien vakiintuneet tottumukset puun poltossa.
Nuohoojien arvion mukaan 15 prosenttia käyttäjistä polttaa roskia tai muuta
jätettä merkittäviä määriä siten, että

se vaikuttaa tulisijan päästöihin ja nokeentumiseen. Poltetusta jätteestä 47
prosenttia on talousjätettä, 41 polttoon
kelpaamatonta rakennusjätettä ja 12
prosenttia muuta jätettä.

Puuliiterikulttuuri takaisin
käytäntöön
Nuohoojat kaipaavat tulevaisuuden
kampanjoissa lisää panostusta polttopuun riittävään kuivaukseen ja parempaan varastointiin. Nuohoojien arvioiden
mukaa liian märkää puuta poltetaan 23
prosentissa asuinkiinteistöistä. Lähes
yhtä suuri osuus nuohoojien arvion mukaan säilyttää polttopuitaan räystään
alla tai ulkona peittämättömässä tai
peitetyssä pinossa tai kasassa. Puolet
vastaajista säilyttää polttopuitaan polttopuulle suunnitellussa varastossa.
Nuohoojien vastauksissa kaivattiin polttopuiden varastoimisen parempaa huomioimista rakennussuunnittelussa tai
perinteisen puuliiterikulttuurin palauttamista käytäntöön. Etenkin kaupunkialueella polttopuun varastointi koettiin
haastavaksi.
Nuohoojien tekemien havaintojen mukaan polttopuun käyttö on lisääntynyt
edellisten viiden viimeisen vuoden aikana
23 prosenttia. Lisääntyneen puun käytön
uskotaan johtuneen kallistuneesta sähkönhinnasta. Vastaajat lisäksi arvioivat

Kuva 2. Polttolaitteiden käyttäjien
polttotaito.

tulevaisuuden ajan hengen suosivan
puun kaltaisten uusiutuvien energiamuotojen käyttöä. Samojen perusteluiden takia 69 prosenttia nuohoojista
uskoi puun käytön lisääntyvän edelleen
myös tulevaisuudessa. Tulevaisuudessa
puun polttomäärien kasvaessa polttotavoilla on entistä suurempi merkitys ilmanlaadun ja pienhiukkasten kannalta.

Käytä tulisijaasi oikein kampanja
Samalla nuohoojakyselyllä selvitimme
myös nuohoojien kokemuksia ja mielipiteitä HSY:n, seudun kuntien, SYKE:n ja
Nuohousalan keskusliiton yhteistyöllä
järjestämästä Käytä tulisijaasi oikeinkampanjasta, jossa nuohoojilla on keskeinen rooli hyvistä polttotavoista kertovan oppaan jakajatahona. Tutkimuksien
mukaan valistus oikeista polttotavoista
sekä kuivan puun merkityksestä on
edullinen ja kustannustehokas tapa
vaikuttaa lisälämmityksen päästöistä
aiheutuviin ilmanlaatuhaittoihin. Todennäköisesti nuohoojat keskeisenä oppaiden jakajatahoina ovat paras taho
arvioimaan tällaisen kampanjan toimivuutta valistuskeinona käytännössä.
Kampanja on tähän mennessä toteutettu pääkaupunkiseudulla, Uudellamaalla, Pohjois- ja Etelä-Savossa sekä
Etelä-Karjalassa.
Vastanneista nuohoojista 58 prosenttia
oli jakanut kampanjalehtisen nuohoamiinsa asuinkiinteistöihin nuohoojakyselyn vastauspäivään mennessä.
Oppaan jakaneiden nuohoojien arvion
mukaan asukkaiden suhtautuminen
kampanjaan on ollut pääasiassa positiivista. Kuitenkaan kampanjan vaikutuksista asenteisiin tai puun polttotapoihin valtaosa (44 prosenttia) vastaajista ei vielä osannut arvioida. 35
prosenttia vastaajista uskoi kampanjan
vaikuttaneen melko varmasti asukkaiden asenteisiin ja puun polttotapoihin,
22 prosenttia olivat varmoja kampanjan vaikuttavuudesta ja ainoastaan 3
prosenttia vastaajista oli sitä mieltä,
ettei kampanja melko varmasti vaikuta
asukkaiden asenteisiin.
Kuitenkin jo tässä vaiheessa nuohoojat
mainitsevat kampanjan lisänneen käyttäjien tietoisuutta etenkin uunin oikeaop-
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Kuva 3. Arviot toimivista kannustimista hyviin puun polttotapoihin.
pisesta sytyttämistavasta ja herättäneen
yleistä kiinnostusta paremmista polttotavoista. 48 prosenttia nuohoojista oli
jakanut jotain muuta puunpolttoon liittyvää opetusmateriaalia (Nuohousalan
keskusliiton, Motivan tai pelastuslaitosten oppaita). Tulevaisuudessa nuohoojat toivoivat käyttäjille enemmän opastusta riittävästä paloilman määrästä,
puun kuivuudesta ja ylilämmittämisen
haitoista. Ongelmiksi polttolaitteiden
käytössä mainittiin muun muassa uusien käyttäjien kokemattomuus ja vanhempien käyttäjien vakiintuneet tottumukset puun poltossa.
Nuohoojia pyydettiin arvioimaan myös
muita vaihtoehtoisia keinoja valistaa
hyvistä puun polttotavoista (Kuva 3).
Parhaiksi valistuskeinoiksi arvioitiin
suullinen neuvonta, esite, mainos TV:ssä
sekä nettisivut, joilla on neuvoja ja vinkkejä. Nuohoojat eivät kokeneet toimiviksi keinoiksi neuvontapuhelinta tai
määräyksiä huonojen laitteiden käytön
vähentämiseksi. Nuohoojien arvioiden
perusteella toimivin keino vaikuttaa ja
lisätä tietoisuutta hyvistä puun polttotavoista on juuri nimenomaan heidän
oma tilannekohtainen neuvontansa yhdistettynä informatiiviseen esitteeseen.

Kirjallisuusviitteet:
HSY (Helsingin seudun ympäristöpalvelut). 2009. Tulisijojen käyttö
ja päästöt pääkaupunkiseudun
pientaloista
Eskelinen, H. 2014. Tulisijojen
ja polttopuun käyttö Suomessa
nuohoojien näkökulmasta. Nuohousalan Keskusliitto ry:n lehti 2/2014:15-16
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Tämä tulos antaa kannustimia laajentaa Käytä tulisijaasi oikein -kampanjaa
myös nykyisten kampanjakuntien ulkopuolelle. Nuohoojat uskoivat myös tiedotuksen huonon palamisen vaikutuksista
tulisijoihin, hyötysuhteeseen ja päästöihin motivoivan käyttäjiä vähentämään
puun poltosta syntyviä päästöjä.
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Hanna Virta, erikoistutkija, Ilmatieteen laitos

Uusia

toteutuskeinoja

ilmastopolitiikkaan
Kuva 1. Ihmisen toiminnan aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt lämmittävät ilmastoa. Kuva Owen Byrne/
Flickr.

Toiseksi, saastuttajat ja kärsijät ovat eri alueita. Käynnissä oleva ilmastonmuutos johtuu ensisijaisesti rikkaiden teollisuusmaiden menneiden vuosien kasvihuonekaasupäästöistä. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näihin rikkaisiin yhteiskuntiin
ovat vähäiset, joten näillä valtioilla ei ole suoraa taloudellista
kannustinta osallistua ilmastosopimuksiin. Ilmastonmuutoksesta taas kärsivät eniten köyhät, kehittymässä olevat maat,
joiden maatalousvaltaiset yhteiskunnat ovat teollisuusmaita
haavoittuvaisempia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Nämä
alueet hyötyvät eniten ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

Enemmistö tutkijoista ja poliitikoista pitää
ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta
yhtenä aikamme suurimmista haasteista.
Vaikka ilmiö on tunnettu jo vuosikymmenten ajan, ilmastonmuutosta ei ole onnistuttu pysäyttämään. Tuore väitöstutkimus
keskittyy tutkimaan uusia, tulevaisuudessa
mahdollisia ilmastopolitiikan toteutuskeinoja. Saataisiinko näistä apua ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin?

Teollisuusmaiden kannattaisi kuitenkin muistaa, että vaikka
ilmastonmuutoksen suorat vaikutukset eivät olisikaan dramaattisia, välilliset vaikutukset voivat olla. Mihin muuttavat
ihmiset niiltä alueilta, jotka ilmastonmuutoksen seurauksena käyvät asuinkelvottomiksi? Mitä vaikutuksia on sillä, että
joidenkin alueiden tuotanto-olosuhteet muuttuvat voimakkaasti? Globalisaation seurauksena maailma on entistäkin
pienempi. Siksi muiden ongelmat ovat myös meidän ongelmiamme.

Ilmastonmuutos on koko maapalloa koskettava ongelma, joten
se pitää ratkaista yhteistyössä. Kuten kansainväliset ilmastoneuvottelut ovat osoittaneet, globaalin päästövähennyksiin
sitovan ilmastosopimuksen aikaansaaminen ei ole helppoa.
Tähän on monia syitä, esimerkiksi seuraavia: Ensinnäkin,
poliittinen paine sopimuksen aikaansaamiseksi ei ole riittävän suuri. Ilmastonmuutos on hitaasti etenevä ilmiö, ja joissakin maissa, esimerkiksi Suomessa, sen vaikutukset saattavat aluksi olla positiivisia. Siksi päivänpolttavat ongelmat,
esimerkiksi kansainvälinen rahoitusmarkkinoiden kriisi tai
Ukrainan kriisi, vievät äänestäjien ja päättäjien huomion pois
ilmastonmuutoksesta.

Kulutuspohjaiset päästökiintiöt ohjaavat kulutusta vähähiiliseen suuntaan ja vähentävät hiilivuotoa.
Nykyiset ilmastosopimukset tähtäävät tuotannon kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamiseen. Jos vain osa valtioista on sitoutunut tällaiseen sopimukseen, syntyy monia ongelmia.
Esimerkiksi tuotantoa voidaan siirtää sellaisiin maihin, joissa
päästöjä ei ole rajoitettu. Tämä niin kutsuttu hiilivuoto saattaa
kumota tavoitellut globaalit päästövähennykset.
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voi myydä loput päästöoikeudet markkinoilla tai halutessaan
jättää ylimääräiset päästöoikeudet käyttämättä ja näin omalta
osaltaan pienentää kokonaispäästöjä. Ne kuluttajat, jotka tarvitsevat päästöjä enemmän kuin alkuperäisen jako-osuutensa
verran, voivat ostaa päästöoikeuksia lisää päästöoikeusmarkkinoilta. Myös muut toimijat, esimerkiksi ympäristöjärjestöt,
voivat osallistua päästöoikeusmarkkinoille. Kuvassa 2 on esitetty Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentin rakenne.

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.
Väitöstutkimukseni (Virta, 2014) ensimmäisessä esseessä
tarkasteltiin kulutuspohjaisiin päästökiintiöihin perustuvaa
henkilökohtaista päästökauppaa järjestelmässä, jossa kuluttajat voivat käydä kauppaa päästökiintiöillään.

Sääntelyviranomainen
1)

Henkilökohtainen päästökauppa parantaa
kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia

4)
Kuluttajat

Henkilökohtainen päästökauppa viittaa sellaiseen kasvihuonekaasujen päästökauppaan, jossa yksittäiset kuluttajat ovat
tavalla tai toisella mukana. Esseessä hahmotellaan Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentti, jota tarkastellaan panos–tuotos-taloudessa. Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentti on henkilökohtaisen päästökaupan muoto, jossa kaikilla tavaroilla ja palveluilla on rahamääräisen hinnan lisäksi
päästöoikeuksina ilmaistu päästöhinta. Tulosten mukaan
instrumentti vähentää kokonaispäästöjä ja ohjaa sekä kulutusta että tuotantoa vähäpäästöiseen suuntaan.

2)
Päästöoikeusmarkkinat
3)
Muut toimijat

Esseen tieteellinen kontribuutio on ensisijaisesti teoreettinen,
mutta millainen Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentti
sitten olisi käytännössä? Instrumentin idea on vastaava kuin
aiemmin ehdotetussa Rate All Products and Services -järjestelmässä, jossa arvioidaan kaikkien tuotteiden ja palveluiden
ilmastovaikutukset.

Kuva 2. Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentin rakenne.
Nuolet kuvaavat päästöoikeuksien siirtymistä systeemissä:
1) Kaikki päästöoikeudet jaetaan kuluttajille esimerkiksi
tasan. 2) Kuluttajat voivat myydä ja ostaa päästöoikeuksia päästöoikeusmarkkinoilla. 3) Myös muut toimijat
voivat osallistua päästöoikeusmarkkinoille. 4) Käytetyt
päästöoikeudet palautetaan säätelyviranomaiselle.

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.
Maksetut päästöoikeudet kattavat kaikki ostettuun tuotteeseen tai palveluun liittyvät kasvihuonekaasupäästöt.

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.

Kuluttajat voivat myydä ja ostaa päästöoikeuksia päästöoikeusmarkkinoilla. Jos instrumenttia sovelletaan kansainvälisesti,
myös päästöoikeusmarkkinat ovat kansainväliset. Mikäli kuluttajalla on enemmän päästöoikeuksia kuin hän tarvitsee, hän

Kaiken kaikkiaan instrumentin hallintokustannukset voisivat olla suuret, kun toimijoita ja valvottavaa olisi paljon. Myös
päästöjen kohdentaminen tuotteille on toistaiseksi usein kallista. Erityisesti tuontituotteiden kohdalla esteeksi saattaisi
muodostua tietojen saatavuus. Siksi Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentti ei ole realistinen vaihtoehto vielä nyt,
mutta toivottavasti tulevaisuudessa on. Askeleita henkilökohtaisen päästökaupan suuntaan on jo otettu: monissa tuotteissa on hiilijalanjälkimerkintä, jonka perusteella voidaan
arvioida tuotteen ilmastovaikutuksia.

Askeleita henkilökohtaisen päästökaupan suuntaan on jo otettu: monissa tuotteissa on hiilijalanjälkimerkintä, jonka perusteella voidaan arvioida
tuotteen ilmastovaikutuksia.
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muunin asukkaat haluaisivat ostaa yhteiseen kotitelevisioonsa
kanavapaketin, jossa kanavien määrä kasvaa hinnan mukana.
Jos kanavapaketti hankitaan, sen käyttö ei kuluta sitä – se
ei siis voi loppua kesken. Lisäksi kaikki kommuunin jäsenet
voivat hyödyntää kanavapaketin tarjoamia etuja. Kanavapaketti on siis vapaasti saatavilla kommuunin asukkaille.

Lindahlin tasapaino – mikä on julkishyödyke?
Väitöstyöni toisessa, kolmannessa ja neljännessä esseessä
analysoidaan yhteistoimintaan perustuvia sopimuksia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Lindahlin tasapaino -käsitteen avulla. Seuraavissa kappaleissa selvitän, mitä Lindahlin
tasapainolla tarkoitetaan, ja kerron, miten käsitettä voidaan
soveltaa ilmastonmuutosongelmaan. Aloitan Lindahlin tasapainokäsitteeseen olennaisesti kuuluvan julkishyödykkeen
määritelmästä.

Osa kommuunin asukkaista haluaa kanavapakettia enemmän, osa vähemmän. Jos kanavapaketin kustannukset jaettaisiin tasan, vähiten kanavapakettia haluavat asukkaat kokisivat kustannukset luultavasti turhan kalliiksi, kun taas eniten
kanavapakettia haluavat olisivat toivoneet saavansa enemmän
kanavia mukaan pakettiin. Neuvottelujen avulla saataisiin aikaan sopimus, jossa kanavien määrästä päästäisiin yhteisymmärrykseen, ja kustannukset jaettaisiin asukaskohtaisesti
preferenssien mukaan. Se, joka hyötyy kanavapaketista eniten,
myös maksaa siitä muita enemmän. Kommuuni olisi löytänyt
Lindahlin tasapainon.

Julkishyödykkeeksi kutsutaan taloustieteessä hyödykettä – esimerkiksi tavaraa tai palvelua – jolla on seuraavat kaksi ominaisuutta: Ensinnäkin, sen kuluttaminen ei vähennä muiden
mahdollisuutta kuluttaa sitä. Se ei siis ole niukka. Jos joku
juo lasillisen maitoa, maitoa kuluu, mikä vähentää muille tarjolla olevan maidon määrää. Jos taas joku kuuntelee radiolähetystä, se ei estä muita kuuntelemasta samaa lähetystä.
Radiolähetyksellä on siis edellä mainittu ominaisuus, mutta
maidolla ei ole. Toinen julkishyödykkeen ominaisuus on, että
hyödyke on vapaasti saatavilla, eikä ketään voida sulkea pois
sen kuluttamisesta. Tämäkin määritelmä sopii radiolähetykseen, joten se on julkishyödyke.

Lindahlin tasapainon realistisuudessa on kuitenkin haasteensa. Yksi esimerkki haasteista on vapaamatkustajan ongelma.
Jos joku kommuunin asukkaista kieltäytyy maksamasta kanavapaketista, mutta sellainen kuitenkin hankitaan, häntä ei
voi estää hyödyntämästä kanavapakettia. Tai jos joku asukkaista väittää hyötyvänsä kanavapaketista vain vähän, vaikka
todellisuudessa hyötyykin siitä paljon, hän maksaa kanavapaketista vähemmän kuin mitä todellisten mieltymysten perusteella pitäisi maksaa. Hänellä ei ole kannustinta paljastaa
todellisia preferenssejään, koska hän hyötyy preferenssiensä
vääristelystä. Molemmissa tapauksissa asukas hyötyy ansiottomasti muiden kustannuksella, hän on siis vapaamatkustaja.
Vaikka yhden asukkaan hyöty kasvaakin, muiden saama hyöty
vähenee. Kokonaishyöty pienenee, eikä ratkaisu ole enää tehokas.

Kun ostamme hyödykkeitä, maksamme hyödykkeestä yleensä
saman hinnan kuin muutkin, mutta ostetut määrät vaihtelevat
kuluttajien kesken. Esimerkiksi ruokakaupassa maitolitran
hinta on – kanta-asiakas- tai muut vain joillekin asiakkaille
voimassa olevat tarjoukset poislukien – kaikille sama. Jotkut
asiakkaat eivät osta maitoa ollenkaan, toiset taas ostavat sitä
monta tölkkiä, kukin tarpeensa ja maksukykynsä – siis preferenssiensä ja budjettirajoitteensa – mukaan. Julkishyödykkeiden tapauksessa kaikkien kuluttajien saama hyödykkeen
määrä on sama. Koska kuluttajat arvostavat hyödykettä eri
tavoin, kaikkien kuluttajien maksama sama hinta ei johda parhaaseen mahdolliseen kokonaishyötyyn. Päästäisiinkö parempaan tulokseen, jos käytettäisiin kuluttajakohtaisia hintoja?

Väitöstyössä ei käsitellä julkishyödykettä vaan julkishaitaketta, ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen seurauksena
lämpenevää ilmastoa. Mikään alue ei välty ilmastonmuutoksen seurauksilta, mutta toisaalta sen vaikutukset ovat erilaiset
eri osissa maapalloa. Muun muassa Suomi saattaa aluksi jopa
hyötyä ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kun esimerkiksi
kasvukausi pitenee. Toisaalla taas merenpinnan kohoaminen
tai kuivuus saattaa muuttaa alueita asuinkelvottomaksi.

Ruotsalaisen taloustieteilijän Erik Lindahlin kehittämässä Lindahlin tasapainossa tehokas ratkaisu löydetään juuri kuluttajakohtaisten hintojen avulla (Lindahl, 1919). Vaikka tasapainossa vallitseekin yhteisymmärrys julkishyödykkeen määrästä,
kuluttajat maksavat hyödykkeestä keskenään eri hinnan, koska julkishyödykkeen kustannukset jaetaan kuluttajien kesken
heidän kokemansa marginaalihyödyn mukaan. Tällaisen tasapainon löytyminen edellyttää yhteistyötä osapuolten välillä.

Koska vaikutukset ovat erilaisia, voisiko Lindahlin tasapaino tarjota sellaisen lähestymistavan, jolla saataisiin kaikki maat houkuteltua mukaan vapaaehtoiseen, yhteiseen ilmastosopimukseen? Mitä oikeastaan tarkoitetaan Lindahlin
tasapainolla ilmastonmuutoksen yhteydessä? Se ei ole aikaisempien tutkimusten valossa selvää. Edellä esitettyjä kysymyksiä käsitellään väitöstutkimukseni toisessa, kolmannessa
ja neljännessä esseessä. Koska ilmastonmuutoksen yhteydessä voidaan olettaa, että ilmastonmuutoksen aiheuttamat
haitat eivät ole kokonaan yksityistä tietoa, aiemmin kuvaamani
Lindahlin tasapainoon liittyvä preferenssien paljastamisen
ongelma pienenee.

Erik Lindahl oletti, että julkishyödyke on vapaasti saatavilla
vain sen kustannuksiin osallistuvalle joukolle ja muut voitaisiin rajata hyödykkeen käytön ulkopuolelle. Koska tällainen
hyödyke ei täysin toteuta edellä kuvattuja julkishyödykkeen
ominaisuuksia, se on epäpuhdas julkishyödyke. Tämäntyyppistä epäpuhdasta julkishyödykettä nimitetään klubihyödykkeeksi.

Lindahlin tasapaino klubihyödykkeen
tapauksessa
Seuraavassa esimerkissä pyrin valottamaan Lindahlin tasapainoa klubihyödykkeen tapauksessa. Oletetaan, että kom-
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Arvioitu rahasumma, 25 miljardia dollaria tai noin 20 miljardia
euroa, on yllättävän pieni. Se on alle 40 prosenttia Suomen
valtion talousarvioesityksen mukaisista ensi vuoden menoista.
On kuitenkin muistettava, että RICE-malli on hyvin yksinkertaistettu kuvaus todellisuudesta. Käytetyssä malliversiossa
on esimerkiksi vain kahdeksan aluetta, ja yhden alueen
sisällä olevien maiden oletetaan automaattisesti toimivan
yhteistyössä. Tällainen alueiden ryhmittely peittää todellisia
eroja, kun monen maan muodostamaa aluetta käsitellään
yhtenä kokonaisuutena. RICE-mallissa myös oletetaan, että
ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat paikallisia, eivätkä ne
heijastu muihin maihin. Näin ei kuitenkaan ole. Jos jotkut alueet käyvät asuinkelvottomiksi tai niiden tuotanto-olosuhteet
muuttuvat olennaisesti, vaikutukset tuntuvat myös muilla
alueilla esimerkiksi ilmastopakolaisten kautta. Näistä puutteista huolimatta tulos antaa viitteitä siitä, että ulkopuolisten
maksujen yhteissumma saattaisi jäädä kohtuulliseksi.

Ratkaisumalli kansainvälisille päästöneuvotteluille
Toisessa esseessä esitellään määritelmä ilmastonmuutokseen sovelletusta Lindahlin tasapainosta yhden jakson tapauksessa. 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. Tasapainossa päästömaksut kattavat kompensaatiomaksut, kaikki alueet ovat yksimielisiä globaalien päästöjen määrästä ja kulutuksen, investointien ja päästöjen alueellinen jakautuminen
on tehokasta eli 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.

Samasta päästölähteestä useita saastetyyppejä

Tulkintani mukaan yhden jakson malli kuvaa dynaamisen eli
ajasta riippuvan mallin ensimmäistä jaksoa. Tällöin tämän yhden jakson päätökset pyritään tekemään siten, että hyvinvointi
olisi mahdollisimman suuri koko tarkastelujakso huomioon
ottaen. Tästä syystä kulutuksen ja päästöjen lisäksi myös investoinnit ovat mukana hyötyä kuvaavassa hyötyfunktiossa.

Monissa tilanteissa samasta päästölähteestä tulee useita erityyppisiä saasteita. Kolmannessa esseessä käsiteltiin tällaisia tilanteita. Esimerkiksi fossiilisten polttoaineiden, vaikkapa
öljyn, polttamisesta vapautuu ilmaan muun muassa hiilidioksidia sekä rikkidioksidia ja typen oksideja. Näillä toisistaan riippuvilla, korreloituneilla päästöillä saattaa olla sekä globaaleja
että paikallisia vaikutuksia. Esimerkiksi hiilidioksidi on maailmanlaajuisesti vaikuttava kasvihuonekaasu, mutta rikkidioksidi ja typen oksidit tuottavat sekä paikallisia vaikutuksia, esi-

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, noin 25 miljardiin dollariin eli noin 20 miljardiin euroon. Tulokset pohjautuvat Nordhausin ja Boyerin Yalen yliopistossa kehittämän
integroidun ilmasto–talous-mallin RICE-99 aineistoon (Nordhaus & Boyer, 2000). Malli kuvaa sekä ilmaston että talouden
kehittymistä ja niiden välisiä vuorovaikutuksia.

Jos vähiten sopimuksesta hyötyville valtioille
maksetaan ulkopuolista rahaa sopimukseen sitoutumisesta, maailmanlaajuinen sopimus voidaan
saada aikaiseksi.
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esimerkiksi Kaupattavat kuluttajakiintiöt -instrumentin mukaan.

Näistä toinen markkina kohdistuisi globaaleihin
päästöihin, kun taas toinen kohdistuisi paikallisiin
päästöihin.

Kolmanneksi, käytetään Lindahlin tasapainoa ratkaisumallina
kansainvälisille päästöneuvotteluille. Kuten edellä kerroin,
väitöstyöni 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.

merkiksi happosateita, että globaalia ilmastovaikutusta muun
muassa aerosolien muodostamisen kautta. Kolmannessa esseessä esitetään yhden jakson Lindahlin tasapainomalli korreloituneille globaaleille ja paikallisille päästöille. Tällainen
Lindahlin tasapaino voitaisiin toteuttaa kahden rinnakkaisen
päästökauppamarkkinan avulla. Näistä toinen markkina kohdistuisi globaaleihin päästöihin, kun taas toinen kohdistuisi
paikallisiin päästöihin. Tässä esseessä käsitelty korreloituneiden päästöjen ongelma on yksi esimerkki ilmastonmuutosongelman kytkeytymisestä muihin ongelmiin. Ilmastonmuutosta
ei voidakaan tarkastella erillään, vaan osana kokonaisuutta.

Toivon, että meidän sukupolvemme pystyy ottamaan ratkaisevan askeleen ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi – ennen
kuin on liian myöhäistä.

English Abstract

Stokastinen malli ottaa huomioon
epävarmuuksia

Climate Change Policy Instruments
for Future Use

Ilmastomuutoksen ja talouden mallintamiseen liittyy monia epävarmuuksia. Epävarmuuksien huomioon ottamista
käsiteltiin neljännessä esseessä. Kuinka tarkasti tunnemme
ilmastonmuutoksen fysiikan? Kuinka paljon tuotantomahdollisuudet heikkenevät vaikkapa Suomessa, jos lämpötila
nousee viisi astetta? Miten Ukrainan kriisi vaikuttaa maailmantalouden kehitykseen pitkällä tähtäimellä? Mitä muita kriisejä
on tulossa seuraavan sadan vuoden aikana? Epävarmuuksien vaikutusta päätöksiin voidaan arvioida stokastisen mallin
avulla. Stokastinen mallikaan ei tavoita sellaisia epävarmuuksia, joita emme tässä vaiheessa osaa edes ennakoida.

The majority of researchers and politicians acknowledge
that climate change is one of the greatest challenges of
our era. My dissertation (Virta, 2014) concentrates on two
future policy instrument options for climate change: personal carbon trading and the Lindahl equilibrium for global
war-ming.
Many arguments favour personal carbon trading. Thus the
first essay of my dissertation outlines a personal carbon
trading instrument, Tradable Consumer Quotas, and considers the instrument in an input–output economy.

Neljännessä esseessä esitetään määritelmä ilmastonmuutokseen sovelletulle dynaamiselle Lindahlin tasapainolle deterministisissä ja stokastisissa tapauksissa. Menettelytapaa
testataan kehittämällä ja käyttämällä stokastista versiota
RICE-99-mallista.

Lindahl equilibrium is sometimes considered to be an attractive framework in which to analyze cooperative agreements for climate change. However, there seems to be
some confusion of concepts. Therefore, in the three last
essays, a clarified Lindahl equilibrium concept for global
warming is considered in single period and dynamic contexts. The corresponding equilibriums can be implemented
by Lindahl mechanisms employing emissions trading.

Lopuksi
Ilmastopolitiikka voisi hyötyä uusista toteutuskeinoista. Miten
väitöstyötäni voitaisiin hyödyntää päätöksenteossa tai vaikkapa ilmastoneuvotteluissa?

Hanna Virta
Senior Scientist
Finnish Meteorological Institute
P.O. Box 503 (Erik Palménin aukio 1)
FI-00101 Helsinki
Finland
hanna.virta@fmi.fi
phone +358 50 431 0049

Ensinnäkin, rajoitetaan kulutuksen päästöjä tuotannon
päästöjen sijaan. Kulutuspohjaiset päästökiintiöt ohjaavat kulutusta vähähiiliseen suuntaan ja vähentävät hiilivuotoa. Jos
vain osa valtioista on sitoutunut päästöjen vähentämiseen,
tämä on tehokkaampi ratkaisu kuin tuotannon päästöjen rajoittaminen.
Toiseksi, annetaan kuluttajille vaikutusvaltaa henkilökohtaisen
päästökaupan avulla. Näkemykseni mukaan pitkällä tähtäimellä meidän tulisi pyrkiä toteuttamaan kulutuspohjaisiin
päästökiintiöihin perustuvaa henkilökohtaista päästökauppaa
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Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden soveltamisen ajurit
ja esteet asuinalueilla
Asumisen energiankulutuksen vähentämiseksi tarvitaan
systeemistä muutosta. Vaikka yksittäisiä toimenpiteitä on
ollut muutoksen luomiseksi, eivät rakentamisen käytännöt
ole juurikaan muuttuneet uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta suosiviksi. Muutoksen luominen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä ja yhteistä tahtotilaa.

lot ja erilaiset uusiutuvan energian ratkaisut asuntojen lämmittämiseen ja muun energiatarpeen tyydyttämiseen ovat jo
paljon keskusteluissa olevia asioita. Lisäksi kaukolämmön
tuotannossa on ruvettu enenevässä määrin käyttämään uusiutuvia polttoaineita ja maalämpöratkaisut ovat yleistyneet
viime vuosina selvästi.

Asuminen on yksi merkittävä energiankuluttaja. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan toimia sekä asumisen
energiankulutuksen pienentämiseksi että jäljelle jäävän energiantarpeen tuottamiseksi uusiutuvalla energialla. Tämä
vaatii systeemistä muutosta sekä energiantuotantoon että
asumiseen. Joitain trendejä ja signaaleja muutoksesta on
jo havaittavissa. Esimerkiksi pyrkimys hiilidioksidipäästöjen
vähentämiseen, lähienergia-konsepti, lähes nollaenergiata-

90-luvun puolivälistä alkaen on toteutettu useita aluerakentamiskohteita, joissa on pyritty kehittämään uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuja asuinrakentamisessa.
Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi Helsingin Eko-Viikki, Tampereen Vuores ja Porvoon Skaftkärr. Samaan aikaan lainsäädäntö on muuttunut ohjaamaan kohti uusiutuvan energian
ja energiatehokkuuden ratkaisuja. Monenlaisia tutkimusohjelmia on myös toteutettu aiheeseen liittyen. Muutosta tuetaan siis monelta eri tasolta (Kuva 1).

Kuva 1. Suomalaisen uusiutuvaa energiaa soveltavan ja energiatehokkaan rakentamisen
tilanne monitasomallin avulla kuvattuna (muokattu Geelsin 2002 esittämästä pohjasta).
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Kaiken kaikkiaan uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden
ratkaisut kohtaavat yhteiskunnassamme vielä epäilyä eikä
niitä koeta kustannustehokkaiksi ja helpoiksi ratkaisuiksi.
Vaikka valtakunnan tasolla tehdään tiekarttaa kohti vähähiilistä Suomea, yhteinen visio uusiutuvaan energiaan perustuvasta ja vähemmän energiaa kuluttavasta tulevaisuudesta ei
ole vielä kaikkien hyväksymä ja sisäistämä.

Kokeiluista, tutkimusohjelmista ja lainsäädännön muutoksista huolimatta uudisrakentamisen käytännöissä ei ole vielä
tapahtunut suurta muutosta. Mikä sitten haastaa muutosta?
Tutkimme asiaa VTT:llä TEKES Green Growth -ohjelmasta
rahoitetussa SUSER-hankkeessa. Selvitimme systeemisen
muutoksen ajureita ja esteitä keskeisten toimijoiden haastatteluilla, kolmella tapaustarkastelulla ja kuluttajille suunnatulla kyselyllä. Teimme myös yhteistyötä Itävallan AIT:n ja Alankomaiden Utrechtin yliopiston kanssa ja vertailimme Suomen
tilannetta Itävallan ja Alankomaiden tilanteeseen. Tulosten
jäsentämisessä hyödynsimme innovaatiojärjestelmien funktioita (Hekkert et al. 2007), jotka ovat yrittäjyys, tiedon tuotanto
ja levitys, valinnan ohjaus, markkinoiden muodostuminen,
resurssit, sekä hyväksyntä ja arvostus. Käymme seuraavaksi
lyhyesti keskeisimmät muutosta haastavat tekijät ja sen jälkeen esittelemme keinoja näiden haasteiden ylittämiseksi.

Muutoksen saavuttaminen ja suuntaaminen vaativat uusia toimintatapoja. Esimerkiksi Itävallassa passiivitalojen innovaatiojärjestelmä on menestynyt hyvin: Itävallassa on maailmanlaajuisesti tihein passiivitaloverkosto, sillä joka neljäs
maailman passiivitalo sijaitsee Itävallassa (BMVIT 2012). Syy
tähän menestymiseen on ollut osaltaan poliittiset sektorit
ylittävä tuki. Passiivitalojen rakentamista on toteutettu sosiaalipolitiikan tuella. Näin on yhdistetty ilmastopolitiikkaa,
energiapolitiikkaa, innovaatiopolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa
ja saatu aikaan menestystarina.

Uusien ratkaisuiden soveltamisen osalta yrittäjyyttä haastavat
kaukolämmön ja lämpöpumppujen määräävä markkina-asema. Myös lainsäädännön tiheä muuttuminen haastaa yrittäjiä.
Useista tutkimusohjelmista huolimatta uusista ratkaisuista
ei välttämättä ole olemassa tutkimustuloksia, ja jos on, niin
ne eivät leviä tehokkaasti käytäntöön. Esimerkiksi energiatehokas rakentaminen, kuten lähes nollaenergiataloratkaisut,
herättävät pelkoa hometalo-ongelmien lisääntymisestä, koska tiedot ja kokemukset niihin liittyen ovat puutteellisia tai ristiriitaisia.

Ehdotamme SUSER-hankkeen perusteella kuutta muutospolkua, joita toteuttamalla ja niiden sisältämiä asioita kehittämällä ja uudelleen suuntaamalla systeeminen muutos
jouduttuisi (Kuva 2): 1) Koulutus ja tiedotus, 2) Asenteet, 3)
Palveluliiketoiminta, 4) Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö,
5) Politiikan sektoreiden integrointi ja 6) Kokonaisuuden hallinta.
Suosittelemme tulosten perusteella, että ensimmäiseksi kehitetään koulutusta ja tiedotusta liittyen uusiutuvan energian
ja energiatehokkuuden ratkaisuihin. Oleellista on saada tieto
osaksi jo olemassa olevaa toimintaa, ei erilliseksi tietopaketiksi. Koulutuksen kautta pystytään myös vaikuttamaan
asenteisiin. Koulutuksen ja asennemuutoksen siivittämänä
saadaan resursseja ja kyvykkyyksiä palveluliiketoiminnan kehittämiselle ja siihen liittyvien markkinoiden luomiselle.

Valinnan ohjaus kohti uusiutuvan energian ja energiatehokkaan rakentamisen ratkaisuja kompastelee. Kunnat ovat
kaavoituksen osalta erityisen vaikuttavia portinvartijoita. Esimerkiksi salliva kaupunkisuunnittelu voi luoda monelle yrittäjälle tilanteen, jossa on liian suuri riski lähteä investoimaan
alueellisen energiaratkaisun suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Yrityksen näkökulmasta taetta liiketoiminnan syntymiseen
ei ole, jos tonteille rakentavat voivat vapaasti valita energiajärjestelmänsä, eikä alueelliseen energiaratkaisuun ohjata.

Politiikan sektoreiden integroinnilla vauhditetaan osaltaan
markkinoiden avautumista ja kehittymistä. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö ja kokonaisuuden hallinta tukeutuvat
koulutuksen, tiedotuksen ja palveluliiketoiminnan kehittämiseen sekä asennemuutokseen, jotta yhteistyö ja kokonaisuuden
hallinta mahdollistuvat. Esimerkiksi kumppanuuskaavoitus ja
tontinluovutusehdot eivät yksinään pysty muuttamaan järjestelmää uusiutuvaa energiaa ja energiatehokkuutta suosivaksi,
sillä jos ei ole palveluliiketoimintaa, niin uusiutuvan energian
ja energiatehokkuuden järjestelmä ei toimi. Toisaalta jos satsataan pelkkään palveluliiketoimintaan, niin ei välttämättä ole
mitä palvella, koska ihmiset eivät ymmärrä, mihin palveluliiketoiminnalla tähdätään eivätkä markkinat avaudu.

Erityisesti haastateltujen tutkijoiden mielestä valinnan ohjausta hallitsee nykyisessä tilanteessa myös vahva konsulttien
rooli, koska tutkimustieto laahaa esimerkiksi lainsäädännön
kehityksen jäljessä. Lisäksi taloudellisen tuen puute uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden ratkaisuille hidastaa
niiden yleistymistä. Alueen arvoketjun hajanaisuus aiheuttaa
osaltaan sen, että tietoa tai toimijoita uusien ratkaisuiden alueelta ei ole päätöksentekijän saatavissa.
Markkinoiden muodostumista hillitsee tehokkaasti syöttötariffien puute muun kuin tuulienergian osalta. Lisäksi kuluttajat eivät koe, että heillä voisi olla valtaa vaikuttaa markkinoihin – rakennusteollisuus kuitenkin viestitti tutkimuksen
yhteydessä, että jos kuluttajat vaatisivat uusiutuvan energian
ja energiatehokkuuden ratkaisuja ja olisivat valmiita maksamaan niistä, rakennusteollisuus myös tuottaisi heille niitä.

Systeemisestä näkökulmasta katsottuna ei riitä, että tehdään
vain osia kokonaisuudesta. On nähtävä yhteinen selkeä suunta,
johon järjestelmän kehitystä suunnataan koko järjestelmän tasolla. Kokonaisuuden hallinta on nähtävä yksittäisten alueiden
ja koko kaupunkikokonaisuuden hallintana niin kuntien sisällä
kuin valtakunnan politiikan tasollakin. Yksittäisten haasteiden
sijaan on hyödyllistä tarkastella kokonaisuutta ja pyrkiä eri
sektorien rajat ylittävällä yhteistyöllä saamaan aikaan muutos
kohti uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden soveltamista asuinalueilla.

Resurssien saatavuuden osalta suuri puute liittyy palveluliiketoiminnan ohuuteen. Paikoin monimutkaiset uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden järjestelmät vaativat osaamista,
jonka avulla järjestelmiä säädetään, huolletaan ja korjataan.
Tällaista osaamista ei välttämättä ole saatavilla.
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Kuva 2. SUSER-hankkeen tulosten perusteella esitettävät muutostarpeet, toimijat, muutoksen esteet ja toimenpide-ehdotukset systeemisenä kokonaisuutena – tiekartta muutokseen kohti uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden soveltamista asuinalueilla.
invälisissä konferensseissa: Kohl et al. 2014, Kieft et al. 2014,
Dufva et al. 2014. Hankkeessa toteutetun kuluttajakyselyn tulokset ovat katsottavissa lähteestä: Kuluttajakysely 2014.

SUSER-hankkeesta voi lukea lisää lähteistä: Wessberg et al.
2013, Wessberg et al. 2014a, Wessberg et al. 2014b, lisäksi tulossa on Budde et al. SUSER tuloksia on esitelty myös kansa-
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Satelliittihavainnoilla
saadaan tietoa

kaupunkien ja laivojen päästöistä
Itämeren alueella

U

usi tutkimus osoittaa, että satelliittihavainnoilla voidaan arvioida
ilmanlaadun muutoksia myös
Itämeren meri- ja rannikkoalueilla, joissa päästöt ovat vähäisiä. Perinteisesti
satelliittihavaintoja on käytetty lähinnä
erittäin voimakkaiden päästöalueiden,
kuten Kiinan, Yhdysvaltojen itärannikon
ja Keski-Euroopan, tutkimiseen. Satelliiteista saatavat havainnot ovat erittäin
tärkeitä ilmanlaadun seurannan kannalta alueilla, joilla maanpinta- tai lentokonemittauksia ei ole saatavilla tai ne
ovat harvassa.
Typpidioksidi (NO2) on saastuttava
kaasu, joka on tärkeässä roolissa ilmakehän kemiassa. Typpidioksidi on
osallisena myös otsonin ja aerosolin
muodostumisessa. Typpidioksidi syntyy pääasiassa palamisprosesseissa
ja on suurina pitoisuuksina myrkyllistä

maanpinnan lähellä. Typpidioksidi on
lyhytikäinen kaasu, joka pysyy pääosin
päästölähteiden (esimerkiksi, tehtaiden,
autojen ja laivojen) lähellä, ja siksi sitä
voidaan käyttää saastuttavien päästöjen
muutoksien määrittämiseen.

OMI tuottaa tarkkoja typpidioksidihavaintoja
Suomalais-hollantilainen Ozone Monitoring Instrument (OMI) tuottaa laadukkaita havaintoja eri ilmakehän kaasuista
kuten typpidioksidista. OMI, joka laukaistiin osana NASA:n Aura-satelliittia,
on mitannut NO2-pitoisuuksia ilmakehän alakerroksilla (troposfäärissä)
lokakuusta 2004 alkaen. OMI:n mittaustekniikka perustuu maan ilmakehästä ja pinnasta takaisin siroavaan Auringon säteilyyn. Typpidioksidin määrä

annetaan kolumnina, joka kertoo, kuinka
paljon typpidioksidia on troposfäärissä
maapallon tietyn pisteen yllä. Kolumnin
yksikkönä käytetään yleensä NO2molekyyliä neliösenttimetriä kohti. OMIinstrumentin mittaukset kattavat lähes
koko maapallon kerran vuorokaudessa.
Typpidioksidin lisäksi OMI-mittauksista
voidaan kääntää myös muun muassa
otsonin ja rikkidioksidin pitoisuuksia,
aerosoliparametreja sekä maanpinnalle
saapuvan ultraviolettisäteilyn määriä.
Perinteisesti satelliiteista saatavia typpidioksidiarvoja on käytetty lähinnä
erittäin voimakkaiden päästöalueiden,
kuten Kiinan, Yhdysvaltojen itärannikon
ja Keski-Euroopan, tutkimiseen (Kuva
1a).

Kuva 1a.
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Uudessa tutkimuksessa osoitettiin, että
OMI-instrumentin mittaaman typpidioksidi on kykenevä keskiarvostettuna
ilmaisemaan myös Itämeren rannikkokaupungit ja laivaväylät, joissa on eniten liikennettä (Kuva 1b).

Helsingissä päästöiksi arvioitiin 1,5
moolia sekunnissa ja eliniäksi kolme
tuntia. Tulokset ovat yhtäpitäviä olemassa olevien tietokantojen kanssa (esim.
EMEP – European Monitoring and Evaluation Programme, www.ceip.at).

Kuva 1b. OMItyppidioksidin
globaali ja Itämeren alueen
jakaumat. Purppurat ja siniset
sävyt kertovat,
missä kohdin
typpidioksidia
on vähiten ja
keltainen ja
punainen sävy,
missä typpidioksidia on
enemmän.

Tuuli vaikuttaa tyyppidioksidin
alueellisiin pitoisuuksiin

Tietoja myös laivojen
päästöjen seurantaan

Tuulensuunta ja nopeus vaikuttavat
typpidioksidin alueellisiin arvoihin esimerkiksi Helsingin alueella. Kesällä
länsituulet vallitsevat Itämeren merija rannikkoalueilla. Tuulen nopeuden
keskiarvo Helsingissä on keskipäivällä noin 6 metriä sekunnissa. Kun
esimerkiksi tuuli puhaltaa lännestä
itään, typpidioksidia täynnä oleva ilma
jakautuu kaupungin itäpuolelle. Vastaavasti kun tuulee idästä länteen typpidioksidin korkeimmat arvot löytyvät
kaupungin länsipuolella (Kuva 2 sivulla
30). Toisaalta, kun tuuli on heikko (alle 5
metriä sekunnissa), tyyppidioksidi pysyy
lähempänä kaupunkia ja muodostaa
symmetrisen kuvion kaupungin ympäri.

OMI-mittauksista havaittiin korkeita
NO2-arvoja myös avoimilla Itämeren
merialueilla. Mallisimulaatioista peräisin olevat laivojen päästötiedot osoittavat samanlaista kuviota, jossa päästöjen
lähteet (eli laivat) sijaitsevat pääasiassa
yhtä keskeistä laivaväylää pitkin (Kuva 3
sivulla 30).

Tuulen suunnan mukaan lajitellun typpidioksidijakauman perusteella voidaan
arvioida kaupunkien NO2-päästöt ja
-elinikä sovittamalla teoreettinen malli
OMI:sta saatuihin NO2-pitoisuuksiin.

Typpidioksidin päästöt rannikkokaupungeista voivat vaikuttaa myös NO2arvoihin avoimilla merialueilla. Esimerkiksi ilmamassojen liikkuminen
Etelä-Ruotsista ja Tanskasta koilliseen
on todennäköisesti aiheuttanut EteläItämerellä olevat korkeat NO2-arvot.
Rannikkoalueiden päästöjen vaikutus vähenee tyynissä tuuliolosuhteissa Itämeren keskeisillä merialueilla.
Näiden tietojen perusteella OMI-instrumentin NO2-havaintojen aikasarjaa verrattiin laivojen päästöihin sopivissa
olosuhteisissa. Tulokset osoittivat sa-

29

manlaista vuosivaihtelua. Molemmissa
aikasarjoissa havaittiin talouskriisin
aiheuttama laivaliikenteen väheneminen vuonna 2009. OMI:n havaitsema
NO2-pitoisuuksien lasku vastaa vähentyneen laivaliikenteen päästöjä.
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Kuva 2. OMI-typpidioksidin kesien 2005–2010 keskiarvot Helsingissä. Eri kuvissa näkyy typpidioksidin jakaumat
tuulen suunnan mukaan ja tyynissä tuuliolosuhteissa.

Kuva 3. Vasemmalla: OMI-typpidioksidin kesien 2005–2010 kolumnikeskiarvot Itämerellä. Keskellä: mallisimulaatioista peräisin olevat laivojen typpidioksidin päästökeskiarvot samalla ajanjaksolla. Oikealla: OMI-typpidioksidin
(punainen viiva) sekä laivojen päästöjen (sininen viiva) aikasarjat, jotka on saatu mustien suorakulmioiden sisältä
lasketuista keskiarvoista.
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Ilmastonkestävä
kaupunki –
työkaluja suunnitteluun

Ilmastonkestävä kaupunki – työkaluja suunnitteluun -hanke loi
apuvälineitä kaupunkisuunnitteluun. Artikkeli on yhteenveto ilmastotyokalut.fi -sivustosta ja käyttää osittain sen tekstejä.

Ilmatieteen laitos osallistui syyskuusta
2012 lokakuuhun 2014 Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osittain rahoittaman ‘Ilmastonkestävä kaupunki –
työkaluja suunnitteluun’ (ILKKA) -hankkeeseen. Hankkeen tarkoitus oli tuoda
yhteen kaupunkisuunnittelun työkaluja
ja kartoittaa jo Suomessa ja Euroopassa käytettyjä menetelmiä. Ilmastonmuutoksen torjuminen tai muutokseen sopeutuminen on noussut myös
kaupungeissa tärkeäksi ohjaavaksi
tekijäksi, kun kaupungeissa asuvien ihmisten määrä on jatkuvassa nousussa
ja kaupunkien merkitys energian kuluttajana on kasvamassa. Asumisen
keskittymisen myötä lisääntyvät sään
ääri-ilmiöiden vaikutukset. Helleaallot ja rankkasateet aiheuttavat tuntuvia
heikennyksiä ihmisten hyvinvointiin sekä
taloudellisia menetyksiä.
ILKKA-hanketta koordinoi Helsingin
kaupungin ympäristökeskus ja sen
osatoteuttajina ovat Lahden kaupungin
tekninen ja ympäristötoimiala ja Lahden seudun ympäristöpalvelut, Turun
kaupungin ympäristö- ja kaavoitusvirasto, Vantaan kaupungin maankäytön,
rakentamisen ja ympäristön toimiala,
Helsingin seudun ympäristöpalvelut

-kuntayhtymä HSY, Ilmatieteen laitos ja
Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitos.
Hanke toteutettiin seitsemän eri työpaketin kautta, joiden väliset rajat pidettiin
alusta lähtien hyvin joustavina. Kukin
partnereista toimi yhden työpaketin
vetäjänä ja osallistui omien toivomuksiensa mukaan muihinkin työpaketteihin. Työpakettien sisältö vastasi
koko ilmastonmuutokseen sopeutumisen skaalaa sekä hallinnon että käytäntöjen tasolla.

Työpaketit
Työpaketit käsittelivät I) ilmastonmuutoksen sopeutumistoimenpiteiden parhaita
käytäntöjä kaupungeissa, ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen
toimenpiteiden keskinäistä vuorovaikutusta sekä kaupunkien ilmastotoimenpiteiden vertaisarviointia, II) kaupunkien
hiilinieluja ja niiden vertailua sekä hiilinielupotentiaalin laskentaa esimerkkialueille, III) haavoittuvuutta ilmastonmuutokselle: vettä läpäisemättömien
pintojen kartoitusta, IV) kaupunkien
lämpösaarekkeiden kartoitusta, V) viher-
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kertoimen käyttöä kaupunkisuunnittelussa, VI) hulevesien luonnonmukaista
hallintaa ja VII) ilmastonmuutokseen
varautumisen aiheuttamia kustannuksia ja hyötyjä sekä kaupungin kestävän
kehityksen budjetointi.
Ensimmäinen työpaketti keräsi viisi osallistujaa kaikista muista kaupungeista
paitsi Vantaalta. Sen sijaan HSY vastasi sopeutumisstrategian seurannan
indikaattoreiden luomisesta. Työpaketissa valmisteltiin sopeutumisohjelma
kaupungeille sekä selvitettiin, miten
se voitaisiin integroida kaupunkien
strategiatyöhön. Alustana tässä toimi
vertaisarviointi Helsingin, Turun ja Lahden kaupunkien ilmastopolitiikasta ja
hulevesien hallinnasta. Turun kaupunki
vastasi myös kestävän kehityksen budjetoinnin selvityksestä.
Toisessa työpaketissa on laskettu Helsingin, Lahden, Turun, Vantaan ja Espoon
kaupunkien maankäytön kasvihuonekaasupäästöt, hiilinielut ja hiilivarastot.
Tässä vaiheessa oli vielä mukana Espoon
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kaupunki, mutta se vetäytyi myöhemmin hankkeesta. Laskennan tulosten
perusteella on kehitetty asemakaava- ja
tonttitasolla käytettävä hii-litasetyökalu,
jonka avulla hiilinielujen ja maankäytön
kasvihuonekaasupäästöjen muutoksia
voidaan arvioida rakennettavalla alueella. Työkalun tueksi on lisäksi laadittu toimenpidevalikoima, jossa kuvataan, miten maankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa tärkeiden hiilinielujen säilymiseen ja lisäämiseen.
Kolmas työpaketti tuotti Vantaanjoen
valuma-alueen karttoja pinnoitetuista
alueista riskipaikkojen ja monikäyttöalueiden arvioimiseen. Osa Vantaanjoen
valuma-alueesta kattaa pääkaupunkiseudun kaupunkialuetta ja lisääntyvä
kaupunkitulvariski uhkaa kaupunkilaisia. Päävastuu tässä työpaketissa oli
HSY:llä.
Neljäs työpaketin käsitteli ilmastonmuutoksen myötä oletetun kaupunkilämpösaarekkeen voimistumisilmiön seurauksia. Turun yliopiston
maantieteen ja geologian laitos ja
Ilmatieteen laitos selvitti sekä Turussa että Helsingissä tehtyjen ilman lämpömittausten pohjalta, miten
lämpösaarekeilmiö alueellisesti muodostuu. Jatkotutkimuksessa selvitettiin
myös, kuinka paljon tuulen vaikutus on
yhteydessä lämpösaarekkeen muodostumiseen ja kuinka paljon voidaan
johtaa tuulen voimakkuuden perusteella kaupunkien lämpösaarekkeita. Turun
kaupungin alueella selvitettiin myös ilmanlaadun ja lämpösaarekkeen välinen
yhteys. Ilmatieteen laitoksessa mallinnettiin lämpösaarekkeen muutoksia
muuttuvan kaupungin maankäytön avulla. Tässä havaittiin Pasilan kaupunginosan täydennysrakentamisen myötä,
että alueen ilman lämpötila nousee.

Viidennessä työpaketissa tutkittiin viherkertoimen käyttöä kaupunkisuunnittelussa. Paikallisen viherinfrastruktuurin merkitys on kasvamassa asukkaiden
viihtyvyyden, maisema-arvon, toiminnallisuuden, hulevesien hallinnan ja ilmanlaadun parantamisen takia. Viherkertoimen laskennalle on kehitetty
helppokäyttöinen taulukkolaskennallinen työkalu.
Kuudes työpaketti kiinnitti huomiota hulevesien luonnonmukaiseen hallintaan.
Muuttuvassa ilmastossa oletetaan,
että sademäärät olisivat jonkin verran
nousemassa. Kaupungeissa pinnoitettujen alueiden arvioidaan lisääntyvän.
Tuloksena sateet ja lumen sulamisvedet eivät enää imeydy maahan. Ne pitää
ohjataan suoraan viemäriin. Äkillinen
rankkasade tai nopea lumen sulaminen
voi kuitenkin aiheuttaa paikallisia tulvia.
Hulevesien luonnonmukainen hallinta
tarkoittaa, että vesille annetaan mahdollisuus imeytyä maahan sitä varten
rakennuttujen viheralueiden kautta.
Samalla vesien kierto hidastuu ja vedet
suodattuvat.
Seitsemännen työpaketin tavoitteena
on tuottaa tietoa ilmastonmuutokseen
sopeutumisen toimenpiteiden kustannuksista ja hyödyistä. Kustannusten
kartoittamisen lisäksi hanke kehittää
ilmastovaikutusten budjetointia Turun
kaupunkikonsernissa. Tuloksia voidaan
hyödyntää päätöksenteossa.

Työpakettien tulokset kerättiin kahden otsikon alle. Parhaat käytännöt
-otsikon alta löytyy sekä Suomessa että
ulkomailla toteutettuja sopeutumistoimenpiteitä. Niitä oli 17 sopeutumisen
toteuttamiseen, 19 hulevesien hallintaan, 3 kaupungin lämpötilaeroihin
ja 3 vihreään infrastruktuuriin. Raportit
ja työkalut -osiossa on listattuna kaikki
suunnitteluoppaan teemasivuilla olevat
raportit ja työkalut, yhteensä 31 työkalua ja 23 raporttia. Sen lisäksi löytyy
kaikkien työpakettien kohdalla myös
lähde- ja linkkitietoja.
Yhteenvetona voidaan sanoa, että hanke
onnistui kaikin puolin. Yhteistyö partnereiden kesken sujui mallikkaasti
ja tulos, laaja ja kattava opas, puhuu
puolestansa. Mutta kun aihe on niin
suuri ja yhteiskunnallisesti merkittävä,
se ei voi olla täydellinen. Sitä ei ole
edes yritetty. Kaupunkien erilaisuudet
ja mahdollisuudet jo sinänsä sisältävät
erilaisia lähtökohtia ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tai torjumiseen.

Tutkija on kirjoittanut artikkelin
suomeksi, joka ei ole hänen äidinkielensä.

Kaikkien työpakettien lisäksi jokainen
partneri osallistui vielä yhteiseen
viestintäprojektiin. Hanke tuotti omana
portaalina ilmastotyokalut.fi -sivuston ja välitti tutkimustuloksia ja viitemateriaalia myös Ilmatieteen laitoksen
ylläpitämän ilmasto-opas.fi -sivuston
kautta.

Ilmastonkestävä
kaupunki
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Mika Laita, asiantuntija, Nab Labs Oy/Ambiotica

Päästömittaustoiminnasta
tunnettuun Nab Labsiin
kuuluu nyt myös Ambiotica

N

ab Labs lienee ISYläisten keskuudessa tunnetuin
päästömittaustoiminnastaan, joka käynnistyi aikanaan
ER Laiteoptimoinnista; pian mukaan tulivat myös VTT
Prosessien päästö- ja hajumittaukset. Sittemmin yritys keskittyi laajenemaan pääasiassa teollisuus- ja ympäristölaboratoriotoiminnassa, joista jälkimmäisessä yritys on ollut 15 vuotta
turvesektorin pääasiallinen palveluntarjoaja.

tilanteisiin. Yhdistyminen on tuonut merkittävän valikoima- ja
kapasiteettiedun molempien talojen toimintaan.

Ilmansuojeluyhdistys tarjoaa meille toiminnallaan erinomaiset verkottumismahdollisuudet ja kokonaiskuvaa siitä, mihin
ala on matkalla – työssä ja huveissa!

Nablabsilla on tällä hetkellä toimintaa 8 paikkakunnalla ja 150
työntekijää henkilöstössään. Näytteenottotoiminta kattaa koko
Suomen merialueineen.
Viimeisimmän liiketoimintakaupan myötä Nab Labsiin siirtyivät Jyväskylän yliopiston ympäristöntutkimuskeskus Ambiotican liiketoiminnat. Ambiotica on tarjonnut monipuolisia
ympäristöalan näytteenotto-, laboratorio- ja suunnittelupalveluja vuodesta 1968 asiakkainaan yritykset, tutkimuslaitokset,
kunnat ja valtio. Talo on tunnettu erityisen laadukkaasta analytiikasta sekä suunnittelu- ja tutkimustoiminnasta.
Isyläiset tietänevät Ambiotican parhaiten perinteisellä vahvuusalueellaan, ilman laadun ympäristövaikutusten tutkijana.
Bioindikaattoriseurantoihin on syntynyt vaikuttavuutta, kun
aktiiviset ilmansuojelun viranomaistoimijat ovat muodostaneet pienistä kunta- ja laitoskohtaisista seurannoista laajoja
alueellisia kokonaisuuksia, ja seurantojen aikaväli on saatu
mielekkääksi. Ambioticassa olemme kehittäneet havaintoaineistojen analyysimenetelmiä ja näiden avulla saatavien tulosten kytkemistä ilmanlaatuun ja päästöihin soveltuvien tilastollisten mallien ja paikkatietomenetelmien avulla.
Bioindikaattoreiden
lisäksi
palvelemme
erityisesti ilman laatuun, hajuun, päästöihin ja työhygieniaan liittyvissä kysymyksissä. Hajuasioissa käytössämme on myös
vaativampaa yhdisteanalytiikkaa esimerkiksi tuotetestaustoimintaan erilaisista näytematriiseista; niin ikään
leviämismallinnuksissa hyödynnämme myös vaativampaa laskentaa (muun muassa CFD-menetelmät).
Teemme mittaus-, määritys- ja mallinnustyön itse, jolloin voimme vastata työkokonaisuuden laadunhallinnasta läpi koko ketjun. Asiakkaiden tarpeiden myötä
olemme kehittäneet palveluvalikoimaamme siten, että
se on vaivattomasti räätälöitävissä vaihteleviin tapauksiin. Pidämme olennaisena, että asiakas saa vastaukset
kysymyksiinsä – ja ratkaisuja mahdollisiin ongelma-
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Tutkimus: Mereen ulottuvat mannerjäätiköt äärimmäisen herkkiä ilmaston vaihteluille
Jäätiköistä irronneen jään määrää on vaikea arvioida tietokonesimulaatioiden avulla muun muassa jäätiköiden nopean ja epälineaarisen vaihtelun vuoksi.
Muuttuvassa ilmastossa jään irtoamisen vaihtelut ovat
erityisen vaikeita ennustaa. Vakaa simulaatio jään irtoamisesta jäätiköistä ja täten tarkemmat ennusteet merenpinnan noususta pysyvät yhtenä suurimmista
haasteista varautumisessa lämpimämpään maapalloon.
Tutkimuksessa on selvinnyt, että jään irtoamistapausten
yleisyys noudattaa yleismaailmallisia mittakaavalakeja.
Tutkimuksesta selviää myös, että jään irtoaminen on
äärimmäisen herkkää ympäristölleen: pienikin muutos
ilmastossa voi tarkoittaa joko hyvin vähäistä jään irtoamista tai kokonaisten jääkielekkeiden, eli mannerjäätikön
meressä kelluvien ulokkeiden, täydellistä hajoamista.
Tutkimuksessa verattiin laajoja havaintoja jäälohkareiden irtoamisesta Huippuvuorilla, Alaskassa, Grönlannissa sekä Etelämantereella teoreettiseen kehityk-

Pohjois-Euroopan suurin aurinkovoimala suunnitteilla
Nakkilaan
Satakuntaan Nakkilaan suunnitellaan 20
hehtaarin aurinkovoimalaa kertoi Yle Uutiset
syyskuussa 2014. Pellolle tai entiselle turvesuolle tulisi 24 000 aurinkopaneelia, jotka
tuottavat sähköä 11 gigawattituntia vuodessa. Vastaavan energiamäärän Harjavallan
ja Nakkilan kunnat käyttävät yhteensä vuodessa.
Investoinnin hinta olisi noin 8–9 miljoonaa
euroa voimala-aluetta suunnittelevan ENE
Ympäristöinsinöörien toimitusjohtajan Juhani Kanervan mukaan. Mikäli hanke toteutuu,
sähköä voitaisiin tuottaa täydellä teholla
vuonna 2016. Sähkö siirrettäisiin valtakunnan runkoverkkoon ja sitä myytäisiin yksityisille ja yrityksille aurinkoenergiana.
http://yle.fi/uutiset/pohjois-euroopan_
suurin_aurinkovoimala_suunnitteilla_
nakkilaan/7466488

seen ja edistyneisiin tietokonesimulaatioihin. Uusi näkemys jään irtoamisesta mannerjäätiköistä selittää havainnot jääkielekkeiden nopeasta romahtamisesta
sekä meren rantaan ulottuvien jäätiköiden yhtäkkisestä vetääntymisestä polaarialueiden lämmetessä.
Tutkijoiden mukaan tulokset ja teoreettinen viitekehys
parantavat mahdollisuuksia ennustaa merenpinnan
korkeuksia tulevaisuudessa. Suomalaisten, ruotsalaisten,
amerikkalaisten ja kiinalaisten yhteistyönä tekemä tutkimus julkaistiin Nature Geoscience -lehdessä.
Lisätiedot:
Tutkija Martina Schäfer, martina.ac@gmx.de
Julkaisu:
www.nature.com/ngeo/journal/vaop/ncurrent/full/
ngeo2290.html

IPCC: Ilmastonmuutos etenemässä
kohti peruuttamattomia seurauksia
Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi 2. marraskuuta päätöksentekijöille suunnatun synteesin viidennestä arviointiraportistaan. Synteesiraportti summaa yhteen viimeisen vuoden aikana julkaistujen osaraporttien viestit.
Raportissa todetaan, että ihmisen vaikutus ilmastonmuutokseen on selvä.
Kasvihuonekaasujen pitoisuus on nyt korkeammalla kuin koskaan edeltävän
800 000 vuoden aikana. Ellei ilmastonmuutokseen puututa, se lisää ihmisiin
ja ekosysteemeihin kohdistuvien vakavien ja peruuttamattomien vaikutusten
todennäköisyyttä. Jotta ilmaston lämpeneminen pysyisi alle 2ºC tavoitteen, raportissa esitetään fossiilisista polttoaineista luopumista vuosisadan loppuun
mennessä. Raportin mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo havaittavissa kaikilla mantereilla.
Ilmatieteen laitoksella 3. marraskuuta järjestetyssä paneelissa keskusteltiin
siitä, miten IPCC:n tuottama tutkimustieto on otettu vastaan yhteiskunnan eri
sektoreilla ja miten se tulisi viedä käytäntöön.
Katso tilaisuus tallenteena: http://wms.magneetto.com/
ym/2014_1103_webinar/view
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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
AX-Suunnittelu, Kuokkamaantie 435a, 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

Seuraava Ilmansuojelu-lehti
ilmestyy helmikuussa 2015.

Hyvää joulun aikaa ja
onnellista uutta vuotta!
38
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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
4/2014
Sirpa Salo-Asikainen, neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
sirpa.saloasikainen@ymparisto.fi
Mikko Savolahti, tutkimusinsinööri
Ilmansaasteet ja ilmastonmuutoksen hillintä
Suomen ympäristökeskus
Mechelininkatu 34 a, PL 140,
00260 Helsinki
mikko.savolahti@ymparisto.fi
+358 295 251 595
Niko Karvosenoja, ryhmäpäällikkö
Ilmansaasteet ja ilmastonmuutoksen hillintä
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