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Typpilannoitteiden teollinen valmistus mullisti 1900-luvun alussa 
ihmiskunnan ravinnontuotannon. Teollisen typensidonnan ja lan-
noitteiden räjähdysmäisesti kasvaneen käytön katsotaan mahdol-
listaneen ihmispopulaation kasvun.

Harmittavasti typpilannoitteiden käytöllä on myös haittoja. Typ-
peä huuhtoutuu vesistöihin, jotka rehevöityvät ja typpiyhdisteitä 
pääsee ilmakehään. Maatalouden ohella teollisuus ja liikenne le-
vittävät typpiyhdisteitä. Teollisuuden polttoprosessit tupruttavat 
ilmakehään mm. typen oksideja. Ilmakehässä ne kulkeutuvat il-
mavirtausten mukana ja palaavat maan pinnalle ja vesiin typpi-
laskeumana, joka lannoittaa ja rehevöittää. 

Ennen teollistumista typpilaskeuma oli Suomessa noin yksi kilo 
hehtaaria kohden vuodessa. Nykyisin määrä on Etelä-Suomessa 
arviolta viisinkertainen. Keski-Euroopan saastuneimmilla alueilla 
vuotuinen typpilaskeuma on yli 50 kiloa hehtaarille. Se on lähes 
yhtä paljon, kuin pelloille vuosittain levitettävien typpilannoittei-
den määrää, toteaa tutkija Mari Pihlatie lehtemme artikkelissa.

Typpilaskeuman myönteisiä vaikutuksia on metsien kasvun voi-
mistuminen, mutta haittavaikutuksia ovat muutokset ekosystee-
mien lajistossa ja vesien rehevöityminen. Vesistössä typpi on pel-
kästään haitallinen.

Yläilmakehässä jotkin typpiyhdisteet hajottavat siellä tarpeellista 
otsonia, alailmakehässä puolestaan tuottavat otsonia, joka sinne 
kuulumattomana on haitallista. Hiilidioksidin päästöihin ja nie-
luihin typen yhdisteillä on kaksinainen vaikutus: se sekä lisää että 
pienentää niitä. 

Typen kiertoon osallistuu valtava joukko erilaisia typpiyhdisteitä, 
jotka muuntuvat ilmakehän, kasvien ja maaperän biologisissa, ke-
miallisissa tai fysikaalisissa prosesseissa. 

Typen kierron prosessit ansaitsevatkin lisää tutkimusta. Esimer-
kiksi sen rooli säteilypakotteen muodostumiseen vaatii selvittä-
mistä.

Aira Saloniemi

Hyvä paha typpi
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Typpi ravinteena ja ilmaston 
lämmittäjänä 

Mari Pihlatie
Tutkijatohtori
Helsingin yliopisto

Globaali typpitalous ja 
ympäristöongelmat

Typpi on välttämätön kasvinravin-
ne ja sen määrä on useimmissa ym-
päristöissä kasvien kasvua rajoitta-
va minimitekijä. Ilmakehä on suuri 
typen varasto, mutta valtaosa tästä 
typestä on kasveille käyttökelvotto-
massa muodossa. Biologinen typen 
sidonta, jossa ilmakehän typpi (N2) 
muunnetaan ammonium-typeksi 
(NH4-N), on ainoa luonnollinen 
prosessi, jonka avulla kasvit pysty-
vät hyödyntämään ilmakehän typ-
peä. Biologiseen typen sidontaan 
kykenevät ainoastaan typensitoja-
bakteerit, jotka elävät joko vapaana 
tai symbioosissa tiettyjen kasvien 
kanssa. Tämä symbioosi on kui-

tenkin niin harvinaista, ettei sen 
sitoman typen avulla kyetä tuotta-
maan riittävästi ravintoa nykyiselle 
ihmispopulaatiolle. 

Teollinen typensidonta mullisti 
1900-luvun alussa ihmiskunnan 
ravinnontuotannon. Haber-Bosch 
prosessin avulla ilmakehän typpi 
(N2) reagoi vedyn (H2) kanssa muo-
dostaen ammoniakkia (NH3), joka 
toimii suoraan kasvinravinteena tai 
josta voidaan hapettamalla valmis-
taa nitriittejä tai nitraatteja (NO2-N, 
NO3-N). Prosessi vaatii energiaa. 
Vajaan sadan vuoden aikana typpi-
lannoitteiden käyttö on lisääntynyt 
räjähdysmäisesti ja voidaan sanoa, 
että tämä on mahdollistanut ihmis-
populaation kasvun. 

Lukuisat EU-rahoitteiset tutkimushankkeet pyrkivät selvittämään 
typen kiertoon vaikuttavia tekijöitä ja typen yhdisteiden päästöjä il-
maan ja vesistöihin. Tämä artikkeli selvittää tutkimuksen pääkohtia 
ja suurimpia epävarmuuksia hankkeissa, joissa Helsingin yliopiston 
ilmakehätieteiden ja geofysiikan osasto on mukana.



5Ilmansuojelu 1/2009

Typpilannoitteista haittoja 
ympäristölle

Typpilannoitteiden käytöllä on 
myös haittoja ympäristölle. Mer-
kittävimpiä nykypäivän ongelmia 
ovat lannoitetypen huuhtoutuminen 
vesistöihin ja sen seurauksena ve-
sistöjen rehevöityminen, sekä typ-
piyhdisteiden päästöt ilmakehään.

Ilmakehän typpipäästöistä merkit-
tävimpiä ovat ilokaasun eli typpi-
oksiduulin (N2O), typpimonoksidin 
(NO) ja ammoniakin (NH3) päästöt. 
Typpioksiduuli on voimakas ja pit-
käikäinen kasvihuonekaasu, joka 
ilmakehään päästyään voimistaa 
kasvihuoneilmiötä. Typpimonoksi-
di ja ammoniakki ovat reaktiivisia 
yhdisteitä ja ilmakehään päästyään 
osallistuvat alailmakehän kemial-
lisiin reaktioihin, kuten otsonin ja 
aerosolihiukkasten muodostukseen. 
Näin suuret typpimonoksidi ja am-
moniakki pitoisuudet heikentävät 
merkittävästi ilmanlaatua päästö-
lähteiden lähellä.

Teollisuus, liikenne ja 
maatalous suurimmat 
päästölähteet

Teollisuus, liikenne ja maatalous 
ovat suurimpia typpiyhdisteiden 
päästölähteitä (IPCC, 2007). Teol-
lisuuden polttoprosessit päästävät 
ilmakehään typen oksideja (NOx) 
jotka osallistuvat alailmakehän 
hapetus-pelkistysreaktioihin ja vai-
kuttavat siten ilmanlaatuun. Ilma-
kehässä typen oksidit kulkeutuvat 
ilmavirtausten mukana ja palaavat 
biosfääriin typpilaskeumana. 

Teollistumisen myötä ilmakehän 
typpilaskeuma on lisääntynyt mo-

ninkertaisesti. Suomessa vuotuinen 
esiteollinen typpilaskeuma oli suu-
ruusluokkaa 1 kg typpeä hehtaaril-
le. Nykyinen Etelä-Suomen typpi-
laskeuma on noin viisinkertainen 
esiteolliseen aikaan verrattuna ja 
Keski-Euroopan saastuneimmilla 
alueilla vuotuinen typpilaskeuma 
ylittää 50 kg typpeä hehtaarille. 
Näin suuri typpilaskeuma on lähes 
yhtä suuri kuin pelloille vuosittain 
levitettävien typpilannoitteiden 
määrää.

Teollistumisen myötä typpilas-
keuma on siten 5-50 kertaistunut 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa 
(Holland ym. 2005). Lisääntyneen 
typpilaskeuman myönteisiä vaiku-
tuksia on metsien kasvun voimakas 
lisääntyminen (Magnani ym. 2007), 
mutta haittavaikutuksina ovat muu-
tokset ekosysteemien lajistossa ja 
huomattavat päästöt ilmakehään ja 
vesistöihin. 

Passiivisia ja reaktiivisia 
yhdisteitä 

Ilmakehän typessä (N2) kaksi typpi-
atomia ovat kiinnittyneet toisiinsa 
vahvalla kolmoissidoksella. Tämä 
tekee ilmakehän typestä kemial-
lisesti erittäin passiivisen. Vaikka 
ilmakehästä 78 % on typpeä, vain 
murto-osa siitä saadaan sidottua 
kasvien käyttöön biologisen typen 
sidonnan avulla. Typen vähyys on 
siten useimmissa maaympäristöis-
sä ja vesistöissä kasvien kasvua 
rajoittava tekijä. Molekylaarisen 
typen (N2) lisäksi ilmakehässä on 
useita reaktiivisia typpiyhdisteitä 
kuten ammoniakki (NH3), typpi-
happo (HNO3), typen oksidit (NO, 
NO2 ja NO3), haihtuvat orgaaniset 
typpiyhdisteet (VON) ja hiukkasiin 
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sitoutunut orgaaninen typpi (PON). 
Reaktiivisuuden vuoksi näiden ty-
pen yhdisteiden varastot muuttuvat 
nopeasti. 

Maaperässä valtaosa typestä on 
sitoutunut orgaanisiin yhdisteisiin 
kuten kasvinosiin ja proteiineihin. 
Mikrobit pilkkovat orgaaniset yh-
disteet pienemmiksi yhdisteiksi, 
kuten aminohapoiksi ja ammonium-
ioneiksi, joita kasvit voivat hyö-
dyntää. Näissä maaperän hajotus-
prosesseissa syntyy hiilidioksidia 
(CO2) ja kaasumaisia typpiyhdis-
teitä kuten typpioksiduulia (N2O) 
ja typpimonoksidia (NO), jotka 
kulkeutuvat maasta ilmaan. N2O ei 
reagoi alailmakehässä, mutta osal-
listuu otsonia tuhoaviin reaktioihin 
yläilmakehässä eli stratosfäärissä. 
NO hapettuu nopeasti ilmakehäs-
sä ja osallistuu muiden kaasujen 
kanssa otsonia ja aerosolihiukkasia 
muodostaviin reaktioihin. 

Typen tutkimusta Euroopassa 

Typen kiertoa ja typpiyhdisteiden 
päästöjä ilmakehään on tutkittu ja 
tutkitaan useissa EU-rahoitteisissa 
tutkimushankkeissa kuten GRA-
MINAE (Biosphere-atmosphere 
exchange of ammonia with Euro-
pean grasslands), GREENGRASS 
(Net greenhouse gas exchange with 
European grasslands) ja NOFRE-
TETE (Nitrogen oxides emission 
from European forest soils). 

Helsingin yliopiston, fysiikan lai-
toksen, ilmakehätieteiden ja geofy-
siikan osasto oli mukana NOFRE-
TETE -hankkeessa (2002-2004) ja 
tällä hetkellä kuudennen puiteoh-
jelman vuosille 2007-2011 rahoitta-
massa NitroEurope-IP –hankkeessa 
(The nitrogen cycle and its influen-

ce on the European greenhouse gas 
balance, www.nitroeurope.eu). 

Typen kiertoa boreaalisessa met-
sässä on tutkittu vuodesta 1997 
alkaen SMEAR II –tutkimusase-
malla Hyytiälässä. Mittauspaikalla 
tutkitaan typen varastojen ja vir-
tojen suuruutta, sekä näiden vuo-
sittaista vaihtelua. Suurin typen 
varasto boreaalisessa metsässä on 
maaperä (kuva 1). Valtaosa maahan 
sitoutuneesta typestä on sitoutunut 
orgaanisiin yhdisteisiin ja on siten 
vaikeasti kasvien hyödynnettävissä. 
Kasvit (lehdet, puu ja juuret) ovat 
toiseksi merkittävin typen varasto. 
Kasvillisuuden hiili-typpi-suhde 
on lähes vakio. Typpi on kasvien 
kasvua rajoittava minimitekijä, 
joten puut kasvattavat biomassaa 
typen saatavuuden mukaan. Puut 
pystyvät ottamaan typpeä maasta 
epäorgaanisina yhdisteinä tai ami-
nohappoina, ja mahdollisesti myös 
ilmasta typpilaskeuman mukana. 

On mielenkiintoista, että typen 
kierto boreaalisessa metsäekosys-
teemissä on lähes suljettu. Eli 
kasvillisuus käyttää uudelleen sys-
teemin sisäistä typpeä, ja päästöt 
ilmakehään ja vesistöihin ovat erit-
täin pieniä. Ennen karikesatoa puut 
hyödyntävät neulasiin sitoutunees-
ta typestä valtaosan (takaisinotto). 
Boreaalisen metsän ainoat ulko-
puoliset typen lähteet ovat typpilas-
keuma tai metsän lannoitus. 

Typpilaskeuma jakaantuu kuiva- ja 
märkälaskeumaan, jotka koostuvat 
epäorgaanisista (ammonium ja nit-
raatti) ja orgaanisista typpiyhdis-
teistä sekä hiukkasiin sitoutuneesta 
typestä (PON). NO- ja N2O-pääs-
töjen suuruus tiedetään kenttämitta-
usten perusteella, mutta N2-päästö 
sekä N2-sidonta perustuvat arvioon 
laboratoriomittauksista. 
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NitroEurope-IP - hankkeessa 
27 maata

NitroEurope-IP on EU-hanke, 
joka pyrkii selvittämään Euroopan 
tärkeimpien ekosysteemien typen 
varastot ja virrat sekä typen kier-
ron merkityksen kasvihuonekaa-
supäästöihin. Hankkeeseen osal-
listuu 65 tutkimusorganisaatiota 
27 maasta. Typen kiertoa ja kas-
vihuonekaasupäästöjä tutkitaan 41 

eri mittauspaikalla, jotka on valittu 
siten, että edustettuna ovat maata-
lous- ja metsäympäristöt, suot ja 
niityt. 

Tutkimushankkeen päätavoite on 
selvittää 95 prosentin tarkkuudella 
näiden ekosysteemien typen taseet, 
eli varastot ja virrat. Tutkimushank-
keessa mitataan maaperän ja kasvil-
lisuuden typen varastoja, typen ok-
sidien (NO, NO2, N2O, N2) päästöjä 
maaperästä ilmaan, typpilaskeumaa 
sekä maan läpi huuhtoutuvan typen 
määrää. 

Mittaustuloksia hyödynnetään ty-
pen kierron mallinnuksessa ja mal-
lien kehittämisessä. Mallinnus on 
jaettu biogeokemiallisten prosessi-

Kuva 1. Typen varastot ja virrat boreaalisessa metsässä. Luvut perustuvat mittauksiin 
SMEAR II –tutkimusasemalla Hyytiälässä vuosina 1997-2008 (www.atm.helsinki.fi/
SMEAR/).
Laatikot kuvaavat mitattujen varastojen kokoa ja nuolet virtojen suuruutta (kg typpeä 
ha-1 v-1). Kuvan N2-päästö ilmaan ja ilmakehän N-sidonta (biologinen typen sidonta) 
perustuvat kirjallisuusarvioihin. Kuva on tehty yhteistyössä Janne Korhosen kanssa 
(Helsingin yliopisto, ilmakehätieteiden ja geofysiikan osasto).
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mallien kehitykseen, kuten DNDC 
(Li ym. 2000), ja näiden mallien 
yhdistämiseen alueellisiin ja glo-
baaleihin malleihin. Hankkeen lop-
puessa vuonna 2011 käsissämme 
on huomattavasti tarkempi kuva 
Euroopan ekosysteemien typen 
kierrosta ja päästöistä. 

Nuori tutkimusala

On selvää, ettei tämäkään EU-han-
ke tule selvittämään täysin typen 
virtoja ja taseita. Typen kiertoon 
osallistuu valtava joukko erilaisia 
typpiyhdisteitä, jotka muuntuvat il-
makehän, kasvien ja maaperän bio-
logisissa, kemiallisissa tai fysikaa-
lisissa prosesseissa. Tutkimusala 
on vielä niin nuori, että uusia typen 
kiertoon osallistuvia prosesseja tai 

organismeja ilmenee vuosittain. 
Siten on selvää, että typen kierron 
mallinnus etenee vasta, kun typen 
kierron prosessit ja niitä säätelevät 
tekijät ymmärretään paremmin. 

Typen merkitystä eri kasvihuo-
nekaasujen ja aerosolihiukkasten 
säteilypakotteeseen voidaan tar-
kastella kuvasta 2. NitroEurope-
IP –hankkeen koordinaattori prof. 
Mark Sutton on kokosi sen mu-
kaillen IPCC (2001) raporttia. Tar-
kasteltaessa hiilidioksidin päästöjä 
ja nieluja nähdään, että typellä on 
sekä CO2-päästöjä lisäävä että pie-
nentävä vaikutus (+ve N effects 
vs. –ve N effects). Säteilypakotetta 
vähentävä vaikutus johtuu suurilta 
osin siitä, että kasvanut typpilas-
keuma metsiin lisää CO2-ottoa ja 
siten metsien hiilen sidontaa (-ve 
N effects). Vastaavasti typpilan-

Kuva 2. Typen vaikutus kasvihuonekaasujen säteilypakotteeseen (W m-2) 
vuodelle 2002 suhteessa vuoteen 1750 (englanniksi). Typen vaikutus on 
suuntaa-antava. Lähde: Mark Sutton, NitroEurope-IP koordinaattori.
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noitteiden käyttö kiihdyttää typen 
kiertoa maaperässä ja johtaa N2O-
päästöihin, ja korkea typen oksidien 
pitoisuus alailmakehässä kiihdyttää 
otsonin (O3) muodostusreaktioita ja 
siten nostaa alailmakehän otsoni-
pitoisuutta. Ilmastoa viilentävistä 
vaikutuksista suurin lienee ilmake-
hän typpiyhdisteiden vaikutus ae-
rosolihiukkasten muodostukseen ja 
kasvuun. Tämä johtuu siitä, että il-
makehän reaktiiviset typpiyhdisteet 
osallistuvat aerosolien muodostuk-
seen ja siten lisäävät aerosolihiuk-
kasten negatiivista säteilypakotetta 
(-ve N effect). 

Nykyinen typen käyttö näyttäisi si-
ten merkittävästi vaikuttavan sekä 
kasvihuonekaasujen tuotantoon 
että aerosolihiukkasten säteilypa-
kotteeseen. Nykyisillä tiedoilla on 
kuitenkin mahdotonta arvioida yk-
sittäisten tekijöiden yhteisvaikutus-
ta globaaliin säteilypakotteeseen ja 
sitä kautta ilmaston viilentymiseen 
tai lämpenemiseen. 

Lähteet

Holland A. ym. 2005. Nitrogen de-
position onto the United States and 
Western Europe: Synthesis of ob-
servations and models. Ecological 
Applications. 15(1), 38–57

IPCC. 2007. Contribution of Wor-
king Group I to the Fourth Assess-
ment Report of the Intergovernmen-
tal Panel on Climate. Cambridge 
University Press, Cambridge, Uni-
ted Kingdom and New York, NY, 
USA, 800 pp.

Li ym. 2000. A process-oriented 
model of N2O and NO emissions 
from forest soils: 1, Model develop-
ment, J. Geophys. Res. 105:4369-
4384.

Magnani F. ym. 2007. The human 
footprint in the carbon cycle of 
temperate and boreal forests. Natu-
re. 447:848-850

Typpisanasto

Yhteenveto reaktiivisista typpiyhdisteistä ja kasvihuonekaasuista

NH4
+   ammonium aerosolihiukkasissa ja sateessa

NH3  kaasumainen ammoniakki
NHx pelkistyneet typpiyhdisteet, NH3 ja NH4

+

N2O typpioksiduuli, ilokaasu
NO typpimonoksidi
NO2 typpidioksidi
HNO2 typpihapoke
HNO3 typpihappo
NOx typen oksidit, NO ja NO2
NO3

-  nitraatti aerosolihiukkasissa ja sateessa
NOy reaktiiviset typpiyhdisteet yhteensä, ei N2O 
DON liuennut orgaaninen typpi
VON haihtuvat orgaaniset typpiyhdisteet
PON hiukkasiin sitoutunut orgaaninen typpi
Nr reaktiiviset typpiyhdisteet, (ei N2)
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Laivaliikenteen pakokaasupäästöjen 
arviointi Itämeren alueella

Jukka-Pekka 
Jalkanen 
Erikoistutkija 
Ilmatieteen laitos

 

Lisääntyvä laivaliikenne Itämerellä voidaan todeta kasvaneista rahti-
määristä [Merenkulkulaitos], mutta tämä ei yksiselitteisesti kerro sitä, 
kasvaako laivojen koko vai lukumäärä. Lisääntyneen liikenteen vai-
kutusta ympäristöön on ollut vaikea arvioida pelkän rahtimääriin tai 
satamakäynteihin perustuvien tilastojen perusteella. Viime vuosina on 
kuitenkin tapahtunut merkittävää parannusta laivojen ja liikenneoh-
jauksen tietojärjestelmien kehityksessä ja nykyään käytettävissä ole-
va, varsin yksityiskohtainen tieto aluksien liikkeistä helpottaa laivalii-
kenteen ja sen ympäristövaikutusten kokonaiskuvan hahmottamista.  

Ilmatieteen laitos on kehittänyt 
yhteistyössä Turun yliopiston, 
Åbo Akademin ja VTT:n kanssa 
laivaliikenteen päästölaskentajär-
jestelmän, joka perustuu laivojen 
automaattisesti lähettämiin sijain-
titietoihin. Laivojen käyttämää au-
tomaattista tunnistusjärjestelmää 
(Automatic Identification System, 
AIS) käytetään liikenteenohjauk-
sessa antamaan kokonaiskuvaa 
laivaliikenteestä hieman samaan 
tapaan kuin lentokentillä käytetyt 
lentoliikenteen järjestelmät. AIS:n 
käyttö on pakollista tietyn koko-
luokan ylittävillä laivoilla, riippuen 
myös siitä harjoittavatko ne kansal-
lista vai kansainvälistä liikennettä 
tai kuljettavatko ne matkustajia. 
Laivojen paikkatieto päivittyy 
muutaman sekunnin väliajoin, joten 
on mahdollista saada tietoa alusten 
liikkeistä ja hetkellisestä nopeudes-
ta. Viesteihin sisältyvät myös aluk-
sen rekisterinumero, sekä radiotun-
nuskoodi, joiden perusteella laivat 
voidaan tunnistaa. Kun paikka- ja 
nopeustieto yhdistetään informaati-

oon kuhunkin laivaan asennetuista 
pää- ja apumoottoreista, voidaan 
ennustaa jokaisen laivan käyttämä 
hetkellinen koneteho ja siihen pe-
rustuen alusten polttoaineenkulutus 
ja pakokaasupäästöjen määrä.

Päästölaskennan kannalta on tär-
keää perustaa arviot kulutuksesta 
ja pakokaasujen määristä mahdol-
lisimman tarkkaan ja ajantasaiseen 
tekniseen tietoon laivoihin asenne-
tuista, polttoainetta kuluttavista jär-
jestelmistä. Tämän vuoksi rakenne-
tun ohjelmiston käyttämä laivatieto 
sisältää mm. tiedon pää- ja apuko-
neiden lukumääristä, kierrosnope-
uksista, tehosta, päästövähennysjär-
jestelmistä sekä kunkin konetyypin 
ja -mallin ominaiskulutuksesta. Jos 
laivoille on suoritettu päästömitta-
uksia, mittaustulokset huomioidaan 
laskennassa, mikäli varustamo on 
asiasta tiedottanut. Ohjelmaa voi-
daan ajaa myös siten, että aallokon 
vaikutus laivan kulkuun otetaan 
huomioon. 
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Vuosittaiset päästöarviot

Järjestelmän avulla on käsitelty 
vuosien 2006 ja 2007 AIS-aineistoa, 
joka kattaa koko Itämeren alueen. 
Aineisto on kerätty yhteistyössä 
Itämeren suojelukomission (HEL-
COM) kanssa, kattaen kaikkien yh-
deksän rantavaltion AIS-verkkojen 
kautta vastaanotetut AIS-paikkara-
portit. Vuositasolla tämä tarkoittaa 
yli 200 miljoonan viestin käsittelyä 
tarjoten yksityiskohtaisen kuvan 
siitä, missä laivat todella liikkuvat 
mihinkin aikaan ja millä nopeudel-
la ne etenevät.

Vuoden 2007 laivaliikenteen pääs-
töanalyysi osoittaa Itämeren alusten 
päästävän n. 400 000 tonnia typen 
oksideja (NOx), n. 138 000 tonnia 

rikin oksideja (SOx), kuluttavan n. 
6 205 000 tonnia polttoainetta ja 
tuottavan n. 19 300 000 tonnia hiili-
dioksidia (CO2) [Jalkanen ja Stipa]. 
Päästöt jakaantuvat maantieteelli-
sesti siten, että suuria keskittymiä 
esiintyy erityisesti Tanskan salmien 
alueella, Kielin kanavan ympäris-
tössä sekä Suomenlahdella. Typen 
oksidien päästöjen alueellinen ja-
kauma hetkellisesti sekä kuukau-
sitasolla on esitetty kuvissa 1 ja 
2. Vuoden 2007 aikana Itämerellä 
havaittiin liikkuvan lähes 9500 eri 
alusta. Kuukausitasolla aluksien 
määrä vaihteli 3700 ja 4600 välillä, 
suurimpien liikennemäärien ajoit-
tuessa kesäkuukausille.

Kehitetyn päästölaskentaohjelman 
avulla on mahdollista saada varsin 
yksityiskohtainen käsitys esimer-

    
    
    
    

Kuva 1. 
Laivaliikenteen 
typen oksidien 
päästöjen 
tilannekuva 21. 
maaliskuuta 
2007 klo 20 
(UTC). Käytetyn 
karttaruudun koko 
on n. 9 x 9 km 
(0.08°).
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kiksi siitä, minkä tyyppiset alukset 
tuottavat suhteessa suurimmat pääs-
töt, kuinka ne jakautuvat maantie-
teellisesti, paljonko kunkin valtion 
lipun alla tuotetaan pakokaasupääs-
töjä, sekä mikä on Itämeren laivo-
jen ikä- tai kokojakauma. Itämeren 
rantavaltioihin rekisteröidyt alukset 
tuottavat noin puolet vuosittaises-
ta alueen laivaliikenteen typen ja 
rikin oksideista. Noin kolmannes 

tulee aluksista, jotka on rekisteröity 
EU-alueen ja Venäjän ulkopuolelle. 
Vajaa viidennes tuotetaan aluksis-
sa, jotka liikennöivät jonkun EU 
–jäsenmaan lipun alla. (Kuva 3)

Lippuvaltion mukaan tehdyssä ja-
ottelussa kaikki pohjoismaat löyty-
vät valitettavasti listan kärkipäästä. 
Tämä johtunee siitä, että Suomella, 
Ruotsilla ja Tanskalla lukuisat mer-

Kuva 2 Laivaliikenteen 
NOx-päästö maaliskuun 
2007 aikana. Käytetyn 
karttaruudun koko on n. 
9 x 9 km (0.08°).

Kuva 3. Typenoksidipäästöt luokiteltuna alusten lippuvaltioiden 
mukaan.
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kittävät satamat sijaitsevat Itämeren 
alueella ja huomattavan suuri osa 
kansainvälisestä kaupasta tapahtuu 
näiden kautta. Suomen tullin tilas-
tojen mukaan vuonna 2007 maam-
me viennistä 89,1 % ja tuonnista 
76,3 % tapahtui laivakuljetuksina 
[Tullihallitus].

Vertailu muihin 
päästölähteisiin

Itämeren laivaliikenteen päästö-
määriä voidaan verrata esimerkiksi 
Suomen ja Euroopan alueen rapor-
toituihin määriin. Koko Suomen 
tuottaman typen oksidien määräk-

si on raportoitu n. 193 000 tonnia 
[SYKE], joista liikenne tuotti n. 
119 000 tonnia [Lipasto]. 

Taulukossa 1 esitetyt Suomen lii-
kenteen päästömäärät perustuvat 
sekä Tilastokeskuksen että VTT:n 
Lipasto-järjestelmän tuloksiin, 
jotka eroavat hieman toisistaan 
johtuen erilaisista määrittelyistä 
kansainvälisen liikenteen osal-
ta. Vuoden 2006 EMEP-lukujen 
[EMEP] mukaan laivaliikenteen 
NOx-päästöjen kokonaismäärä oli 
EU25-merialueilla 4 094 000 ton-
nia. Päästölaskentaohjemiston mu-
kaan Itämeren osuus vuonna 2007 
oli noin 400 000 tonnia (9.7 %). 
Vastaava vertailu rikkipäästöjen 

Taulukko 1. Itämeren laivaliikenteen päästömäärät verrattuna Suomen 
päästömääriin.

a Tilastokeskus 
b Lipasto, VTT 

Alue NOx, kt SOx, kt Energian 
kulutus (PJ)

CO2, Mt

Suomi, kaikki 192.8a 85.1a 794a 66.2a
Suomi, liikenne 118.7b,* 18.4b,** 191.5a/234b 14.0a/17.1b
Itämeren laivaliikenne 400 138 265 19.3

* Sisältää vesiliikenteen osuuden, joka on 62.2 kt.
** Sisältää vesiliikenteen osuuden, joka on 17.8 kt.

Taulukko 2.Laivaliikenteen 
päästömäärät eri Euroopan 
merialueilla EMEP:n mukaan. 
Itämeren päästömäärinä on 
käytetty 2007 tuloksia, jotka 
on laskettu tässä artikkelissa 
kuvatulla ohjelmistolla. Muut 
tiedot perustuvat EMEP:n 
2006 päästötietokantaan. 
Itämeren päästöt EMEP:n 2006 
inventaarissa ovat 346 kt (NOx) 
ja 225 kt (SOx).

* Tuorein 2007 päästöarvio Itämerelle, perustuu 
AIS-päästölaskennan tuloksiin [Jalkanen ja Stipa]
** Taulukon lukuihin ei ole sisällytetty EMEP-alueen 
ulkopuolista Koillis-Atlanttia

Merialue NOx, kt SOx, kt
Atlantti  827 566
Itämeri 400* 138*
Pohjanmeri 746 484
Välimeri 1831 1277
Mustameri 91 66
Yhteensä 3895** 2531**
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osalta koko EU25-merialueella on 
2 787 000 tonnia josta Itämeren 
osuus vuonna 2007 oli 138 000 
tonnia (4.9 %).  Rikin osalta on 
todettava, että tieliikenteen polt-
toaineista rikki on jo käytännössä 
kokonaan poistettu. Suomen tielii-
kenteen rikkipäästöt vuonna 2007 
olivat 72 tonnia [Lipasto] ja vuonna 
2006 EU25-alueella 40 500 tonnia 
[EMEP]. Tässä yhteydessä on huo-
mattava, että tuoreimmat EMEP:n 
raportoimat päästöluvut koskevat 
vuotta 2006 ja esitetyt vertailut ovat 
vain suuntaa antavia. 

Voimassa olevat ja tulevat 
päästörajoitukset

Itämeri ja Pohjanmeri/Englannin 
kanaali ovat Kansainvälisen Meren-
kulkujärjestön (IMO) sopimuksella 
rikkipäästöjen kontrollialueita, ns. 
SECA-alueita, joissa laivojen on 
käytettävä vähärikkistä polttoai-
netta sallitun maksimin ollessa 
1,5 massa-%. Maailmanlaajuinen 
keskiarvo laivapolttoaineille on 

Ajankohta ECA
(NOx)

Maailmanlaajuisesti
(NOx)

ECA
(SOx)

Maailmanlaajuisesti
(SOx)

Nykytilanne  17.0 17.0 (>1.1.2000 rak. 
aluksille)

1.5% 4.5%

1.3.2010 1.0%
1.1.2011 14.4
1.1.2012 3.5%
1.1.2016 3.4 14.4
1.1.2020 tai
1.1.2025

0.5%*

Taulukko 3. Kansainvälisesti sovitut päästörajat meriliikenteelle, typen oksidit yksikössä 
g/kWh, rikin osalta pitoisuutena (massa-%).

* Toteutuksen arviointi suoritetaan vuonna 2018. Jos arviointiraportin mukaan siirtyminen 
vähärikkiseen polttoaineeseen todetaan mahdottomaksi, takarajaa siirretään viidellä 
vuodella eteenpäin (2020->2025).

2,7 massa-% ja suurin sallittu 4,5 
massa-%. Tiukennettu raja rikkipi-
toisuudelle tuli voimaan Itämerellä 
toukokuussa 2006, Pohjanmeren 
seuratessa marraskuussa 2007. Vas-
taavia rajoituksia typen oksideille ei 
vielä ole olemassa, mutta lokakuus-
sa 2008 IMO uudisti typen oksideja 
koskevia määräyksiä siten, että on 
mahdollista perustaa kontrollialuei-
ta typpipäästöillekin. 

On erittäin todennäköistä, että Itä-
meri tulee olemaan ensimmäisiä 
alueita, joihin uusia typpirajoituk-
sia sovelletaan. Käytännössä asteit-
taiset tiukennukset typpipäästöjen 
määrään pakottavat asentamaan uu-
siin, 1.1.2016 jälkeen rakennettui-
hin, laivoihin katalysaattorit jotka 
vähentävät NOx-päästöjä 85-95 % 
nykytasosta. Nykyinen 17 g/kWh 
raja on voimassa aluksille, jotka on 
rakennettu 1.1.2000 jälkeen, mutta 
uudistetussa IMO:n säännöstössä 
vaatimus on laajennettu koskemaan 
myös vanhoja, 1.1.1990 jälkeen ra-
kennettujen aluksien moottoreita. 
Näitä moottoreita joudutaan muut-
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tamaan siten, että ne alittavat asete-
tun 17 g/kWh typpioksidirajan.

IMO:ssa sovitut tiukennukset lai-
vojen ilmapäästöille on koottu Tau-
lukkoon 3.

Laivojen typpioksidipäästöjen on 
arvioitu muodostavan globaalitasol-
la n. 14 % kaikesta fossiilisen polt-
toaineiden käyttämisestä johtuvista 
NOx-päästöistä, kun rikin osalta 
vastaava osuus on n. 9 % [Corbett 
et al.]. Laivapäästöjen vaikuttavuut-
ta arvioitaessa on huomioitava, että 
ne tapahtuvat usein alueilla, joissa 
muiden päästöjen vaikutus on pie-
ni. Erityisesti eteläisen pallonpuo-
liskon merialueilla ilmansaasteilla 
saattaa olla merkittäviä alueellisia 
ja paikallisia vaikutuksia. Lisäksi 
rannikolla sijaitsevien asutuskes-
kusten rikki-, typpi- ja hiukkas-
kuorma saattavat nousta vilkkaan 
laivaliikenteen vuoksi merkittäväk-
si tekijäksi ilmanlaatua ja terveys-
vaikutuksia arvioitaessa [Corbett et 
al.]. 

Kehitettyä päästölaskentaohjelmis-
toa voidaan soveltaa monenlaiseen 
tarkoitukseen, esimerkiksi laivalii-
kenteen vaikutuksien tutkimiseen 
suojelualueiden läheisyydessä tai 
liikennetilastotiedon tuottamiseen 
merenkulku- ja ympäristöviran-
omaisten käyttöön. Ohjelmisto on 
rakennettu siten, että sitä voidaan 
soveltaa mille tahansa merialueelle, 
edellyttäen kuitenkin että laivojen 
AIS-paikkatietoa tältä alueelta on 
saatavissa. Ohjelmiston tuottamia 
päästöinventaarioita voidaan esi-
merkiksi käyttää viranomaisten 
päätöksenteon tukena ja ne ovat 

HELCOM-jäsenmaiden hyödyn-
nettävissä.
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Helsingin Mannerheimintien PM10-
hiukkasten koostumus ja lähteet raja-
arvon ylityspäivinä 2008

Työn tarkoituksena oli selvittää 
hengitettävien hiukkasten (PM10) 
lähteitä Helsingin keskustassa, 
Mannerheimintiellä vuoden 2008 
pölyisimpinä päivinä. Työn toi-
meksiantajina olivat Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto ja ympä-
ristökeskus sekä YTV. Aineistoksi 
valittiin raja-arvotason ylityspäivät 
(vuorokausikeskiarvo >50 µg/m3), 
joita kertyi vuoden loppuun mennes-
sä 35. Raja-arvotason ylittyminen 
oli vuonna 2008 hyvin lähellä, sillä 
suurin sallittu ylityspäivien määrä 
on 35 vuodessa. Pölyn koostumuk-
sen ja lähdeosuuksien arviointiin 
käytettiin YTV:n pääkaupunkiseu-
dulta keräämiä hiukkaspitoisuustie-
toja sekä yksittäishiukkasanalyysiä 
ja reseptorimallinnusta (kts. esim. 
Tervahattu ym. 2005, Kupiainen 
2007). Yksittäishiukkasanalyysiä 
ja reseptorimallinnusta yhdistele-
vässä menetelmässä kerätään tietoa 
yksittäisten hiukkasten ja hiukkas-
klustereiden koostumuksesta sekä 
lähteillä, että reseptorilla, joka 
tässä tutkimuksessa oli YTV:n 
Mannerheimintien ilmanlaatuase-
ma. Koostumustietojen perusteella 
arvioitiin laskennallisesti eri hiuk-
kaslähteiden ilmanlaatuvaikutusta. 
Tutkimusmenetelmän arvioitiin so-
veltuvan hyvin mineraalipitoisten 
hiukkasten tunnistamiseen, joiden 
lähteitä mittausaseman ympäristös-
sä oli useita. 

Mannerheimintien mittausaseman 
ympäristössä havaittiin vuonna 
2008 useita PM10-päästöjä aiheut-
tavia toimintoja. Katupölyn, pako-
kaasupäästöjen ja kaukokulkeutu-
neiden hiukkasten ohella vuoden 
2008 erityispiirteenä olivat useat 
rakennustyömaat mittausaseman 
välittömässäkin läheisyydessä. 

Pölypäästöjä aiheuttavat 
toiminnot Mannerheimintien 
mittausaseman ympäristössä

Vuonna 2008 mahdollisia katu-
pölylähteitä Mannerheimintiellä 
olivat ajoratojen ja jalkakäytävien 
talvihiekoitus, päällysteen kuluma 
nastarenkaiden vaikutuksesta sekä 
liukkaudentorjunnassa käytetty 
suola. Lisäksi raitiovaunujen jar-
ruhiekka tuo oman lisänsä katupö-
lylähteisiin. Aikaisemmissa tutki-
muksissa on selvitetty hiekoituksen 
osuutta pääkaupunkiseudun ilman-
laatuasemien hiukkasnäytteissä 
ja tulokset ovat olleet vaihtelevia 
(noin 10-50 prosenttia PM10-hiuk-
kasissa riippuen tutkimuskohteesta 
ja ajankohdasta) (kts. esim. Terva-
hattu ym. 2005). Vaihteluun vaikut-
taa moni tekijä, kuten hiekoituksen 
käyttömäärät ja materiaalin ominai-
suudet, katuympäristön ominaisuu-
det sekä näytteen keruun ajankohta. 
Vuonna 2008 ajoratoja hiekoitettiin 

Kaarle Kupiainen
Yksikön päällikkö
Nordic Envicon Oy
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vain kahtena päivänä, joten sen 
vaikutus PM10-pitoisuuksiin on to-
dennäköisesti ollut alhaisempi kuin 
aikaisempina vuosina.

Mittausaseman läheisyydessä (n. 
10-100 metriä) oli vuonna 2008 
useita pölypäästöjä aiheuttavia ra-
kennustyökohteita. Kaivopihalla 
on ollut käynnissä maanalaisten 
tilojen ja niihin tehtävien kulkutei-
den rakennustyöt sekä koko aukion 
laatoitustyöt, jotka alkoivat 2007 
puolella ja käytännössä jatkuivat 
koko vuoden 2008 ajan. Manner-
heimintiellä, Kaivokadulla, Kale-
vankadulla ja Simonkadulla tehtiin 
laajamittaisia kadunparannustöitä 
sekä raitiotiekiskojen ja -pysäkkien 
rakennustöitä. Töiden aikana jou-
duttiin tekemään mittavia jalankul-
kijoita ja autoliikennettä koskevia 
liikennejärjestelyjä.

Menetelmänä 
reseptorimallinnus

Työn tarkoituksena oli selvittää 
hiukkasten lähteitä Mannerhemin-
tiellä vuoden 2008 PM10 raja-arvo-
tason ylityspäivinä. Suodatinnau-
halle kerätyt hiukkasnäytteet saatiin 
YTV:ltä, Mannerheimintie 5:ssä 
sijaitsevan mittausaseman hiukkas-
keräimiltä (Eberline FH 62 I-R). 
Tutkimusmenetelmänä käytettiin 
yksittäishiukkasanalyysiä elektro-
nimikroskoopilla, johon oli kytket-
ty alkuaineanalysaattori (kts. esim. 
Tervahattu ym. 2005, Kupiainen 
2007). Menetelmässä kerätään tie-
toa yksittäisten hiukkasten ja hiuk-
kasklustereiden koostumuksesta ja 
muodosta lähdearvioiden pohjaksi. 
Analysoidut hiukkaset ryhmiteltiin 
koostumukseltaan homogeenisiin 
luokkiin klusterianalyysin avulla.
 
Mannerheimintiellä vaikuttaneiden 

hiukkaslähteiden vaikutusosuuksia 
arvioitiin laskennallisesti resepto-
rimallinnuksen avulla (Chemical 
Mass Balance, CMB) (US EPA 
2001). Laskentaan tarvitaan läh-
teiden hiukkaskoostumukset (kts. 
Kupiainen ym. 2005, Kupiainen 
2007). Päälähteinä Mannerheimin-
tiellä vuonna 2008 arvioitiin olevan 
rakennustyömaista kulkeutuva pöly 
(sementtipitoinen pöly ja mineraa-
lipöly), katupöly (mineraalipöly, 
suolahiukkaset), kaukokulkeutunut 
hiukkasmassa ja liikenteen pako-
kaasuhiukkaset. 

Katupölyn koostumuksena käytet-
tiin Helsingin katupölyn kokoo-
manäytettä. Näyte kerättiin Nuus-
kija-autolla renkaan takaa, joten 
se kuvastaa hyvin juuri ajoradoilta 
tapahtuvaa katupölypäästöä (Pirjo-
la ym. 2009). Talvihiekoituksesta 
ja päällysteestä aiheutuvia pölyjä ei 
tässä tutkimuksessa eritelty, koska 
mahdollisella lähdealueella on käy-
tössä koostumukseltaan ja ominai-
suuksiltaan moninaisia materiaale-
ja, joista ei ollut tarpeeksi tarkkoja 
tietoja käytettävissä.

Rakennustyömaiden pölyn koostu-
mus määritettiin lokakuussa 2008, 
välittömästi toimeksiannon jälkeen, 
kerätyistä neljästä näytteestä. Näyt-
teistä kaksi vastasi koostumuksel-
taan sementtipölyä, ja ne olivat hy-
vin Ca-pitoisia. Muut kaksi näytettä 
olivat graniittista mineraalipölyä. 
Kaukokulkeuman koostumusta ar-
vioitiin pääkaupunkiseudulla teh-
tyjen kaukokulkeumatutkimusten 
(Niemi 2007) perusteella. Pakokaa-
sun arvioitiin olevan pääsääntöises-
ti hiilipitoisia hiukkasia.

Tämän tyyppisiin lähdearvioi-
hin liittyy epävarmuuksia, joiden 
lähteenä on hiukkasmittauksiin, 
lähteiden koostumusprofiileiden 
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määrittämiseen ja lähteiden saman-
kaltaisuuteen liittyvät epävarmuu-
det. Lisäksi on mahdollista että 
lokakuussa kerätyt lähdekohtaiset 
näytteet eivät kuvasta täydellisesti 
koko vuoden tilannetta. Tässä työs-
sä tehtyjä lähdeosuuksien arvioita 
tuleekin pitää suuntaa-antavina tu-
loksina.

Tulokset 

Taulukkoon 1 on koottu Manner-
heminitiellä vuonna 2008 havaitut 
PM10 raja-arvotason (50 µg/m3) yli-
tyspäivät ja niiden PM10-pitoisuu-
det vuorokausikeskiarvoina. Vuo-
den 2008 ylityspäivät keskittyivät 
selvästi maaliskuun puolenvälin 
ja toukokuun ensimmäisen viikon 
väliselle ajanjaksolle (24 ylityspäi-
vää). Tämä on miltei jokavuotinen 
tilanne Suomen ja muidenkin Poh-
joismaiden kaupungeissa. Tyypilli-

sesti ylitykset johtuvat katupölys-
tä, mikä puolestaan on seurausta 
talviaikaisesta liukkaudentorjun-
nasta, so. hiekoitushiekan ja nas-
tarenkaiden käytöstä (Tervahattu 
ym. 2005, Kupiainen 2007). Man-
nerheimintiellä 2008 käynnissä ol-
leet paikalliset rakennustyömaat ja 
kaukokulkeuma ovat vaikuttaneet 
havaittuihin PM10-pitoisuuksiin.

Yksittäisten hiukkasten 
koostumus Mannerheimintien 
PM10 näytteissä

Kuvassa 1 tutkitut hiukkaset on 
jaettu koostumuksensa perusteella 
seitsemään pääluokkaan. Suurin 
lukumääräosuus on ollut mineraa-
lipölyllä (silikaatit). Mineraalipö-
lyryhmä koostuu noin kahdeksasta 
tyypillisestä Suomen kiviaineksissa 
havaitusta silikaattimineraalista. 21 
raja-arvon ylityspäivänä sen osuus 

Taulukko 1. PM10 raja-arvotason (50 µg/m3) ylityspäivät ja pitoisuudet kuukausittain 
Mannerheimintiellä 2008
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on ollut yli 50 prosenttia. Hiilipitoi-
set hiukkaset olivat myös merkittävä 
Mannerheimintien PM10-pitoisuuk-
siin vaikuttanut hiukkasryhmä. Nii-
den suhteellinen lukumääräosuus 
vaihteli viiden ja 40 prosentin välil-
lä riippuen päivästä. Rikkipitoiset 
hiukkaset ovat tyypillisesti merk-
kinä kaukokulkeutuneelle hiukkas-
massalle (Niemi 2007) ja niiden 
osuus on ollut koholla erityisesti 
maalis-huhtikuun vaihteessa. 

Koostumusanalyysien perusteel-
la suolapitoiset hiukkaset (Kuva 1 
NaCl-rikkaat) (pääasiassa NaCl, 
vähäisemmässä määrin CaCl2) ovat 
vaikuttaneet pitoisuuksiin (kuvat 
1 ja 2). Luokka käsittää joko puh-
taat suolahiukkaset tai sellaiset 
mineraalihiukkaset, joiden koos-
tumukseen on selvästi vaikuttanut 
kloridipohjainen suola. Suurin syy 
suolahiukkasten esiintymiseen on 
ollut katujen talviaikaisessa liuk-
kaudentorjunnassa ja kevätaikai-
sessa pölynsidonnassa käytettävät 
suolaliuokset. Tähän viittaa se, että 
suolan vaikutus on ollut voimak-

kaimmillaan maaliskuussa, jolloin 
suolan käyttö liukkaudentorjuntaan 
ja pölynsidontaan on ollut suurin-
ta. Viimeiset toimenpidekirjaukset 
keskustan alueella tehdyistä suo-
lauksista ovat huhtikuun alusta. 
Suolahiukkasten suhteellinen osuus 
laskeekin selvästi toukokuun ai-
kana. Silti niitä on esiintynyt ka-
tuympäristössä näinkin kauan toi-
menpiteiden jälkeen. Kesäaikaiset 
suolahavainnot voivat olla merisuo-
lahiukkasia, jotka voivat kulkeutua 
pitkiäkin matkoja.

Mannerheimintiellä havaittiin li-
säksi rauta- ja kalsiumpitoisia hiuk-
kasia (kuva 1). Rautahiukkasia voi 
päästä ilmaan useasta lähteestä ja 
niitä on havaittu pääkaupunkiseu-
dulla myös aikaisemmissa tutki-
muksissa (Tervahattu ym. 2005). 
Mannerheimintiellä rautapitoisten 
hiukkasten lähteinä voivat olla 
esim. autojen jarrut, raitiovaunujen 
kiskot, jarrut ja pyörät sekä rauta-
pitoisten materiaalien kulumisesta 
pääsevät hiukkaset. 
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Kuva 1. Hiukkasten koostumus Mannerheimintien ilmanlaadun mittausasemalla 
PM10 raja-arvotason ylityspäivinä.
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Kalsiumpitoisten hiukkasten (ml. 
Ca-Mg-, Ca-Si-rikkaiden) osuus on 
vaihdellut tutkituissa näytteissä 1 
ja 16 prosentin välillä. Kalsiumrik-
kaita hiukkasia esiintyy kaupunki-
ilmassa jonkin verran (Tervahattu 
ym. 2005), mutta verrattuna aikai-
sempiin tutkimuksiin niiden osuus 
on ollut koholla useana päivänä. 
Mannerheimintien ympäristössä 
havaittiin monin paikoin kalsium-
rikasta sementtipölyä, ja tulosten 
perusteella voidaan olettaa sen vai-
kuttaneen myös PM10-hiukkasiin. 

PM10 lähteet 
Mannerheimintiellä 
reseptorimallinnuksella 
arvioituna

Yksityiskohtaisempi lähdeanalyysi 
tehtiin CMB-menetelmään perustu-
van reseptorimallinnuksen avulla. 
Reseptorimallinnuksen tarkoituk-
sena oli selittää Mannerheimintien 
ilmanlaadun mittausasemalla ha-
vaittujen PM10-hiukkasten koostu-

musta alueella vaikuttaneiden pää-
lähteiden koostumusten avulla. 

Kuvassa 3 on esitetty eri pääläh-
teiden osuudet Mannerheimintien 
mittausaseman PM10-näytteissä 
raja-arvotason ylityspäivinä. Ja-
kauma-arvio on suuntaa-antava, sil-
lä laskentaan liittyy epävarmuuksia, 
joita tässä työssä ei ole määrällises-
ti arvioitu. Lisäksi eri päästöläh-
teiden todellisiin massaosuuksiin 
vaikuttaa hiukkasten tiheys ja yksi-
tyiskohtaisempi kokojakauma, joita 
ei myöskään erikseen arvioitu. Ra-
kennustyömaalähteiden, kuten se-
menttipölyn ja mineraalipölyn vai-
kutukset on yhdistetty kuvaamaan 
rakennustyömaiden kokonaisvai-
kutusta. Katupöly sisältää hiekoi-
tuksesta (ajorata ja jalkakäytävät), 
asfaltin kulumisesta ja suolaukses-
ta sekä raitiovaunujen jarruhiekan 
käytöstä aiheutuvat päästöt, joita ei 
tässä työssä ole eritelty. 

Katupölylähteet ovat olleet mer-
kittävin Mannerheimintien PM10-
pitoisuuksiin vaikuttanut ryhmä. 

Kuva 2. NaCl-hiukkasten ja NaCl-silikaatti sekahiukkasten osuudet 
Mannerheimintien PM10 näytteissä vuonna 2008. CaCl2 sisältyy NaCl-Si-
luokkaan.
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17:nä raja-arvotason ylityspäivänä 
katupölylähteiden osuus on ollut yli 
50 prosenttia. Viitenä ylityspäivänä 
katupölylähteet olisivat yksin riit-
täneet aiheuttamaan raja-arvotason 
ylityksen. Neljänä päivänä katupö-
lylähteiden rinnalla on vaikuttanut 
jokin toinen lähde suurin piirtein 
samalla prosenttiosuudella (ero alle 
10 prosenttia). Seitsemänä päivänä 
suurin päästölähde on ollut raken-
nustyö tai kaukokulkeuma.

Kuvassa 4 on esitetty hiukkaspitoi-
suuksiin ja reseptorimallinukseen 
perustuvien lähdearvioiden vertai-
lu. Edellinen perustuu seuraaviin 
oletuksiin: Luukin PM2.5-pitoisuus 
kuvastaa pääkaupunkiseudulle 
kaukokulkeutunutta hiukkasmas-
saa, Mannerheimintien ja Luukin 
PM2.5 pitoisuuksien erotus puoles-
taan Mannerheiminitien paikallisia 
PM2.5 lähteitä, esimerkiksi pako-
kaasupäästöjä. Mannerheimintien 
PM10- ja PM2.5-pitoisuuksien erotus 
kuvastaa paikallisen katupölyn ja/
tai rakennustyömaiden vaikutusta. 
Lähdearviot ovat hyvin samansuun-
taisia, joskin CMB-laskenta näyt-

täisi korostavan paikallisten PM2.5-
päästöjen vaikutusta ja aliarvioivan 
kaukokulkeuman vaikutusta. Tämä 
voi osaltaan johtua lähdeprofiilei-
hin liittyvästä epävarmuudesta.

Johtopäätökset

Tulokset osoittavat, että katupöly oli 
merkittävä, muttei ainoa päästöläh-
de Mannerheimintiellä PM10-hiuk-
kasten raja-arvotason ylityspäivinä 
vuonna 2008. Mannerheimintiellä 
ja sen ympäristössä tapahtuneiden 
rakennustöiden vaikutus oli sel-
västi nähtävissä PM10-hiukkasissa 
ja osaltaan ne ovat olleet edesaut-
tamassa raja-arvotasojen ylityksiä. 
Kauempaa kulkeutuneiden pien-
hiukkasten vaikutus näkyi myös 
PM10-pitoisuuksissa useana päivä-
nä Mannerheimintiellä. 

Ilmansuojelutoimenpiteiden ohja-
usta ajatellen on rohkaisevaa huo-
mata, että PM10 raja-arvotason yli-
tys pitoisuutena mitattuna ei usein 
ole ollut kovinkaan suuri. Vuonna 
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2008 Mannerheimintiellä yhdeksä-
nä päivänä ylitys oli alle 5 µg/m3. 
Lähdearvion perusteella katupö-
lyyn kohdistuvat toimenpiteet näyt-
täisivät olevan avainasemassa PM10 
raja-arvon ylitysten estämiseksi ja 
pitoisuuksien alentamiseksi, mut-
ta huomioita kannattaa kiinnittää 
myös rakennustyömaiden pöly-
päästöihin. Kaupungin tulee olla 
selvillä rakennustyömaiden pöly-
päästöjä aiheuttavista toiminnoista 
ja tarvittaessa ohjeistaa ja valvoa 

rakennustyömaita pölypäästöjen 
vähentämiseksi. KAPU-hankkeen 
loppuraporttiin (Tervahattu ym. 
2007) on koottu joitakin kotimaisia 
käytäntöjä ja lisäksi ulkomaisista 
lähteistä on löydettävissä ohjeistus-
ta asiasta.

Ajoradoilta tapahtuvia katupöly-
päästöjä on Helsingin keskustan 
alueella aktiivisesti pyritty ennalta-
ehkäisemään ja torjumaan Helsin-
gin kaupungin toimesta esimerkiksi 
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pölynsidonnalla, katujen pesulla ja 
käyttämällä pesuseulottua hiekoi-
tussepeliä. 

Maaliskuussa 2008 käytettiin pö-
lynsidontaa useana päivänä. Pö-
lynsidonnan hyödyistä katupöly-
päästöjen torjunnassa on olemassa 
selvää tutkimuksellista näyttöä. Esi-
merkiksi KAPU-tutkimuksessa 
todettiin ajoratojen pölynsidonnan 
vähentävän päästöjä merkittävästi 
(Tervahattu ym. 2007) ja esimerkik-
si Ruotsissa on havaittu pölysidon-
nan ja PM10-vuorokausipitoisuuk-
sien alenemien välillä selvä yhteys 
(Norman & Johansson 2006). 

Vuonna 2008 pölynsidonnalla ei 
pystytty kuitenkaan estämään PM10 
raja-arvotason ylityksiä Manner-
heiminitiellä. Sillä on kuitenkin to-
dennäköisesti onnistuttu helpotta-
maan tilannetta. Jotta pölynsidonta 
olisi tehokkainta, sen käytön pitää 
olla ennakoivaa, eli tapahtua ennen 
kuin päästöjä alkaa syntyä, ja myös 
kohdistua ongelmallisiin päästö-
alueisiin. Lisäksi on huomioitava, 
että rakennustyömaiden pöly, rai-
tiovaunukiskot ja jalkakäytävien 
pöly eivät ole ajoratojen pölynsi-
donnan piirissä. Myöskään katu-
jen pesu, joka tapahtui huhtikuun 
lopulla ei ole estänyt raja-arvotason 
ylityksiä. Jatkossa kaupungin toi-
mijoiden kannattaa tutkia ja kehit-
tää pölynsidonnan ja katujen pesun 
käytäntöjä myös PM10-hiukkasten 
näkökulmasta ja pohtia sekä tekni-
siä että hallinnollisia keinoja, joilla 
voitaisiin hallita päästöjä ongelma-
alueilta, jotka eivät suoraan ole toi-
menpiteiden piirissä.
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Helsingin ilmansuojelun historia on 
mutkikas menestystarina

Paula Schönach
Tutkija
Helsingin yliopisto

 

Helsingin ilmansuojelun sotienjälkeinen historia oli paikallinen menes-
tystarina, vaikka sitä sävyttivät pitkään ilmansuojelun tehottomuus ja 
osittainen epäonnistuminen. Viime vuoden lopulla ilmestynyt Helsin-
gin ilmansaastumisen ja –suojelun sotienjälkeistä ympäristöhistoriaa 
valottava väitöstutkimus esittelee eri päästölähteiden kehitystä, ilman-
saastumisongelman politisoitumista 1950- ja 1960-luvuilla ja ilman-
suojelun vähittäistä institutionalisoitumista Helsingissä 1970-luvulla. 

Uutisointi ilmansaastumisesta pai-
nottuu Suomessa jokakeväiseen 
katupölyyn tai naapurimaiden met-
säpalojen savuihin. Ulkomailta ker-
rotaan etenkin Aasian miljoonakau-
punkien ongelmista. 

Ilman epäpuhtaudet ja ilmansaastu-
misen ongelmat eivät kuitenkaan ole 
ainoastaan nykyajan ilmiö. Historia 
tuntee lukuisia esimerkkejä varhai-
sista tapauksista, joissa ihminen on 
omalla toiminnallaan heikentänyt 
elinympäristönsä ilman laatua. 

Kaupungistumisen, teollistumisen 
ja kivihiilen suurimittaisen valjas-
tamisen myötä 1800-luvulla lisään-
tynyt saastuminen varjosti monien 
kaupunkien elämää, etenkin Euroo-
passa ja Yhdysvalloissa. Ilmansaas-
teet leimasivat esimerkiksi Lon-
toon, Manchesterin ja Pittsburghin 
mainetta. Suurkaupunkien savusu-
muihin kuoli 1800-luvulla tuhansia 
ihmisiä (Ponting 1992, 358-359). 
Pian toisen maailmansodan jälkeen 
kansainvälisen uutiskynnyksen ylit-

tivät Lontoon tappavat savusumut, 
etenkin vuosina 1952 ja 1956, sekä 
Los Angelesin smog. 

Mikä on ollut ilmansaastumisen 
ja ilmansuojelun menneisyys Suo-
messa? Minkälainen rooli sillä on 
ollut suomalaisissa kaupungeissa? 
Aihetta on käsitelty toistaiseksi 
vain vähän suomalaisessa tutki-
muksessa. Se on saanut paljon vä-
hemmän huomiota kuin esimerkik-
si vesikysymykset. (Ilmansuojelun 
historiasta ks. esim Kruut 1998, 
1999, Raunemaa 2000, Harjula 
2003, Huutoniemi ym. 2006.) Pyrin 
marraskuussa 2008 tarkastetussa 
väitöskirjassani ”Kaupungin savut 
ja käryt. Ilmansuojelu Helsingissä 
1945-1982” osaltaan tuomaan li-
sävalaistusta tähän kysymykseen. 
Työssä selvitettiin ilmansaastumi-
sen ja -suojelun kehittymistä soti-
enjälkeisessä Helsingissä. Tutki-
mus sijoittuu ympäristöpolitiikan ja 
urbaanin ympäristöhistorian tutki-
musperinteisiin.
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Tutkimuksen käsitteelliset ja 
menetelmälliset valinnat

Tutkimuksessa ilmansuojelun ke-
hittymistä lähestytään politisoitu-
misen ja institutionalisoitumisen 
näkökulmista. Ilmansaastumisen 
rakentumista tarkastellaan yhteis-
kunnallisena kysymyksenä. Tut-
kimus tarkastelee myös erilaisia 
diskursiivisia tapoja jäsentää ilman-
saastumista ja ilmansuojelua. 

Työn primääriaineistona ovat kun-
nallishallinnon asiakirjat sekä sa-
nomalehtiaineisto. Täydentävänä 
aineistona on käytetty suppean 
asiantuntijayleisön tavoittaneita ai-
kakauslehtiartikkeleita sekä haas-
tatteluita. 

Ilmansuojelun tapahtumahisto-
ria on kuvailtu lähdekriittisen 
aineistoanalyysin perusteella. Il-
mansaastumisen yhteiskunnallisia 
käsittelytapoja ja ilmansuojelun 
muotoutumista on analysoitu ta-
pauskohtaisten ilmanlaatukiistojen 
kautta sekä fakta- että diskursiivi-
sesta näkökulmasta. Lähestymista-
pa mahdollistaa ilmansuojelun ke-
hityksen kontekstualisoinnin osana 
sotienjälkeisen Helsingin paikallis-
historiaa. 

Pihapiirien päästölähteet 
Helsingissä

Toisen maailmansodan jälkeen 
Helsingin ilmaan erilaisia savuja ja 
saasteita päästäneet toiminnot oli-
vat kooste uutta ja vanhaa. Lämmi-
tys on aina aiheuttanut päästöjä ym-
päristöön ja teollisuuden haitat ovat 
olleet läsnä kaupungissa siitä asti, 
kun teollistuminen 1800-luvulla 
lähti kasvuun Helsingissä. 

Sähkö- ja kaasuenergian tuotanto 
kasvoi kaupungin mukana, joskin 
määrällisesti päästöt lisääntyivät 
eniten toisen maailmansodan jäl-
keen, kun energiankulutus kasvoi 
rivakasti. Liikenteen päästöt muut-
tuivat vähitellen liikenteen raken-
teen ja liikennevälineiden muka-
na. Höyryvetureiden osuus väheni 
1960-luvun aikana, kun dieseljunat 
alkoivat yleistyä. 

Autoliikenteen ympäristöhaitat 
kaupungissa vaihtuivat vuosisadan 
alkuaikojen pölyävistä kaduista ajo-
neuvojen pakokaasuihin ja etenkin 
1930-luvulta alkaen dieselmootto-
reiden mustiin savuihin. Henkilö-
autoliikenteen määrät eivät vielä 
1950-luvulla nousseet niin suuriksi, 
että siitä voitaisiin puhua merkittä-
vänä päästölähteenä Helsingissä.

Toisen maailmansodan jälkeen 
helsinkiläisten ilmaa alkoi pilata 
taloudellisena ja kätevänä pidetty 
jätteenpoltto. Kaupungissa tuo-
tettiin yhä enemmän jätettä, jonka 
hävittäminen siististi oli vaikeaa. 
Talokohtaisten jätteenpolttouunien 
uskottiin poistavan niitä kasvavia 
ympäristöhaittoja, joita epähygiee-
niset jäteastiat ja kaatopaikat aihe-
uttivat. Epätäydellinen palaminen 
ja huonosti palavien jätteiden poltto 
ahtailla ja umpinaisilla pihoilla syn-
nytti uuden päästö- ja hajulähteen.

Helsingin teollisuusvaltaisuus näkyi 
kymmeninä pieninä teollisuuspa-
joina kantakaupungin kortteleiden 
kivijaloissa. Pienet teollisuuslai-
tokset olivat merkittävä paikallinen 
ilmansaasteiden lähde, jonka vai-
kutukset tuntuivat lähinaapureiden 
asunnoissa. Varsinaiset teollisuus-
alueet, samoin kuin energiantuo-
tantolaitokset olivat keskittyneet 
Pitkänsillan pohjoispuolelle, Sör-
näisiin ja Vallilaan. 
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Perinteisesti työväenluokan ja so-
sioekonomisesti heikompiosaisten 
asuinalueet koillisessa kantakau-
pungissa kuormittuivat muita kau-
punginosia enemmän teollisuuden 
ilmansaastepäästöistä. Viranomai-
set totesivat päästöt väistämättö-
miksi joissakin osissa kaupunkia, 
minkä takia muita alueita pyrittiin 
ensisijaisesti suojelemaan ilman-
saasteiden lisääntymiseltä.

Ilmansaasteiden päästölähteet 
1960-luvun alkupuoliskolle saakka 
olivat valtaosaltaan pistelähteitä, 
jotka sijaitsivat asutuksen lähel-
lä. Kaupungissa esiintyvät ilman-
saasteet olivat hyvin paikallisia, 
korkeintaan muutaman korttelin 
kattavia haittoja ja päästölähteet 
olivat helposti identifioitavissa. 
Ongelmat politisoituivat pihapiirin 
tai kaupunginosan mittakaavassa. 
Yleisemmin savuhaittoja käsitel-
tiin hygieenisenä ja viihtyvyyden 
ongelmana, jotka oli maksettava 
hintana elintasosta, ”edistyksestä” 
ja taloudellisesta hyvinvoinnista. 

Hegemonista taloudellisen kasvun 
ideologiaa ei kyseenalaistettu.

Nokisista savuista tuli pienen poli-
tiikan kohteita, pihapiirin politisoi-
tuneita tapauksia. Vastakkain olivat 
näkemykset savujen haitallisuudes-
ta ja toisaalta kohtuudesta. Rajan-
vetoa käytiin siitä, mitä olivat  kau-
punkiasumisen kohtuulliset haitat, 
jotka kaupunkilaisen oli siedettävä 
ja toisaalta, minkälaisia toimenpi-
teitä saattoi kohtuudella vaatia sa-
vun aiheuttajalta.

Ilmanlaadun tulevan kehityksen 
kannalta suurin muutos oli kauko-
lämmityksen aloittaminen Helsin-
gissä 1950-luvun jälkipuoliskolla. 
Sen lähtökohtaisena päämääränä 
ei ollut ilmansuojelu, vaan talou-
dellisesti tuottava liiketoiminta ja 
käytetyn polttoaineen hyötysuhteen 
parantaminen. Kaukolämmön ra-
kentaminen eteni kaupunginosittain 
ja alueittain parantunut ilmanlaatu 
oli havaittavissa jo pian keskitetyn 
lämmityksen aloittamisen jälkeen. 

Kuva 1. Arabian 
tehtaan piippu 
talvella 1973. 
Kuvaaja 
tuntematon. 
Kuva: Pertti 
Forssin 
yksityiskokoelma
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Taloudellisten intressien sivutuot-
teena rakennettiin lämmitysinfra-
struktuuri, joka vähensi helsinki-
läisten savuhaittoja merkittävästi, 
kun yksittäisten lämmityspiippu-
jen sijaan kaupungin lämmityksen 
päästöt keskitettiin suuriin yksiköi-
hin.

Jännitteinen 1960-luku 

Helsingin ilmanlaatu heikkeni to-
siasiallisesti 1960-luvun aikana. 
Tuolloin siihen alettiin kiinnittää 
paljon aiempaa laajemmin huomio-
ta. Aikaisemmin pihapiirien tasolla 
aktualisoitunut ongelma laajeni kä-
sittämään koko kaupungin. Etenkin 
henkilöautojen nopean lisääntymi-
sen vuoksi ilmakysymys kärjistyi 

Kuva 2. 
Roskanpolttouuni 
Herttoniemessä 
1979. Kuva 
julkaistu 
Helsingin 
Sanomissa 
4.10.1979. 
(Kuva: Pentti 
Koskinen / HS).

ja ympäristöliikkeen herättämän 
julkisuuden myötä suorastaan krii-
siytyi. 1960-luvun lopun protestis-
sa ympäristöongelmat kytkettiin 
taloudellisen kasvuideologian ja 
markkinatalouden kritiikkiin. 

Helsingissä kävi ilmeiseksi, että 
ilmakysymys oli monimutkainen 
kokonaisuus, joka ei ratkennut 
puuttumalla yksittäisten päästö-
lähteiden aiheuttamiin haittoihin. 
Vaatimukset ilmansuojelun tehos-
tamiseksi voimistuivat ja ilma-
kysymyksen käsittelyssä pyrittiin 
aiempaa vahvemmin institutionali-
soituneiden käytäntöjen luomiseen. 
Hallinnolliset työryhmät, ongelman 
”objektiivinen” arvioiminen luon-
nontieteellisen ja mittaamiseen pe-
rustuvan tiedon kautta ja vaatimuk-
set lainsäädännöllisistä muutoksista 



28 Ilmansuojelu 1/2009

pyrkivät luomaan ilmakysymyksen 
hoitamiseksi pysyviä yhteiskunnal-
lisia rakenteita.

Tapauskohtaisen haittoihin puut-
tumisen rinnalla tuli ehkäistä hait-
tojen syntyä ennalta ja yhtenäistää 
toimintatapoja haittojen ilmettyä. 
Kaupunginhallinnossa ryhdyttiin 
ensimmäistä kertaa sotien jälkeen 
pohtimaan ilmansaasteongelmaa 
ja mahdollisia ratkaisuja siihen. Il-
makysymyksen käsittelyä haluttiin 
laajentaa terveysviraston lisäksi 
muiden hallintokuntien suuntaan. 
Ilmansuojelun hallinnollinen insti-
tutionalisoiminen nojasi vahvasti 
ilmakysymyksen tieteelliseen kä-
sittelyyn.

Ilmanlaadun asiantuntijaksi 1950-
luvun aikana kasvaneessa Työter-
veyslaitoksessa tutkittiin Helsingin 
ilmanlaatua kansainvälisten suun-
tausten jalanjäljissä ja pyrittiin 
samalla aktiivisesti tuomaan ilma-
kysymystä ja sen tutkimustarpeita 
julkisuuteen. Tieteen rooli oli mo-
ninainen. Sen äänellä kiinnitettiin 
yleistä huomiota ajankohtaiseen 
ongelmaan ja varoitettiin tulevista 
uhkista, samalla viileällä asiantun-
tijuudella rauhoiteltiin kansalaisia 
ja valettiin uskoa siihen, että tieteen 
avulla oli mahdollista hallita ilman-
laadun kriisiä. Tutkimuksellisesta 
näkökulmasta tuli merkittävä osa 
ilmakysymystä ja sen institutio-
nalisoitumista Helsingissä. Tutki-
mukselle annettiin paljon sanan-
sijaa siihen, mikä oli kohtuullista 
ilmansaastumista ja hyväksyttävä 
ilmanlaatu.

Nopeita ja tyydyttäviä ratkaisuja 
ilmanlaadun kriisiin ei ollut ole-
massa – tai poliittinen ja taloudel-
linen tahto niiden toteuttamiseen 
puuttui. Ilma- ja melutoimikunta 
jäi hampaattomaksi ja institutio-

naalisten rakenteiden jäykkyys esti 
esimerkiksi autojen joutokäynnin ja  
talokohtaisen jätteenpolton yleisen 
kieltämisen. Samaan aikaan yleisen 
ympäristökeskustelun suuren julki-
suuden kanssa ilmansuojelu ajautui 
umpikujaan 1960-luvun lopulla. 
Kaupungin savut ja käryt ylittivät 
monien kaupunkilaisten mielestä 
kohtuuden rajat.

Paradoksaalinen ilmanlaadun 
parantuminen

1970-luku oli ilmansuojelun insti-
tutionalisoitumisen aikaa. Ilman-
suojelupolitiikan puutteista huoli-
matta, paradoksaalisesti, ilmanlaatu 
samalla parani Helsingissä vähitel-
len. Tämä perustui etenkin energi-
antuotannon taloudellisista intres-
seistä lähteneen kaukolämmityksen 
laajenemiseen kaupungin alueella 
sekä teollisuuden poismuuttoon 
ydinkeskustasta. Suurempia toimi-
tiloja ja parempaa liikenneverkos-
toa tarvinnut teollisuus siirtyi kes-
kustakortteleista esikaupunkeihin. 
Hitaasti edennyt roskanpolttouuni-
en sulkeminenkin vauhdittui 1970-
luvun aikana. 1960-luvulta asti 
näyttäytynyt voimattomuus puuttua 
yksityisautoilun aiheuttamaan kas-
vavaan ilmansaastumiseen näkyy 
kaupungin ilmanlaadussa ja sen on-
gelmissa yhä tänään.

Kuten Riitta Hjerppe on todennut, 
lainsäädäntö laahaa usein yhteis-
kunnallisten muutosten perässä ja 
heijastelee jo tapahtuneita muu-
toksia (Hjerppe 1990, 19).  Kun 
viimeistään toisen maailmansodan 
jälkeen tuli maailmalla ilmeiseksi, 
että ilmansaastuminen oli pahentu-
va ongelma, luotiin ilmansuojeluun 
tähtäävää lainsäädäntöä moniin 
maihin. Sallittujen epäpuhtauksi-
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en raja-arvot ja mittaaminen olivat 
toinen väline ilmansuojelupolitii-
kassa. 

Suomessakin todettiin jo 1950-
luvulla lainsäädännön heikkous 
puuttua ilmansaastumiseen, joka 
oli tunnistettu yhteiskunnalliseksi 
ongelmaksi. Siihen tarvittiin omaa 
erillistä ilmansuojelulakia. Vaikka 
itse lain voimaantulo venyi 1980-
luvulle asti, oli Hjerppen tarkoit-
tama yhteiskunnallinen muutos 
tapahtunut jo 1960-luvun loppuun 
mennessä. Silloin alettiin Suomes-
sa ensimmäisen kerran vakavasti 
valmistella ilmansuojelulakia.

Ilmansuojeluaktiivien mielialat 
vaihtelivat toiveikkaasta epätoivoon 
lakihankkeen edistymisen suhteen. 
Kun lainsäädäntötyö oli osoittautu-
nut erityisen vaikeaksi ja pitkittynyt 
puoluepoliittisten kiistojen takia, 
oli aika nivoa ilmansuojelulaki laa-
jempaan ympäristölainsäädännön 
luomiseen. Ilmansuojelulain odotus 
oli pitkä aika, joka päättyi yli kym-
menen vuoden jahnailun jälkeen, 
kun eduskunta hyväksyi loppuvuo-
desta 1981 Suomen ensimmäisen 
ilmansuojelulain ja -asetuksen. 
Ilmansuojelulaki oli yksi osa koko 
ympäristönsuojelun kentän lopulli-
sessa hallinnollisessa haltuunotos-
sa, joka Suomessa ajoittui 1980-lu-
vun alkupuolelle. Se oli 1960-luvun 
alussa alkaneen institutionalisoitu-
miskehityksen etappi, joka samalla 
viimeistään betonoi tieteen aseman 
ilmanlaadun määrittelijänä. Se 
edusti vahvaa normiohjausta, joka 
oli aikansa suomalaisen ympäris-
tönsuojeluhallinnon vallitseva tapa. 
(Sairinen 2000, 253) 

1970-luvun kuluessa toteutuneet 
pyrkimykset luoda Helsingissä il-
mansuojelun hallinnollista järjestel-
mää olivat johtaneet ilmansuojelun 

vakiintumiseen osaksi paikallishal-
lintoa. Viranomaistoiminnan käy-
tännöt olivat institutionalisoituneet 
ja ilmansuojelun perustaksi oli ra-
kennettu tieteeseen pohjautuva tut-
kimusjärjestelmä.

Lopuksi 

Helsingin ilmansuojelun sotien-
jälkeisestä historiasta ei ole mah-
dollista erottaa tarkkarajaisia ai-
kakausia, mutta kehitystä voidaan 
kuvata väljinä, limittyvinä ajanjak-
soina. Ilmansuojelun historiallinen 
kaari kulki toisen maailmansodan 
jälkeisessä Helsingissä pienestä, 
yksittäistapauksiin keskittyväs-
tä ilmansuojelupolitiikasta kohti 
suurta ilmansuojelupolitiikkaa, eli 
asiantuntijoiden hallitsemaa insti-
tutionalisoitunutta ilmansuojelujär-
jestelmää. Helsingin ilmansuojelu 
oli paikallinen menestystarina siitä 
huolimatta, että sitä sävyttivät pit-
kään tehottomuus ja monet epä-
onnistumiset. Ilmanlaatu kokonai-
suutena koheni noin 1960-luvun 
lopulta alkaen ja savuiset korttelit 
jäivät historiaan. Silti esimerkiksi 
liikenteen päästöt ylittävät edelleen 
paikoitellen EU:n määrittelemät 
raja-arvot.

Tutkimus laajentaa suomalaisen 
ympäristöhistorian tutkimuskenttää, 
jossa ilmakysymykset ovat toistai-
seksi olleet marginaalissa. Kyse on 
samanaikaisesti Helsingin ilman-
saasteiden paikallishistoriasta, että 
suomalaisen ilmansuojelupolitiikan 
eri ulottuvuuksien ja institutionali-
soitumisprosessin kuvauksesta. 

Väitöskirja on julkaistu sarjassa 
Yhteiskuntapolitiikan laitoksen tut-
kimuksia nimellä Kaupungin savut 
ja käryt. Helsingin ilmansuojelu 
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1945-1982. Sitä myy Helsingin yli-
opiston yhteiskuntapolitiikan laitos. 
Teos on luettavissa sähköisenä jul-
kaisuna verkossa osoitteessa: http://
ethesis.helsinki.fi > Tekijät 
> S > Schönach
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Ilmasto - ensimmäinen maailmanmahti

Brian Fagan: Pitkä kesä, ihmiskunnan historia ja ilmastonmuutos. Al-
kuperäisteos The Long Summer. How Climate Changed Civilization. 
Suom. Osmo Saarinen, Ajatus-kirjat

Arkeologian ja antropologian tut-
kija Brian Fagan kuvaa kirjassaan 
Pitkä kesä – ihmiskunnan historia 
ja ilmaston muutos (alkuperäisteos 
The Long Summer – How Climate 
Changed Civilization) kuinka ih-
miset vuosituhansia ovat eläneet il-
maston armoilla, joutuen jatkuvasti 
sopeutumaan sen muutoksiin.

Ikiaikaisia selviytymiskeinoja ovat 
olleet sopeutuminen sekä vaellus 
paremmille maille. Suurin osa kir-
jasta käsitteleekin ihmisten vaelta-
mista uusille elinalueille Afrikasta 
Eurooppaan ja Aasiasta Amerik-
kaan ja sopeutumista vallitseviin 
ilmasto-olosuhteisiin viime jääkau-
den loppuvaiheesta noin 18 000 eaa 
aina vuoteen 1200 jaa. Fagan kut-
suu viime jääkauden jälkeistä läm-
penemistä ja lämmintä interglasiaa-
lia ihmiskunnan pitkäksi kesäksi.

Kirjassa tuodaan hyvin esiin make-
an veden saannin tärkeys. Kuivuu-
den uskotaan olleen jopa päätekijä 
joidenkin muinaisten kulttuurien 
hajaantumiseen. Tutkimusten mu-

Arvioita & Kirjoja

kaan esimerkiksi mayojen kau-
punkivaltioiden romahtaminen 
Keski-Amerikassa vuoden 900 jaa 
tienoilla näyttää johtuneen kuivuu-
desta. Ilmaston muutoksesta seu-
ranneet kuivuudet ja nälänhätä ovat 
aikojen saatossa lukuisia  kertoja 
saaneet aikaan myös väkivaltaisia 
yhteydenottoja, sotia.
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Kirja kertoo vaiheikkaasti myös 
ihmisten nokkeluudesta, selviyty-
misestä huonoista ajoista, kastelu-
järjestelmien ja maanviljelyksen 
kehittämisestä. Fagan tuo esille 
maanviljelyksestä seuraavan hei-
kon puolen: ihmisten paikalleen 
asettumisen, mikä lisää haavoittu-
vuutta. Faganin mukaan valmius 
paremmille maille siirtymiseen ta-
kasi paremmat selviytymismahdol-
lisuudet ilmaston muuttuessa. Kir-
jan epilogissaan Fagan kuitenkin 
muistuttaa, ettei muuttaminen ”jon-
nekin muualle” enää nykypäivänä 
ole mahdollista, sillä ”naapurimaat 
ovat täynnä naapureita”.

Nykypäivää ja viime vuosisatoja 
kirja käsittelee suppeasti verrattu-

Arvioita & Kirjoja

na vuosiin 18 000 eaa - 1200 jaa, ja 
viime vuosisatojen osalta jäin kai-
paamaan lisää Faganin aatoksia.

Ilmastonmuutos ei siis ole ihmis-
kunnalle uusi asia. Uutta se on, että 
meitä on enemmän kuin koskaan, 
ja se tekee sopeutumisesta ilmas-
tonmuutokseen vielä vaativampaa 
kuin aikaisemmin.

Suosittelen kirjaa kaikille, jotka 
ovat kiinnostuneita muinaisten ih-
misten selviytymisestä muuttuvas-
sa ilmastossa.

Natalia Pimenoff
Tutkija
Ilmatieteen laitos
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Ilmatieteen laitos kehittää 
Kroatian ilmanlaadun 
seurantaa

Ilmatieteen laitos kehittää Kro-
atian ilmanlaadun seurantaa 
EU-rahoitteisessa Twinning-
projektissa. Hankkeessa siir-
retään Ilmatieteen laitoksella 
olevaa osaamista ja kokemusta 
Kroatian käyttöön.
 
Tavoitteena on kehittää Kro-
atian ilmanlaatujärjestelmiä 
vastaamaan paremmin EU-di-
rektiivien vaatimuksia. Perim-
mäinen tarkoitus on parantaa 
kohdemaan ilmanlaatua. Lisäk-
si projektissa halutaan välittää 
ilmanlaatutietoa ja reaaliaikai-
sia mittaustietoja Kroatian il-
manlaadusta maan kansalaisil-
le. Ilmatieteen laitos on tehnyt 
vastaavanlaisen uudistustyön 
Makedoniassa vuonna 2006.

”Suomen tapaan Kroatiaan pe-
rustetaan verkkopalvelu, johon 
kerätään eri mittaajien tuotta-
maa tietoa maan ilmanlaadus-
ta”, kertoo projektipäällikkö 
Harri Pietarila.
 
Projektin päätyttyä Kroatialla 
on nykyaikainen ilmanlaadun 
seurantaverkosto, jota hallin-
noi Kroatian hydrometeoro-
logian laitos. Projektin aikana 
12 havaintoasemaa varustetaan 

uusilla laitteilla ja varmiste-
taan, että maassa on tarvittava 
osaaminen niiden käyttöön, 
hoitamiseen ja huoltoon. Ver-
kostoon yhdistetään lisäksi jo 
olemassa olevia ilmanlaadun 
mittausasemia. Tämän lisäksi 
myös ilmanlaadun laboratoriot 
ja tietojen hallinnointi moder-
nisoidaan vastaamaan nyky-
päivän tarpeita.
 
Merkittävä osa projektista on 
käytännön koulutusta, jossa 
periaatteena on oppiminen te-
kemällä. ”Luomme maahan 
toimivan järjestelmän. Lisäksi 
opetamme toimintatapoja ja 
koulutamme mittaajia esimer-
kiksi ilmanlaadun ja ilmakemi-
allisten analyysien käytännön 
tekemisessä”, erikoistutki-
ja Vuokko Karlsson kertoo. 
Karlsson toimii tammikuusta 
alkaen projektin asiantuntijana 
Kroatiassa. Hänen lisäkseen 
projektissa työskentelee noin 
parikymmentä lyhytaikaista 
asiantuntijaa Ilmatieteen lai-
tokselta.  
 

Uudesta portaalista 
työkaluja 
ilmastonmuutoksen 
hillintään 

Ilmastonmuutoksen huomioon-
ottamiseen kunta- ja aluetasolla 

on lähivuosina saatavilla työka-
luja. Rakenteilla on kolmikieli-
nen ilmastonmuutosportaali, 
jonka kautta voidaan tarkas-
tella ilmastonmuutoksen vai-
kutuksia paikallisella tasolla ja 
löytää keinoja päätöksenteon 
ja suunnittelun tueksi. Portaali 
kokoaa samalla hajallaan ole-
vaa ilmastonmuutostietoa yhte-
näiseen muotoon. Ensimmäiset 
osuudet portaalista julkaistaan 
vuonna 2011.

Portaalihanketta koordinoi Il-
matieteen laitos (IL) koordi-
noimassa ja sitä rahoittaa EU. 
Hankkeessa rakennetaan help-
pokäyttöinen ja yleistajuinen 
www-palvelu, joka auttaa Suo-
men kuntia ja alueita kestävän 
kehityksen velvoitteiden saa-
vuttamisessa. Portaalin avulla 
voi tarkastella ilmastonmuu-
tosta ja sen vaikutuksia alueit-
tain ja hyödyntää tietoa sopeu-
tumis- ja hillintävaihtoehtojen 
punnitsemisessa. Portaalin ke-
hittämiseen ja testaamiseen 
osallistuvat useat kuntatoimi-
joiden edustajat.

Eri toimijoiden tuottama tieto 
kootaan keskenään yhteenso-
pivaksi, rinnakkain tarkastel-
tavaksi ja vertailukelpoiseksi 
tiedoksi. Portaalin rakentavat 
yhteistyössä IL, Suomen ym-
päristökeskus SYKE ja Tek-
nillisen korkeakoulun Yhdys-
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kuntasuunnittelun tutkimus- ja 
koulutuskeskus (TKK/YTK). 
Jatkossa portaaliin pyritään 
saamaan myös muiden toimi-
joiden tuottamia työkaluja ja 
tietoa.

Suomen Etelämanner-
tutkimusasema Aboa 
täytti 20 vuotta

 Helmikuun alussa Suomen Ete-
lämanner-tutkimusasema Aboa 
täytti 20 vuotta. Suomi rakensi 
oman Aboan tutkimusaseman 
Etelämantereelle vuonna 1989. 
Tutkimusasemalla tehdään 
muun muassa ilmakehä-, lumi- 
ja jäätutkimusta, joka keskittyy 
globaaleihin ilmiöihin. Vuoden 
2009 alussa Ilmatieteen laitok-
seen siirtynyt Suomen Etelä-
manner-logistiikka, FINNARP, 
huolehtii tutkimusasema Abo-
an ylläpidosta ja Suomen Ete-
lämanner-tutkimusretkikuntien 
järjestämisestä.

Suomi on järjestänyt Eteläman-
tereelle 14 tutkimusretkikuntaa 
20 vuoden aikana. Kenttäret-
kiä on tehty yli 200 kilometrin 
etäisyydelle tutkimusasema 
Aboasta. Suomen Eteläman-
ner-tutkimusstrategia painottaa 
vahvoja tutkimusalueita, kan-
sainväliseen Etelämanner-so-
pimusjärjestelmään liittyvään 

yhteistyöhön osallistumista ja 
Suomen oman tutkimusaseman 
ylläpitoa ja retkikuntien järjes-
tämistä.
 
Retkikunnat työskentelevät 
eteläisen pallonpuoliskon ke-
sän eli marras-helmikuun väli-
senä aikana.

”Silloin olosuhteet ovat suotui-
simmillaan lämpötilan pysy-
tellessä 0 ja -25 pakkasasteen 
välissä. Tuolloin alueella on 
myös koko ajan valoisaa au-
ringon pysytellessä horisontin 
yläpuolella. Joskus olosuhteet 
muuttuvat äärimmäisen anka-
riksi, sillä myrskytuulet voivat 
puhaltaa jopa 45 metriä sekun-
nissa”, kertoo Aboan tutkimus-
asemalla tammi-helmikuun 
matkalla työskennellyt logis-
tiikkapäällikkö Mika Kalakos-
ki. Nelimiehisen retkikunnan 
tehtävänä oli talven aikana 
kertyneiden mittaustulosten 
talteenotto, mittalaitteiden ja 
niiden energiajärjestelmien 
huolto sekä tutkimusaseman 
ja varastojen kunnon tarkastus 
Madridin pöytäkirjan vaati-
musten mukaisesti.  

Aboa sijaitsee läntisellä Kunin-
gatar Maudin maalla (73°03’E, 
013°25’L) noin 120 kilomet-
rin päässä mereltä sisämaahan 
Vestfjellan vuoristossa, Basen 
nimisellä nunatakilla. Aseman 

peruskorjattiin ja laajennettiin 
etelän kesän 2002/2003 aikana. 
Retkikuntien työskentelyolo-
suhteita parannettiin ja ympä-
rivuotisia energiajärjestelmiä 
kehitettiin siten, että etelän 
talven aikana tutkimukset jat-
kuvat automaattisten mittaus-
laitteiden varassa.
 

Hiilidioksidin 
lisääntyminen näkyy jo 
Itämeressä

Ilmatieteen laitos keräsi me-
rentutkimusalus Arandan talvi-
seurantamatkalla tietoa hiilidi-
oksidimuutosten vaikutuksista 
Itämereen. Seurantamatka vah-
visti tietoa siitä, että Itämeri 
happamoituu hitaasti. 
 
Ilmakehän hiilidioksidipi-
toisuuden kasvaessa jyrkästi 
ilmakehässä, vaikutukset al-
kavat hiljalleen tuntua myös 
meressä. Merkittävin seuraus 
on veden happamuuden eli 
pH-arvon muutos. Runsaan 
planktontuotannon vuoksi Itä-
meren luontainen pH vaihtelee 
voimakkaasti, mutta pitkällä 
tähtäyksellä talvikauden pH 
vähitellen laskee, eli Itämeri 
hitaasti happamoituu. Talvi-
seurantamatkan tulokset vah-
vistavat tämän kaikissa osissa 
merta. Muutos heikentää var-
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sinkin kalsiumkarbonaattia 
(kalsiittia) tukirunkonaan käyt-
tävän eliölajiston elinmahdolli-
suuksia.

Ilmiön merkitystä on kuitenkin 
vaikea arvioida, koska samaan 
aikaan tapahtuva rehevöitymi-
nen puolestaan nostaa kasvu-
kauden pH-arvoja emäksiseen 
suuntaan. 
 
Globaalin hiilitaseen kannalta 
Itämerellä ei ole suurta mer-
kitystä, mutta prosessit ovat 
samoja kuin valtamerillä. Itä-
merellä olosuhteet vaihtelevat 
laajasti. Meren hiilidioksidi-
jakauma kertoo kasvukauden 
tammikuussa jo alkaneen Itä-
meren eteläosissa, joten siellä 
meri toimii hiilidioksidinielu-
na. Pohjoisessa ja Suomenlah-
den itäosissa jatkuu talvikauden 
korkea hiilidioksidipitoisuus, 
ja siellä meri toimii hiilidioksi-
dilähteenä. 

Hiilidioksidiin ja koko epäor-
gaanisen hiilen kemiaan liitty-
viä tuloksia käytetään hyväksi 
kansainvälisessä hankkeessa, 
jonka tavoitteena on parantaa 
Itämeren meriekosysteemin 
ennustemallien luotettavuutta. 
Hiilidioksidimuutosten olete-
taan vaikuttavan tulevaisuu-
dessa yhä voimakkaammin 
perustuotantoon ja rehevöity-
miseen.

Lämpeneminen lisää ark-
tisten alueiden hyödyntä-
mistä

Ilmastonmuutos muuttaa ark-
tisten alueiden ilmastoa ja 
ympäristöä. Näillä muutoksil-
la on vaikutuksia alueen luon-
nonvarojen hyödyntämiseen 
ja merenkulkuun. Ilmatieteen 
laitoksen mukaan arktisten 
alueiden ilmasto ja ympäris-
tö ovat muuttumassa nopeasti 
ilmastonmuutoksen johdosta. 
Pohjoinen napa-alue, arktika, 
on viimeisten vuosien aika-
na muuttunut ilmastollisesti 
voimakkaammin kuin mikään 
muu alue maapallolla. 

Ilman lämpötilan kohoamisen 
lisäksi ikiroudan lämpötila on 
kohonnut ja lumipeitteen mää-
rä on pienentynyt. Myös me-
rijään paksuus, peittävyys ja 
monivuotisen jään osuus ovat 
pienentyneet. Samaan aikaan 
myös merijään kiertoliike on 
nopeutunut ja mannerjäätiköt 
sulavat entistä nopeammin. 
Vedessä kelluvat jäähyllyt ovat 
hävinneet, ja Pohjoisen jääme-
ren lämpötila on kohonnut.
 
”Muutokset ovat yhteneviä il-
mastomallien arvioiden kans-
sa. Luonto on siis toteuttanut 
hyvin tunnollisesti kaikki ne 
arviot, jotka tutkijayhteisö on 
tehnyt vuosikymmen aikai-

semmin”, toteaa erikoistutkija 
Jari Haapala Ilmatieteen lai-
toksesta. 
 
Seuraavien vuosikymmenten 
aikana globaalia ilmaston läm-
penemistä tuskin saadaan hi-
dastumaan. On oletettavaa, että 
muutokset arktikassa jatkuvat 
samankaltaisina vielä hyvin 
pitkään.

Arktisten merialueiden tule-
vaisuutta pohdittiin Kanadan 
suurlähetystön ja Ilmatieteen 
laitoksen järjestämässä semi-
naarissa tammikuussa. Merijää 
on vähentynyt eniten Jäämeren 
rannikkoalueilla, mikä on jo 
vaikuttanut merenkulkuun ja 
luonnonvarojen hyödyntämi-
seen. 
 
Muutokset avaavat uusia mah-
dollisuuksia alueen luonnon-
varojen käytölle. Sen myötä 
laivaliikenne arktisilla vesillä 
kasvaa, mikä herättää turvalli-
suuteen, ympäristönsuojeluun 
ja kestävään kehitykseen liitty-
viä kysymyksiä.

Kanadan hallitus on perusta-
nut Northern Strategy kehittä-
misohjelma pohjoisia arktisia 
alueita varten. Ohjelman yh-
teydessä Kanadan hallitus on 
ilmoittanut mittavista inves-
toinneista näille alueille. Suu-
rimpien hankkeiden joukossa 
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ovat mm. arktisen tutkimusase-
man ja uuden kalastussataman 
rakentaminen Pangnirtungiin, 
Nunavutiin. Lisäksi Kanada 
uusii jäämurtajakalustoansa. 

Kanadan pohjoisterritoriot 
muodostavat 40 prosenttia 
maan pinta-alasta ja noin nel-
jänneksen maapallon arktisista 
alueista. Kanadan arktisilla alu-
eilla on noin 100 000 asukasta. 
Useimmat asukkaista kuuluvat 
alkuperäiskansoihin.

Vuosi 2008 kymmenen 
lämpimimmän vuoden 
joukossa

Maailman ilmatieteen järjes-
tö WMO arvioi, että vuodesta 
2008 tulee kymmenenneksi 
lämpimin vuosi sitten vuoden 
1850. WMO:n mukaan vuonna 
2008 maapallon keskilämpötila 
oli 0,31 astetta vuosien 1961 - 
1990 keskiarvoa (14,0 astetta) 
lämpimämpi.
 
Globaali keskilämpötila oli 
vuonna 2008 alhaisin 2000-
luvulla. Syynä tähän pidetään 
La Niña -ilmiötä, joka kehittyi 
vuoden 2007 loppupuolella. La 
Niñan aikana meriveden pinta-
lämpötila laskee Tyynenmeren 
keski- ja itäosassa. La Niña 
-tilanne on kuitenkin heikenty-
nyt, eikä se tällä hetkellä enää 

oleellisesti vaikuta ilmastoon.

”Vaikka vuosi oli viime vuosia 
viileämpi, se ei tarkoita ilmas-
tonmuutoksen hidastumista. 
Täytyy muistaa, että tämäkin 
vuosi on kymmenen lämpi-
mämmän vuoden joukossa, 
vaikka La Niña -ilmiö on vai-
mentanut ihmiskunnan aiheut-
taman ilmastonmuutoksen vai-
kutusta”, Ilmatieteen laitoksen 
johtaja Mikko Alestalo toteaa.

Arktisen merijään pinta-ala 
kutistui kesäaikana lähes yhtä 
pieneksi kuin ennätysvuonna 
2007. Jään pinta-ala kutistui 
4,67 miljoonaan neliökilomet-
riin. Jään ohuudesta johtuen 
jään kokonaistilavuus oli pie-
nempi kuin aiempina vuosina. 
Arktisen merijään pinta-ala on 
satelliittimittausten mukaan 
vähentynyt tasaisesti viimeis-
ten 30 vuoden aikana etenkin 
kesäisin.
 
Sään ääri-ilmiöt, kuten tuhoisat 
tulvat, vakavat kuivuuskaudet, 
lumimyrskyt, helleaallot sekä 
ajoittaiset kylmyydet vaiva-
sivat eri puolilla maailmaa 
vuonna 2008. Eri puolilla Eu-
rooppaa vuonna 2008 keski-
lämpötilat olivat normaalia 
korkeampia. Suuressa osassa 
Siperiaa ja Skandinaviaa vii-
me talvi oli poikkeuksellisen 
lämmin. Tammi- ja helmikuu 
olivat leutoja kaikkialla Euroo-

passa, mutta esimerkiksi poh-
joismaissa talvi oli lämpimin 
sitten mittausten aloittamisen 
jälkeen. Paikoin kuukausikes-
kilämpötilat olivat jopa seitse-
män astetta normaalia lämpi-
mämpiä. Tämän vastakohtana 
talvi oli suuressa osaa Euraasi-
an mannerta poikkeuksellisen 
kylmä. Esimerkiksi Turkissa 
tammikuu oli kylmin viiteen-
kymmeneen vuoteen. Kylmyys 
aiheutti myös kuolonuhreja 
esimerkiksi Kiinassa ja Afga-
nistanissa.
 
Pahin trooppinen sykloni, 
Nargis, oli tuhoisin Aasiaan 
vuoden 1991 jälkeen osunut 
sykloni. Se osui Myanmariin 
toukokuussa tappaen lähes 78 
000 ihmistä ja tuhoten tuhan-
sia koteja. Atlantilla muodostui 
yhteensä 16 nimettyä trooppis-
ta myrskyä, joista kahdeksan 
kehittyi hurrikaaneiksi. Viisi 
näistä oli voimakkaita ja paljon 
tuhoa aiheuttaneita. Pahimmat 
tuhot aiheuttivat hurrikaanit 
Hanna, Ike ja Gustav, jotka 
rantautuivat Yhdysvaltoihin ja 
Kuubaan.
 

Kalliolämpöä hyödyntävä 
asuinalue Espooseen

Suomen ensimmäinen kalli-
olämpöön liitettävä asuinalue 
rakennetaan Espoon Nupurin-
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kartanoon. YIT:n, Fortumin ja 
Uponorin yhteinen hanke tuot-
taa asunnot noin 500-600 asuk-
kaalle. Alueen rakentaminen 
alkaa tänä vuonna. Asunnot 
ovat energiaa säästäviä matala-
energiataloja. 

Nupurinkartanon lämpöpum-
puissa käytetään sertifioitua 
vihreää sähköä, joten asuntojen 
ja käyttöveden lämmityksestä 
ei synny hiilidioksidipäästöjä. 
Lisäksi järjestelmä mahdollis-
taa ekologisen viilennyksen 
kesällä. Muissa Pohjoismaissa 
maa- ja kalliolämpöä on käy-
tetty pitkään. Suomessa kalli-
olämpöratkaisut ovat tähän asti 
olleet kiinteistökohtaisia. 

Uponor on rakentanut maape-
rän hyödyntämiseen perustu-
via rakennusten lämmitys- ja 
viilennysjärjestelmiä Keski-
Euroopaan jo vuosikymmeniä. 
Nupurinkartano on alueellisena 
järjestelmänä kuitenkin edellä-
kävijä. 

Ilmastonmuutoksen 
vaikutusta luonnon 
tarjoamiin hyödykkeisiin 
tutkitaan

Ihmisen elämälle ja elinkei-
nojen harjoittamiselle tärkeät 
luonnon tuottamat hyödyk-

keet ja palvelut kuten puhdas 
luonto ja vesi ovat vaarassa, 
kun ilmasto muuttuu. Ihmisen 
sopeutumismahdollisuuksia 
aletaan selvittää Suomessa kol-
mivuotisessa hankkeessa.

Suomen ympäristökeskus, 
Ilmatieteen laitos sekä Hel-
singin, Jyväskylän ja Oulun 
yliopistot ovat aloittaneet laa-
jan, EU:n LIFE+ -ohjelmaan 
kuuluvan VACCIA-hankkeen, 
jossa selvitetään ilmastonmuu-
toksen vaikutusta suomalaisiin 
ekosysteemipalveluihin. Hank-
keessa selvitetään eri puolilla 
Suomea, kuinka ilmaston läm-
peneminen muuttaa ekosys-
teemipalveluja, kuten luonnon 
monimuotoisuutta, veden hy-
vää laatua ja muita luonnon 
tarjoamia edellytyksiä maa-, 
metsä- ja kalataloudelle, luon-
tomatkailulle sekä maankäytöl-
le kaupunkiympäristöissä.

Hankkeessa halutaan myös 
löytää tapoja, joilla kansalaiset 
sekä heidän elinkeinonsa kau-
pungissa ja maaseudulla pys-
tyvät parhaiten sopeutumaan 
väistämättömään muutokseen. 
Mallit ja tulevaisuuskuvaukset 
sekä eri lähteistä tietoja yhdis-
televät tietokannat ovat keskei-
siä työkaluja muutosarvioiden 
tekemisessä. 

Ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sia ekosysteemipalveluihin 

selvitetään mahdollisimman 
monenlaisissa ympäristöissä 
suurista kaupungeista (Hel-
sinki, Lahti) ja matkailukes-
kuksista (Kuusamo, Sotkamo) 
erityyppisiin metsä-, maata-
lous- ja vesialueisiin, pohjoi-
sesta etelään sekä sisämaasta 
rannikoille. Alueiden ytimenä 
ovat Suomen kansallisen tason 
tutkimusinfrastruktuuriin kuu-
luvat pitkäaikaisen ympäristö-
tutkimuksen verkoston alueet.
Hankkeen aikana tehdään yh-
teistyötä kymmenien eri taho-
jen kanssa tutkimuslaitoksista, 
yliopistoista ja ammattikorkea-
kouluista kuntiin, yrityksiin 
ja järjestöihin. Hankkeen ko-
konaisbudjetti on noin kolme 
miljoonaa euroa ja selvityksiä 
tehdään yli 70 henkilötyövuo-
den voimalla.

Suomi on eturivin maita ilmas-
tonmuutokseen sopeutumisen 
tutkimuksessa ja näin hank-
keen tuloksista hyötyvät myös 
muut Euroopan maat. Ekosys-
teemipalvelujen muuttumista 
ja erilaisia mahdollisuuksia 
sopeutua tähän ilmeisen no-
peaan muutokseen esitellään 
suurelle yleisölle, hallinnolle 
ja asiantuntijoille, paikallisille 
intressi- ja sidosryhmille, elin-
keinonharjoittajille ja maan-
omistajille. Käytössä ovat 
tutkimuksen, koulutuksen ja 
taiteenkin keinot.
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Suomen perhoset 
levittäytymässä 
pohjoisemmaksi ilmaston 
muuttuessa

Suomen päiväperhoset ovat 
levittäytyneet lyhyessä ajas-
sa ja maailmanlaajuisesti en-
nätyksellisen nopeasti kohti 
pohjoista. Perhosten levinnei-
syysalueen pohjoisreuna on 
keskimäärin siirtynyt noin 
vuosikymmenessä 60 kilomet-
riä pohjoisemmaksi. Kolme la-
jia oli levittäytynyt jopa yli 300 
km pohjoisemmaksi. Tämä käy 
ilmi Suomen ympäristökeskuk-
sen tutkimuksessa.

Suomen perhosten levinnei-
syyttä tutkittiin kahden tutki-
musjakson, vuosien 1992-1996 
ja vuosien 2000-2004 välillä. 
Samaan aikaan vuosittaiset 
lämpösumman kertymät ovat 
siirtyneet maassamme 200-300 
kilometriä pohjoista kohti. No-
peimmin reagoivat perhoslajit 
ovat pysyneet muutoksessa 
mukana, mutta useimmat lajit 
eivät ole tähän pystyneet.

Perhosten lajiominaisuudet 
selittävät hyvin tutkimuksissa 
havaitut levinneisyysalueiden 
muutokset: voimakkaasti liik-
kuvat perhoslajit, jotka elävät 
metsänreunoissa ja käyttävät 
puuvartisia kasveja ravintonaan 
toukkavaiheessa, ovat levin-
neet voimakkaimmin. Niityillä 

elävät perhoset ovat siirtyneet 
pohjoista kohti selvästi met-
sänreunalajeja vähemmän. La-
jien suojelun kannalta huoles-
tuttavaa on, että uhanalaisiksi 
luokitellut perhoset eivät ole 
siirtyneet lainkaan.

Tutkimustuloksista kertova 
artikkeli on tehty yhteistyössä 
Oulun yliopiston ja Etelä-Kar-
jalan Allergia- ja ympäristö-
instituutin kanssa hyödyntäen 
valtakunnallisessa päiväper-
hosseurannassa kerättyjä ha-
vaintoja. Artikkeli on julkaistu 
kansainvälisesti arvostetussa 
Global Change Biology –jul-
kaisusarjassa.

Suomalaiset 
eniten huolissaan 
ilmastonmuutoksesta

Suomalaisten keskeisimmät 
huolenaiheet ovat ilmaston-
muutos ja ympäristöongelmat, 
työttömyys sekä energian hinta 
ja saatavuus. Kansalaisten huo-
lenaiheet käyvät ilmi Euroopan 
parlamentin Suomen tiedotus-
toimisto ja MTV3 teettämästä 
kyselystä. TNS Gallup haas-
tatteli tutkimusta varten tuhatta 
yli 15-vuotiasta henkilöä tam-
mikuun alussa.

Euroopan unionilta odotetaan 
näissä kysymyksissä myöntei-

siä ratkaisuja. Suomalaiset eivät 
koe, että EU tarjoaa ratkaisuja 
arkipäivän ongelmiin, kuten 
työttömyyteen ja alueellisiin 
eroihin. Kansalaisten silmis-
sä EU vaikuttaa positiivisesti 
yleiseen vakauteen liittyvissä 
asioissa. Sellaisia ovat ilmasto- 
ja energiakysymysten lisäksi 
taloudellinen vakaus ja kasvu, 
sotilaalliset uhat ja maanpuo-
lustus, yritysten kilpailukyky 
ja kansalaisten perusoikeudet. 
Vähiten kansalaisia huolestut-
tavat sotilaalliset uhat, koulu-
tus, verotus ja perusoikeuksien 
toteutuminen.

Kansalaiset tuntuvat mieltävän 
hyvin EU:n toimivallan, vaik-
ka sitä ei suoraan kysyttykään. 
EU:n vaikuttamisvajetta - asi-
oita jotka huolettavat, mutta 
joihin EU ei tarjoa ratkaisuja 
- koetaan arkipäivän ongel-
missa. Näitä ovat työttömyys, 
rikollisuus, alueelliset erot ja 
sosiaalipalvelut.

Ikiroudan palsasuot 
herkkiä ilmaston 
vaihtelulle

Palsasuot näyttävät olevan eri-
tyisen herkkiä ilmastonmuu-
tokselle. Soiden ikiroudassa 
olevat palsamuodostumat ovat 
viime vuosikymmeninä rap-
peutuneet kaikkialla esiinty-

Ilmassa Ilmassa
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misalueellaan pohjoisella pal-
lonpuoliskolla ilmasto-olojen 
muutosten vuoksi. Palsarap-
peutumisella arvellaan olevan 
merkittävä vaikutus pohjoisten 
soiden biodiversiteettiin ja alu-
eelliseen hiilitaseeseen. 

Palsasuot ovat suomuodostel-
mia, joissa esiintyy ikiroudassa 
olevia turvekumpuja eli palso-
ja. Näitä soita on Fennoskandi-
assa, Venäjällä, Kanadassa ja 
Alaskan pohjoisosissa. 

Aihepiiristä on ilmestynyt 
Suomen ympäristökeskuksen 
julkaisema raportti, jonka ovat 
toimittaneet Stefan Fronzek, 
Margareta Johansson, Torben 
R. Christensen, Timothy R. Car-
ter, Thomas Friborg and Miska 
Luoto. Englanninkielisessä 
raportissa on kolme teemaa: 
soiden ja ikiroudan alueellinen 
jakautuminen ja nykytilanne, 
soiden kasvihuonekaasut sekä 
suon ekosysteemi ja paleoeko-
logiset tutkimukset.

Sisävesien 
luonto muuttuu 
ilmastonmuutoksen 
kourissa

Ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sia sisävesien luonnon mo-

nimuotoisuuteen on tutkittu 
tähän mennessä vain vähän, 
lähinnä vain kalojen osalta. 
Suomen ympäristökeskuksen 
tutkijoiden artikkelista, joka 
on juuri julkaistu kansainvä-
lisesti arvostetussa Biological 
Reviews –sarjassa, kerrotaan 
ilmastonmuutoksen vaikutuk-
sesta sisävesien eläin- ja kasvi-
lajeihin. Ilmaston muuttuessa 
lämpimän veden lajit näyttävät 
runsastuvan, kylmän veden la-
jit taantuvan.

Ilmastonmuutos liittyy moniin 
muihin vesiympäristön tilan 
muutoksiin kuten vesistöjen 
hydrologisiin muutoksiin, hap-
pamoitumiseen, rehevöitymi-
seen, maan peitteen muutoksiin 
sekä vieraslajien leviämiseen. 
Usein nämä tekijät ovat mo-
nimutkaisessa vuorovaikutuk-
sessa ilmaston lämpenemiseen. 
Siten on vaikeaa yleisesti en-
nustaa ilmastonmuutoksen vai-
kutuksia lajien levinneisyyksiin 
ja luonnon monimuotoisuuteen 
huomioimatta myös muita, lä-
hinnä ihmisen aikaansaamia 
muutoksia vesiekosysteemissä.

Tietämyksen lisääminen il-
mastonmuutoksen sekä mui-
den tekijöiden vaikutuksista 
sisävesien luonnon monimuo-
toisuuteen olisi tärkeää myös 
lajien suojelun kannalta. Mai-

nittujen tekijöiden lisäksi kriit-
tinen tekijä lajien säilymisessä 
ilmastonmuutoksen kourissa on 
lajien leviämismahdollisuuk-
sien huomioiminen. Jos lajien 
leviämiskyky on heikko tai le-
viämisesteet rajoittavat lajien 
siirtymisen paikasta toiseen, 
voi olosuhteiden muuttumi-
sesta seurata lajien paikallisia 
sukupuuttoja ja levinneisyys-
alueiden supistumisia.

Suojelualueiden suunnittelus-
sa tulisikin huomioida, että 
lajien leviäminen eri alueiden 
välillä on mahdollista. Osalle 
sisävesien lajeja leviäminen 
alueiden välillä on vaikeaa, 
jos ne leviävät pääsääntöisesti 
aktiivisesti vesireittejä pitkin 
kuten esimerkiksi kalat,  kun 
taas toisille lajeille kuten esi-
merkiksi piileville leviäminen 
voi olla helpompaa passiivisen 
levittäytymisen kautta.

Jotta vesieliöryhmät voisivat 
siirtyä eliöille suotuisille ve-
sistöalueille ilmaston lämme-
tessä, suojelualueiden välisten 
vesireittien kunnon ylläpito 
ja kunnostaminen voivat olla 
sisävesien luonnon monimuo-
toisuuden suojelun kannalta 
yhtä tärkeitä kuin eri ilmasto-
vyöhykkeissä sijaitsevat suoje-
lualueet sinänsä. 

Ilmassa Ilmassa
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Nitrogen as a nutrient and 
a global warming agent

Nitrogen (N) is the most im-
portant nutrient to living orga-
nisms and an important factor 
controlling carbon cycling in 
the biosphere. Biological and 
industrial N fixation bring 
molecular N (N2) from the 
atmosphere to the biosphere 
where it is used as a consti-
tuent for plant growth. In the 
soil microbiological processes 
change the forms of N, leading 
eventually to gaseous losses of 
N in the forms of N2, nitrous 
oxide (N2O), nitrogen oxides 
(NOx). In the atmosphere NOx 
participate in the ozone forma-
tion and decay, whereas N2O is 
a strong greenhouse gas cont-
ributing to global climate war-
ming. 

The majority of nitrogen-rela-
ted research has addressed un-
derstanding the processes and 
mechanisms that affect ecosys-
tem functioning. An important 
component of recent nitrogen 
research has been to quantify 
nitrogen budgets in different 
ecosystems and quantifying 
greenhouse gas emissions from 
soils (e.g. www.nitroeurope.

eu). This article summarizes 
recent nitrogen research in Fin-
land.

Mari Pihlatie
Department of Physics
Division of Atmospheric Scien-
ces and Geophysics
P.O. Box 64
FI-00014 University of Helsinki
Tel: +358-9-19151085 
mari.pihlatie@helsinki.fi

Air protection history in 
Helsinki: a problematic 
success story

The article examines air pollu-
tion and protection history of 
post-war Helsinki. The period 
studied ends in 1982 when the 
Air Protection Act entered into 
force, thus institutionalising air 
protection in Finland as a so-
cially governed environmental 
matter. 

The study is based on the 
research traditions of envi-
ronmental politics and urban 
environmental history. The de-
velopment of air protection is 
approached from the perspecti-
ves of politicisation and insti-
tutionalisation.

The air issue emerged during 
the 1950s in neighbourhood 
disputes and was exacerbated 
into a larger problem in the late 
1960s. Concurrent to the for-
mation of the field of environ-
mental protection in Finland, 
an air protection organisation 
was established in the 1970s in 
Helsinki. As a result, air pro-
tection became a regular part 
of municipal government. 

Air protection in Helsinki deve-
loped from small-scale policies 
focused on individual cases 
into a large, institutionalised 
air protection system managed 
by experts. As a conclusion it 
is stated that that air protecti-
on in Helsinki became a local 
success story although it was 
long marred by inefficiency 
and partial failure. The article 
is based on the dissertation of 
the author.

Paula Schönach
researcher
Department of Social Policy
P.O. Box 18
FIN-00014 University of Helsinki
Finland
Tel: + 358-9-191 24 594
Paula.Schonach@helsinki.fi

Summaries
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Composition and sources 
of PM10 particles at the 
Helsinki city center

The aim of the work was to 
estimate the main sources of 
airborne particles on the days 
with high PM10-concentra-
tions in 2008 in the Helsinki 
city center. For this purpose 
we studied samples from the 
35 days on which the PM10 li-
mit value (50 µg/m3) was ex-
ceeded. The compostition and 
source contribution of PM10 
was studied using individual 
particle analysis combined 
with receptor modeling (CMB) 
as well as on the basis of the 
PM concentration information 
in the Helsinki area, collected 
by Helsinki Metropolitan Area 
Council (YTV). The methodo-
logy allowed us to distinguish 
some of the mineral dust sour-
ces in the area. 

In 2008 there were several 
activities in the surroundings 
of the Mannerheimintie moni-
toring station that potentially 
emitted PM10-particles. The re-
sults of the source estimations 
showed that road dust was 

the most significant emission 
source on the days with high 
PM10-concentrations in the 
Helsinki city center but not the 
only one. Construction work 
dusts had a significant influen-
ce on PM10 on several days as 
did the long range transported 
particles. Helsinki city’s mi-
tigation strategies should aim 
to reduce road dust emissions 
but guidance and requirements 
to control dust emissions from 
construction works should be 
provided as well.

Kaarle Kupiainen
Manager, Ph.D.
Nordic Envicon Oy
Adress: Koetilantie 3
FI-00790 Helsinki
Tel. +358 50 538 2174
kaarle.kupiainen@nordicenvi-
con.fi

Modeling ship emissions 
in the Baltic Sea area

Capabilities of an emission 
modeling system based on Au-
tomatic Identification System 

are described. AIS messages 
facilitate construction of ship 
specific emission inventories 
based on real vessel move-
ments and installed engine 
power. Emissions of the Baltic 
Sea shipping are compared to 
other emission sources in the 
EU area; Baltic Sea shipping 
contributes roughly 10 % of 
the NOx emission of the ship 
traffic in the EU sea regions. 
Shipping is a significant source 
of SOx, since sulphur is almost 
completely removed from road 
traffic fuels. Upcoming global 
and regional sulphur and nitro-
gen caps set by the Internatio-
nal Maritime Organization are 
shortly described.

Jukka-Pekka Jalkanen 
Senior Researcher, Ph. D 
Air Quality Research 
Finnish Meteorological Insti-
tute 
Postal address: PO Box 503 
(Street address: Erik Palmen’s 
square 1) 
FI-00101 Helsinki, Finland 
Tel. +358 919 295 458 
Fax +358 9 1929 5403 
Mobile +358 50 919 5455 
jukka-pekka.jalkanen@fmi.fi 
www.fmi.fi 
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ISY matkustaa COP15-ilmastokokoukseen Kööpenhaminaan

ISY järjestää joulukuun 16.-19. päivinä ryhmämatkan YK:n ilmastosopimuksen osapuolten koko-
ukseen Kööpenhaminaan. Lähtijät osallistuvat kokoukseen ISY:n tarkkailijajäsenmandaatilla ko-
kouksen käytännön mukaisesti. Matkan ohjelma selkenee ajankohdan lähestyessä, mutta mukaan 
tulevien kannattaa olla hereillä jo tässä vaiheessa, sillä kiinnostus retkeä kohtaan on ollut suurta.

Yhdistykselle on varattu Kööpenhaminasta kokonainen pieni hotelli, jossa on paikkoja järjestelyistä 
riippuen 16-27 hengelle. Paikalle saavutaan joulukuun 16. päivän aamuna ja kotiin palataan 19. 
päivän iltana. Matkan kustannuksiksi arvioidaan noin 600 euroa, ja ISY osallistuu jäsentensä kului-
hin. Alustavia ilmoittautumisia ottaa vastaan ISY:n sihteeri (sihteeri@isy.fi), ja muidenkin kiinnos-
tuneiden toivotaan ottavan yhteyttä tilanteen kartoittamiseksi. Sitovat ilmoittautumiset pyydetään 
toukokuussa.

Osa COP-15 -kokoukseen lähtijöistä tapasi keskiviikkokeskustelussa tammikuussa ja keskusteli sii-
tä mitä matkalla halutaan tehdä neuvottelujen seuraamisen lisäksi. Kovin montaa erilaista asiaa ei 
neljän päivän neuvotteluretkellä ehditä toteuttaa, mutta tässä muutamia mahdollisuuksia:

    *  Tutustuminen ympäristöasioiden hoitoon Kööpenhaminan kaupungissa. ISY oli ekskursiol-
la kaupungissa noin 10 vuotta sitten ja tutustumisen teemaksi voitaisiin ottaa se, kuinka asiat 
ovat tällä välin muuttuneet.

    *  Yhteydenotto Suomen viralliseen neuvotteluvaltuustoon ja heidän tapaamisensa ennen mat-
kaa tai paikan päällä.

    *  Kööpenhaminassa on taidemuseo Louisiana, jota useat matkaajat ovat kehuneet suuresti. 
Halukkaat voisivat käydä siellä esimerkiksi lauantai-iltana.

    *  Jokainen päivä voitaisiin päättää yhteisellä ravintolaillallisella, jossa päivän neuvottelujen 
sisältöä puidaan.

    *  Tanska on tunnettu tuulivoimaloistaan ja siellä on enemmän kokemusta niiden käytöstä kuin 
juuri missään muualla. Kööpenhaminan edustallakin on tiettävästi tuulipuisto. Tällaisen 
esittelykiertueelle voisimme pyrkiä.

    *  Tanska on myös tunnettu ekologisista pyrkimyksistään. Voisimme kaupunkisuunnitteluun 
liittyen tutkia onko Kööpenhaminan lähistöllä edistyksellistä teknologiaa käyttäviä asuin-
alueita.

    *  Mahdollisia bioenergia-sikala -yhdistelmiä voisimme myös käydä katsomassa, jos halutaan 
ja sellainen löytyy.

    *  Euroopan ympäristökeskuksen taloon tutustuminen.

Tapahtumia
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Ilmanlaadun mittaajatapaaminen 22.-23.4. Kokkolassa

Ilmanlaadun mittaajatapaaminen pidetään tänä vuonna yhteistyössä Kokkolan kaupungin kanssa 
22.-23. huhtikuuta Kokkolan kaupungintalossa. Aikaisemmin on ilmoitettu, että tapaaminen oli-
si huhtikuun alussa, mutta tapahtumaa on siirretty päällekkäisyyksien välttämiseksi. Tapaamisessa 
käsitellään muun muassa ilman metalleja ja meteorologiaa. Oheisohjelmassa päästään tutustumaan 
Kokkolan suurteollisuus- ja satama-alueisiin. Ilmansuojeluystävällisesti Kokkolaan pääsee junalla 
ja tapahtuma on kävelymatkan päässä rautatieasemalta.

Ohjelmassa pureudutaan ilman pienhiukkasten määrän vaihteluihin ja yhteyksiin hengityselin- ja 
sydänoirediagnoosien määrään, hiukkasanalysaattoreiden vertailututkimukseen, Länsi-Suomen 
ympäristökeskuksen bioindikaattoritutkimukseen, ilman metalleihin ja Ilmanlaatuportaaliin. Muuta 
kiintoisaa on luvassa niin seminaarien kuin merellisen iltaohjelmankin merkeissä. 

Tapaamisen osallistumismaksu on 100 euroa, joka kattaa päivien koko ohjelman. Tarkempi ohjelma 
verkkosivulla osoitteessa www.isy.fi/mittaajat.html. Lisätietoja antavat Kokkolan kaupungin edus-
taja Risto Koljonen (risto.koljonen kokkola.fi) ja Ilmansuojeluyhdistyksen sihteeri Sanni Turunen 
(sihteeri isy.fi). Ilmoittautumiset sähköpostitse sihteerille 9.4. mennessä (sihteeri@isy.fi). 

Ilmansuojelupäivät Lappeenrannassa 18.-19.8.2009

Ensi kesän Ilmansuojelupäivien teemoja ovat:
- bioenergia ja energiansäästö teollisuudessa
- pienpolton päästöt ja niiden mittaaminen
- ilmanlaatutrendit Suomessa
- ilmansaasteiden terveysvaikutukset
- liikenteen ohjaus ja vähäpäästöisemmät ajoneuvot

Kriittisistä ja radikaaleistakin ajattelijoista koostuva paneeli keskustelee siitä, 
olemmeko nykymenolla matkalla kohti ilmastokatastrofia.
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www.isy.fi
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Koti- ja ulkomaan hankkeisiinne:

 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

 Teknis-taloudelliset selvitykset

 Kaupunki- ja aluemallit

 Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly

 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus

 Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Kivipöytälänkuja 2

33920 Pirkkala

Puh/fax: 03-2664396

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

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa

alan kaikki palvelut yli 25 v. kokemuksella



46 Ilmansuojelu 1/2009

Ilmanlaadun asiantuntija 
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaatututkimukset
• Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut raportointeineen

Reaaliaikaisesti SO2, NOx, CO, TRS, O3 ja eri kokoiset hiukkaset
Keräimillä hiukkaset ja laskeumat, joista aineanalyysit
Hiilivedyt mm. bentseeni ja PAH-yhdisteet

• Mittalaitteiden kalibroinnit ja mittausten laadunvarmistus
• Päästöselvitykset ja leviämismallilaskelmat Suomeen ja ulkomaille

Energiantuotanto, teollisuus, liikenne, jätteiden ja jäteveden käsittely, jne.
Hajujen esiintymisen määritys: hajumalli
Kemikaalionnettomuuksien ja tulipalojen seurausten arviointi

• Ilmakemian analyysipalvelut ja passiivikeräimet
• Kaatopaikkojen kaasupäästöjen mittaukset 
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaadun seurantasuunnitelmat
• Ilmanlaadun ja laadunhallinan konsultointi- ja koulutuspalvelut

Erik Palménin aukio 1   00560 Helsinki. 
Puh. Sari Lappi (09) 1929 5431 tai Risto Pesonen (09) 1929 5430 

Sähköposti: ilmanlaatupalvelut@fmi.fi 
Lisätietoja ilmanlaatupalveluista: www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut
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llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnalli-
sena ympäristönsuojelujär-
jestönä.

llmansuojeluyhdis tyksen 
tarkoituksena on edistää 
ilmansuojelua ja ilman-
suojelun tutkimusta Suo-
messa sekä toimia yh-
dyssiteenä  ilmansuojelun 
parissa työskentelevien 
henkilöiden ja yhteisöjen 
välillä Suomessa ja ulko-
mailla.

llmansuojeluyhdistys pyrkii 
toiminnallaan edistämään 
ilmansuojelualalla toimivien 
henkilöiden ammattitaitoa. 
Ilmansuojeluyhdistys on 
perustettu vuonna 1976.

llmansuojeluyhdistys:
1. seuraa alansa tutkimuk-

sen,  koulutuksen, 
tekniikan sekä hallinnon 
ja lainsäädännön  
kehitystä

2. suunnittelee ja järjestää 
koulutusta sekä  
keskustelutilaisuuksia

3.  järjestää ekskursioita  
kotimaassa ja ulkomaille

4.  tiedottaa ajankohtaisista  
ilmansuojeluasioista  
jäsenlehdessään

5.  antaa lausuntoja ja  
tekee esityksiä alaansa  
kuuluvissa asioissa

6.  harjoittaa julkaisutoimin-
taa

7.  osallistuu kansainväli-
seen tiedonvaihtoon

Luftvårdsföreningen 
fungerar som nationell mil-
jövårdsförening.

Luftvårdsföreningens syf-
temål är att främja luftvår-
den och luftvårdsforsknin-
gen 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 arbetar 
med luftvårdsfrågor. Luft-
vårdsföreningen är grundad 
år 1976.

FAPPS:
1. follows technical,   

scientific, administratio-
nal  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

Finnish Air Pollution Pre-
vention 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.

Luftvårdsföreningen:
1.  följer med den veten- 

skapliga, forsknings- 
mässiga,  tekniska 
samt förvaltnings- och 
lagstiffningsmässiga ut- 
vecklingen 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 publikations- 
verksamhet och

7.  deltar i det internatio- 
nella luftvårdssamarbe-
tet
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