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Pääki r j o i t u s

Puheet on pidetty, aloitetaan hommat!

I

lmansuojeluyhdist yksen
jäsenet lähtivät toiveikkaina
tuhansien muiden mukana
seuraamaan historiallista kokousta Kööpenhaminaan. Historian kirjoihin se jäikin. Yleinen
pettymys ja syyllisten haku,
mutta krapulan hälvennyttyä on
mietitty, että ehkä jotain positiivistäkin tapahtui. Ainakin huoli
ilmastonmuutoksesta tunnustettiin
maailmanlaajuisesti. Positiivista
on ollut havaita, että COP-flopin
jälkeen ei kuitenkaan lamaannuttu. Näyttää myös siltä, että
Suomi on ottamassa ensi askeleita kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Monella sektorilla on otettu
vastuuta tulevaisuudesta, eikä
siihen tarvittukaan Kööpenhaminan sopimusta. Vaan entäs ne
muut maat ja olisimmeko mekin
kuitenkin tarvinneet kirittäjän?

Sisältö 1 / 2010

Ilmastonmuutos on pysäyttämätön. Jotain tapahtuu. Mitä ja kuinka
merkittävää se on Suomen kannalta ja miten siihen tulisi varautua
muun muassa kunnissa? Ainakin merenpinnan nousulla on dramaattinen merkitys. Esimerkiksi Helsinki rakentaa tulevaisuudessa
kymmenille tuhansille ihmisille koteja meren rannalle. Päätökset
rakentamiskorkeudesta tehdään nyt. Ilmatieteen laitoksen ilmastoportaali tulee vastaamaan osaltaan kuntien kysymyksiin.
Kitkeriäkin kommentteja on kuultu siitä, että ”vanhat” ympäristöasiat myydään nyt ilmastopakettiin käärittynä ja kauppa käy. Hyvä,
sanoo ympäristövirkamies. Niin tai näin, tosiasia on kuitenkin, että
ilmastonmuutos ja sen hillintä vaikuttavat lähes kaikkeen; elämäntapaamme, luontoon, liikkumiseen, asumiseen ja syömiseemme.
Toimissa ilmastonmuutosta vastaan on myös muistettava ilmansuojelu ja että esimerkiksi puun huonolla poltolla voimme pilata
hengitysilmamme. Suomen ilmansuojeluongelmista ehkä pahimpana voidaan pitää katupölyä, joka on viimeisimpien terveystutkimusten perustella lähes yhtä haitallista kuin pienhiukkaset.
Katupölyn tilanne voi hieman jopa parantua ilmaston lämmetessä
ainakin Etelä-Suomessa. Varmaa on kuitenkin, että pölyä edelleen
muodostuu ja kertyy talvella ollen sitten keväällä hengitysilmassa.
Toimia ja uusia menetelmiä on otettava käyttöön ongelman poistamiseksi.

Jari Viinanen
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Ilmasto-opas.fi –

Suomalainen ilmastonmuutostietämys yhdelle sivustolle
Ilmastonmuutoksen hillintä ja muutokseen sopeutuminen
koskettavat yhä useampaa toimijaa Suomen kunnissa. Kuntaliiton selvityksen mukaan jo kolmannes kunnista työstää
ilmastostrategiaa ja muissakin kunnissa toteutetaan yksittäisiä hillintä- ja sopeutumistoimia. Haasteena on kuitenkin ollut kunnille suunnatun ilmastonmuutostiedon puu-

te ja sen hajanaisuus. Näitä ongelmia pyrkii osaltaan poistamaan Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen ja
Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK) kokoama kansallinen ilmastonmuutosportaali Ilmasto-opas.fi, jonka tekninen pilotti avataan testikäyttäjäryhmille toukokuussa.

Samaan aikaan, kun tietämys ilmastonmuutoksesta
ja huoli sen globaaleista vaikutuksista kasvaa, nousee tarve käytännönläheiselle ja luotettavalle tiedolle muutoksen paikallisista vaikutuksista sekä keinoista hillitä muutosta. Tiedolle on käyttöä etenkin
kuntatasolla, jonka harteille jää merkittävin osin
sekä kansallisiin päästövähennystavoitteisiin vastaaminen että sopeutumiskeinojen löytäminen
muutoksen negatiivisiin vaikutuksiin.
Etenkin hillintätoimien kohdalla toteutuksen
kanssa alkaa väistämättä olla kiire, jotta vajaan vuosikymmenen päähän asetettuihin
kansallisiin päästövähennystavoitteisiin päästään. Sopeutumistoimet sen sijaan tähtäävät
pidemmälle tulevaisuuteen, mutta toisaalta
monet nyt tehtävät yhdyskuntia koskevat päätökset vaikuttavat
paikalliseen haavoittuvuuteen pitkällä
aikavälillä.
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Siten myös ilmastonmuutoksen ennakoidut
vaikutukset tulisi huomioida eri toimialojen
päätöksenteossa jo nyt. Samalla päästään
etujoukoissa hyödyntämään ilmastonmuutoksen ja sen hillinnän mukaan tuomia mahdollisuuksia.

Tukea ulkopuolelta kuntien
ilmastotyöhön
Kuntaliiton vuoden 2009 aikana tekemän
kyselyn mukaan kuntien ilmastotyötä on vaikeuttanut kootun, ajantasaisen tiedon puute.
Lisäksi ilmastonmuutokseen liittyvien kysymysten huomioiminen jää usein yksittäisten
henkilöiden aktiivisuuden varaan, jolloin
kunnassa oleva tietämyskään ei aina välity
kaikkiin päätöksentekotilanteisiin. Myös ilmastonmuutoskysymysten pitkän aikajänteen
huomioiminen ja näiden kautta ilmastotavoitteisiin sitoutuminen on haastavaa. Erityisesti
virkamiesjohdolta, kunnan luottamushenkilöiltä ja kunnan ulkopuolisista toimijoista
Kuntaliitolta, Suomen ympäristökeskukselta
ja maakuntien liitoilta toivottiin tukea ilmastotyöhön (Savikko 2009, Kerkkänen 2009).
Samoja huomioita tehtiin Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskuksen (YTK)
osana Ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimusohjelmaa (ISTO) tekemää READNET
(Regional adaptation networks – Ilmastonmuutoksen alueelliset sopeutumisverkostot)
-hankkeessa. Lisäksi huomioitiin, että sopeutumisen eteen tehtävä työ kytkeytyy usein
tutkimushankerahoitukseen, jolloin käyttöön
saadaan myös yliopistojen ja muiden tutkimuslaitosten asiantuntemus (Haanpää et al.
2009).
Joitain avauksia kuntien tarpeisiin vastaavan ilmastotiedon lisäämiseen on jo
ollut, esimerkiksi Kuntaliiton Kuntien ilmastonsuojelukampanjan sekä Suomen
ympäristökeskuksen ja Ilmatieteen laitoksen ilmastonmuutossivujen muodossa. YTK
julkaisi vuonna 2006 yhdyskuntasuunnittelun ammattilaisille osoitetun nettitietopaketin
ilmastonmuutoksesta (www.ilmastosuunnittelu.info), jonka artikkelit pyritään päivittämään ja siirtämään soveltuvin osin osaksi
uutta ilmastoportaalia.
Suomen ympäristökeskus puolestaan
julkaisi vuoden 2007 alussa tutkijoille ja
suunnittelijoille suunnatun FINESSI- verkkotyökalun (www.finessi.info/finessi ), jossa
ilmastonmuutoksen vaikutuksia kuvaavaa

materiaalia pyrittiin ensi kertaa kokoamaan
yhteen osoitteeseen. Verkkotyökalussa ilmastonmuutoksen vaikutuksia voi tarkastella
laajasti lumipäivien lukumäärän muutoksista
virtaamahuippujen ajoitukseen ja ensimmäisiin arvioihin viljelykasvien lämpötilasoveltuvuuden muutoksista.

Uutisoinnin ja tiedotuksen ongelmat
Ilmastotutkimus kuitenkin elää ja kehittyy
jatkuvasti. Tiedonpuutteen vanavedessä
kulkee ilmastonmuutokseen liittyvän uutisoinnin osin ristiriitaiselta tuntuvien viestien tulva,
joka vaikeuttaa ilmastollisten näkökulmien
perustelemista päätöksenteossa. Yhtenä
ongelmana on varmasti ollut, etteivät tutkijat
aina osaa avata tutkimustuloksia käytännön
toimijoiden kielelle. Toinen tähän liittyvä
haaste on ollut löytää yhteiset areenat, joilla ilmastonmuutokseen liittyvän, usealla eri
osa-alueella tehtävän tutkimuksen tulokset
tavoittaisivat kohdeyleisönsä.
Monessa maassa haasteisiin on pyritty vastaamaan avaamalla erilaisia ilmastonmuutossivustoja, joiden takana ovat olleet alan
keskeiset tiedontuottajat (yleisesti kansalliset
ilmatieteen laitokset) tai ilmasto- ja energiaasioista vastaavat ministeriöt. Usein sivustot
on tehty yhteistyössä usean tahon kesken.
Ilmastonmuutokseen varautumista käsitteleviä portaaleja löytyy esimerkiksi Ruotsista
(www.smhi.se/klimatanpassningsportalen),
Norjasta (www.seNorge.no), Tanskasta
(www.klimatilpasning.dk) ja Briteistä, jonka
UK Climate Impacts Programme (UKCIP) on
toteuttanut kattavan tietopalvelun osoitteen
www.ukcip.co.uk alle. Myös EU on nyt
lähtemässä samalle tielle suunnitellessaan
tietopalvelua ilmastonmuutoksen vaikutuksista, haavoittuvuudesta ja sopeutumisesta
(EU Clearinghouse on Climate Change Impacts, Vulnerability and Adaptation). Tämä
portaali palvelisi etenkin ylikansallisia ja samantapaisia haasteita kohtaavia Euroopan
alueita, kuten vuoristoseudut ja rannikkoalueet.

Uusin tieto kaikkien käsille
Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus
ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun
tutkimus- ja koulutuskeskus pyrkivät nyt osaltaan helpottamaan tilannetta Suomessa. Tahot yhdistävät ilmastonmuutosskenaarioihin,
muutoksen hillintään ja muutokseen sopeu-
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tumiseen liittyvän tietotaitonsa, yhteistyössä
muiden kuntakentän toimijoiden kuten Kuntaliiton ja Motivan kanssa.
Laitokset kokoavat EU:n LIFE+-ohjelmasta
rahoitettavassa CCCRP-hankkeessa (Climate
Change Community Response Portal) Ilmasto-opas.fi -nettisivuston. Se on portaali, joka
tuo kaikkien nähtäville ja käyttöön uusimman tiedon ilmastonmuutoksen luonteesta,
sen vaikutuksista Suomessa ja mahdollisista
hillintä- ja sopeutumiskeinoista.
Ensivaiheessa portaali palvelee etenkin
kuntia niiden kaikilla toimialueilla. Kunnilla on merkittävä rooli niin kasvihuonekaasupäästöjen hillinnässä kuin sopeutumishankkeiden toteuttajina. Paitsi maankäytön
ja liikenteen järjestäjinä kunnat voivat vaikuttaa päästöihinsä ja haavoittuvuuteensa
esimerkiksi palveluiden järjestämisen, rakennuskannan ja infrastruktuurin ylläpidon, hankintojen ja viranomaistoimintojensa kautta
(ks. esim. Kunnat ilmastonmuutoksessa,
Kuntaliitto 5/2009). Näissä kysymyksissä
tärkeä yhteistyötaho on Kuntaliitto, joka
ohjaa myös ilmastoportaalihanketta kohtaamaan kuntien tarpeet. Portaalin ilmastonmuutoksen syitä ja seurauksia sekä ilmastonmuutosskenaarioita käsittelevät osiot tarjoavat
kunnille ja muillekin aihepiiristä kiinnostuneille pohjatietoa toimien tueksi. Myöhemmin portaaliin on mahdollista tuoda muitakin kohderyhmiä palvelevia osioita.

Käytännön tietoa päätöksentekoon
Ilmasto-opas.fi-sivustolle tuotetaan tutkimuslaitosten toimesta artikkelipohjainen
perustieto-osio ilmastonmuutoksesta. Lisäksi
sivustolle tuodaan Ilmatieteen laitoksen ilmastodatat ja luodaan karttakäyttöliittymä,
jonka kautta näitä on mahdollista tarkastella
graafisessa muodossa. Ilmastonmuutoksen
vaikutuksia Suomessa esitetään paitsi sanallisesti, myös kehittämällä eteenpäin Suomen
ympäristökeskuksen Finessi-verkkotyökalua.
Lisäksi sivustosta on tarkoitus luoda keskitetty
ilmastonmuutokseen liittyvän tutkimustiedon
jakelukanava. Myös muilta tiedontuottajilta
kuin Motivalta ja Kuntaliitolta toivotaan portaaliin linkitettävää sisältöä.
Kuntien käytännön tietotarpeisiin portaalissa vastaa Kuntien ilmasto-opas-niminen
osio, jonka tarkoitus on antaa lukijalle nopea
yleiskäsitys ilmastonmuutoksen vaikutuksista
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kullakin kunnan toimialalla. Käytännössä
oppaassa tarkastellaan toimialakohtaisesti sekä hillinnän että sopeutumisen mahdollisuuksia ja pyritään antamaan lukijalle
eväät arvioida oman kunnan tarpeisiin
sopivia hillintä- ja sopeutumiskeinoja. Hyviä
käytännön esimerkkejä näistä tarjoaa esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen johtama Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU)-hanke, jossa viisi suomalaista kuntaa tavoittelee
hiilineutraalia tulevaisuutta (www.ymparisto.fi/hiilineutraalitkunnat). Käytännön esimerkeistä kootaan portaaliin kirjasto, joka
avataan myöhemmin toimijoiden itsensä
päivitettäväksi karttaliittymän avulla. Lisäksi
Kuntien ilmasto-opas tarjoaa syventävää
lisätietoa sekä portaalin omiin että muiden
palveluntarjoajien aineistoihin. Näin opas
antaa hyvät lähtötiedot ilmastonmuutoksen
huomioivaan päätöksentekoon ja päätösten
valmisteluun.

Testikäyttäjäryhmät arvioivat
toimivuutta

Ilmasto-opas.fi -sivuston tekninen pilotti esittelee portaalin sovelluksia ja mahdollisuuksia juuri energiahuollon kysymysten kautta.
Pilotin julkaisun jälkeen portaalia tullaan
kehittämään vahvemmin yhdessä tulevien
käyttäjien kanssa, jotta tarjolla oleva tieto
voidaan tuoda esille heitä mahdollisimman
hyvin palvelevassa muodossa. Kesän 2010
aikana Ilmasto-oppaan idean ja teknisten
ratkaisujen toimivuutta testataan testikäyttäjäryhmien avulla. Testikäyttäjäksi haetaan
erityisesti kuntatason toimijoita, mutta myös
muiden käyttäjäryhmien edustajia.
Testikäyttäjäksi voi ilmoittautua sähköpostitse hankkeen projektipäällikko Hanna
Niemi-Hugaertsille (hanna.niemi-hugaerts@
fmi.fi). Käyttäjiä kuullaan testausvaiheen
lisäksi syksyn 2010 ja kevään 2011 aikana
järjestettävissä työpajoissa. Tämänkin jälkeen portaalin toivotaan kehittyvän käyttäjävetoisesti etenkin kuntien kohtaamien
käytännön haasteiden ja niiden ratkaisujen
osalta.

Toimialakohtaisen tarkastelun lisäksi etenkin
ilmastonmuutokseen sopeutumisessa korostuu tarve sektorirajat ylittävään yhteistyöhön.
Esimerkiksi maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmätyön yhteistyölle on ilmeinen
tarve, jotta yhdyskuntarakenteen kehittämisen kautta päästään aitoihin päästövähennyksiin. Myös tietyt sopeutumishaasteet
kuten rannikko- ja rankkasadetulvat voivat
koskettaa usean sektorin toimintaa. Toisaalta monet matalan kynnyksen hillintätoimet
pätevät usean sektorin toimialalla, esimerkkinä rakennusten energiatehokkuuden
parantaminen. Myös näitä läpileikkaavia
haasteita tarkastellaan portaalissa.
Samalla tällaisessa laajemmassa tarkastelussa päästään kiinni niihin mahdollisuuksiin, joita ilmasto-olosuhteiden muutos ja
muutoksen hillintätoimet kunnille sekä niiden
toimijoille tarjoavat. Näistä yleisessä keskustelussa on mainittu esimerkiksi uusiutuvien
energialähteiden käyttöönoton ja siihen liittyvän liiketoiminnan edistäminen sekä kestävän ja energiatehokkaan rakentamisen
ratkaisut. Luonnollisesti myös sopeutumisen
ja hillinnän yhtymäkohtia on tarkasteltava, jotta sopeutumistoimilla ei vaikeuteta
päästövähennystavoitteiden saavuttamista,
esimerkiksi energiankulutusta tarpeettomasti
lisäämällä.
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Ilmastonmuutos ja merenpinta

Lämpeneminen nostaa
valtamerien pintaa
Valtamerien pinta nousee ilmaston lämpenemisen myötä,
mutta nousu ei näy sellaisenaan Suomen rannikolla, missä
Itämeren erityispiirteet kuten maankohoaminen vaikuttavat asiaan. Suomen rannikon eri osissa merenpinta voi tulevaisuudessa nousta tai jatkaa laskuaan. Yhteiskunnallisten
vaikutusten kannalta tärkeitä ovat myös sään aiheuttamat
lyhytaikaiset vaihtelut ja ääritilanteet – tulvat tai poikkeuksellisen matalat vedet.

vuosia. Grönlannin jään sulaessa suurimmat vedennousut koetaan
Tyynellä valtamerellä ja eteläisellä pallonpuoliskolla, mutta Suomen
rannikolla vaikutukset ovat vähäisiä. Sen sijaan Etelämantereen
jäiden sulamisesta aiheutuva vedennousu tuntuu täälläkin (Mitrovica
et al. 2001).

Itämeren erityispiirteet
Itämeri on lähes suljettu allas, joka on yhteydessä valtameriin ainoastaan kapeiden Tanskan salmien kautta. Pitkällä aikavälillä merenpinta nousee myös Itämerellä – nopeudella jonka määräävät
valtamerten keskimääräisen nousunopeuden ohella edellä esitetyt
alueelliset tekijät.

Havaintojen perusteella valtamerien pinta on noussut 1800-luvun
loppupuolelta nykypäivään asti. Nousun taustalla on ilmaston
lämpeneminen, joka vaikuttaa merenpinnan tasoon kahdella tavalla.
Lämpenevä merivesi laajenee. Toisaalta nouseva lämpötila sulattaa
mannerjäätiköitä, jolloin sulamisvesi nostaa merenpinnan tasoa.

Merenpinnan nousun ohella toinen tärkeä Itämeren alueella vaikuttava tekijä on maankohoaminen.

Valtamerien keskimääräinen nousunopeus oli 1900-luvulla noin
1.7 millimetriä vuodessa Hallitustenvälisen Ilmastonmuutospaneelin
(IPCC) viimeisimmän arviointiraportin mukaan (IPCC 2007). Pinnannousu ei kuitenkaan ole jakautunut tasaisesti merialueille. Lämpölaajeneminen vaihtelee alueittain, eivätkä jäätiköiden sulamisvedetkään jakaudu tasaisesti. Sulava mannerjäätikkö nostaa vettä eniten
alueilla, jotka ovat kaukana sulavasta jäämassasta. Syynä on suuren
jäämassan painovoimavaikutus. Jäämassa vetää merivettä puoleensa, jolloin vedenpinta on jäätikön lähellä normaalia korkeammalla.
Jäämassan sulaessa pois vesi pakenee poispäin. Sulavan jäätikön
lähistöllä merenpinta voi jopa laskea (Mitrovica et al. 2001).

Viime jääkauden aikana jäämassat painoivat maata alaspäin
Skandinavian alueella. Jään sulamisen jälkeen maa lähti hitaasti
palautumaan ylöspäin, ja kohoaminen jatkuu edelleen. Maankohoamisen nopeus on erilaista Itämeren eri osissa. Suomen rannikolla
maa kohoaa voimakkaimmin Merenkurkun tienoilla ja hitaimmat kohoamisnopeudet mitataan Suomenlahden itäosassa.
Virtauksiin Tanskan salmissa vaikuttavat tuuliolot salmien alueella. Esimerkiksi vallitseva länsituuli painaa vettä Itämerelle, jolloin
Itämeren keskipinta voi nousta useita kymmeniä senttejä. Itämeren
kokonaisvesimäärä ja vedenpinnan taso voi vaihdella reilun puoli
metriä keskiarvon molemmin puolin. Tuuliolojen muutosten aiheuttamat pitkäaikaiset muutokset kokonaisvesimäärässä tuovat oman
lisänsä merenpinnan nousun ja maankohoamisen väliseen ”kilpailuun” (Johansson et al. 2004).

Mitä valtamerien pinnalle sitten tapahtuu tulevaisuudessa? Viimeaikaisten tutkimusten mukaan merenpinnan nousu jatkuu alkaneella
vuosisadalla ilmaston lämmetessä. Vuoteen 2100 mennessä nousuksi on arvioitu suurimmillaan kaksi metriä, alhaisimmillaan kymmenen
senttiä. Skenaarioiden suuret keskinäiset erot aiheutuvat siitä, ettei
esimerkiksi jäätiköiden sulamiseen liittyviä prosesseja kyetä vielä
mallintamaan tarkasti.

Nouseeko vesi Suomen rannikolla?
Esimerkiksi Helsingissä maankohoaminen on noin 37 senttimetriä sadassa vuodessa. Erään tutkimuksen mukaan (Katsman et al. 2008)
Pohjanmeren pinta nousisi 30–80 senttiä vuoteen 2100 mennessä.
Tarkastelussa otettiin huomioon myös jäätiköiden sulamisen vaikutus
painovoimakenttään.

Viime aikoina on puhuttu paljon Grönlannin mahdollisesti kiihtyvästä sulamisesta ja sen vaikutuksista. Grönlannin jäätikön täydellinen sulaminen nostaisi valtameren pintaa keskimäärin seitsemän
metriä, mutta sellaiseen prosessiin kuluisi vähintään useita satoja
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12- ja 24-tuntisten vuorovesikomponenttien vaikutus on Suomen rannikolla vain muutamia senttejä.

Jos oletetaan Itämeren pinnan nousevan samaa tahtia Pohjanmeren kanssa, tarkoittaisi tämän tutkimuksen arvio sitä, että Helsingissä
keskivesi olisi vuonna 2100 ylimmillään 40 senttiä ylempänä tai
alimmillaan muutaman sentin alempana kuin vuoden 2000 keskiveden taso (kuva 1). Toki tämä on vain yksi arvio monista, ja korkeampiakin nousuja on esitetty valtamerille – mikä saattaisi tarkoittaa
jyrkempää nousua myös Helsingissä.

Ominaisheilahtelun luonteesta – kuten myös tuulen vaikutuksesta
– johtuen lyhytaikaisvaihtelut ovat suurimmillaan lahtien perukoissa,
Perämeren pohjukassa ja Suomenlahden itäosassa.
Kemissä ja Haminassa on mitattu kahden metrin huippukorkeuksia, kun taas Ahvenanmaalla Föglössä huiput jäävät metrin tienoille.
Ahvenanmaa sijaitsee lähellä Itämeren keskiosan niin sanottua solmupistettä, jonka ympärillä vedenkorkeuden edestakainen heilahtelu
tapahtuu.

Merenkurkun alueella Vaasassa maankohoaminen etenee noin
92 senttiä sadassa vuodessa. Merenpinta siis laskisi tällä alueella
vähintään kymmenen, maksimissaan 60 senttiä vuosina 2000–
2100. Niinpä tulevaisuudessakin Vaasan seudulla paljastuisi pikkuhiljaa uutta maata meren alta.

Kuva 1.
Eräs skenaario
Helsingin tulevalle
keskivedenpinnalle,
perustuen skenaarioon (Katsman et
al. 2008,) jonka
mukaan Pohjanmeren pinta nousisi
30–80 senttimetriä
vuoteen 2100 mennessä.

Lyhytaikaisvaihtelut tekevät tulvan

Itämeren kokonaisvesimäärän muutoksilla on merkittävä vaikutus lyhytaikaisvaihteluihin. Jos Itämeren pinta on puoli metriä keskimääräistä korkeammalla, tarkoittaa se, että myrskytuuli voi nostaa
tulvahuipun rannikolla puoli metriä korkeammalle kuin sellaisessa tilanteessa, jossa Itämeren pinta on keskitasollaan. Itämeren kokonaisvesimäärän merkittävät muutokset vievät aikaa yhdestä kahteen viikkoa, koska veden virtaus kapeiden Tanskan salmien läpi vie aikaa.
Kokonaisvesimäärää voidaan siis käyttää lähipäivien tulvariskin
arvioinnissa. Huipputulvat ovat mahdollisia vain, jos kokonaisvesimäärä on korkealla.

Keskimääräisen tason muutos ei kerro kaikkea merenpinnan käyttäytymisestä Suomen rannikolla. Lyhyellä aikavälillä vedenkorkeus
voi vaihdella keskitason ympärillä noin -130 sentistä +200 senttiin.
Tämän lyhytaikaisvaihtelun aiheuttavat lähinnä säätekijät – tuuli ja
ilmanpaine. Tuuli laittaa vesimassat liikkeelle ja voi työntää niitä
esimerkiksi Suomenlahdelle tai Pohjanlahdelle, tai niistä pois. Rantaa kohti puhaltava tuuli nostaa vettä rantaa vasten. Korkeapaine
painaa vettä alaspäin, kun taas matalapaine nostaa sitä ylöspäin,
mistä aiheutuu vedenpinnan kallistumista.

Huipputulvan edellytys on, että useampi taustatekijä nostaa vettä
samanaikaisesti. Tuuli, matalapaine, kokonaisvesimäärä ja ominaisheilahdus voivat kukin nostaa vettä vain joitakin kymmeniä senttejä, paikkakunnasta ja tilanteesta riippuen. Kahden metrin nousu
edellyttää siis kaikkien näiden tekijöiden yhteisvaikutusta.

Alle viikon aikaskaalalla tapahtuvien vaihteluiden kannalta Itämeri
on suljettu allas – niin nopeat muutokset eivät ehdi tasoittua Tanskan
salmien läpi. Tällaisessa suljetussa altaassa vesi pääsee heilahtelemaan edestakaisin. Kun tuuli on painanut veden esimerkiksi Itämeren
pohjoisosiin, tuulen paineen hellittäessä vesi heilahtaa eteläosiin, ja
jää heilahtelemaan vaimenevasti edestakaisin. Näiden ”kylpyammeheilahdusten” jaksonaika on hieman yli vuorokauden. Sen sijaan
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Tulvat ja ääritilanteet tulevaisuudessa

Jääpeite vaimentaa vedenkorkeusvaihteluita esimerkiksi estämällä
tuulen vaikutusta vedenpintaan. Mikäli Itämeren jääpeite vähenee
ilmaston lämmetessä, talvimyrskyt pääsevät entistä helpommin
heilauttamaan vettä, jolloin talviset ääritilanteet yleistyvät ja pahenevat. Nykyäänkin korkeimmat ja matalimmat vedenkorkeudet mitataan yleensä talvikaudella.

Vedenkorkeuden huippuarvot ovat kasvaneet 1900-luvulla – siitäkin
huolimatta, että keskimääräisen vedenkorkeuden muutosten vaikutus
on poistettu (kuva 2, Johansson et al. 2001).
Esimerkiksi Suomenlahdella koettiin tammikuussa 2005 korkein tulvatilanne sataan vuoteen. Vesi nousi Helsingissä ennätyskorkealle,
+151 senttiin ja Haminassa jopa +197 senttiin. Aiempi ennätys ylitettiin Helsingissä 15 sentillä ja Haminassa 31 sentillä. Tulva oli myös
poikkeuksellisen pitkäkestoinen – vesi oli korkealla useita tunteja, kun
normaalisti ääritilanteet ohitetaan nopeammin.
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Paitsi korkeat tulvat, myös poikkeuksellisen matalat vedet ovat kiinnostavia muun muassa laivaliikenteen kannalta. Niissä ei ole havaittu vastaavia muutoksia kuin korkeissa ääritilanteissa.
Jatkuuko ääritilanteiden kasvu tulevaisuudessa? Muun muassa rakentamis- ja kaavoitustoiminnassa halutaan varautua merenpinnan
muutoksiin sadan tai jopa kahdensadan vuoden perspektiivillä, ja
merkitystä on paitsi keskivedellä, myös huipputulvilla.
Ilmastonmuutoksen vaikutus lyhytaikaisvaihteluihin ja ääritilanteisiin
on aktiivisen tutkimuksen kohteena. Koska vedenkorkeuden ääritilanteet aiheutuvat sääoloista, sääolojen mahdolliset muutokset vaikuttavat niihin. Esimerkiksi myrskyisyyden lisääntyminen saattaa lisätä
korkeita tulvia ja myös nostaa niitä entistä korkeammiksi. Matalapaineiden reiteissä tapahtuvat muutokset heijastuisivat myös tulvatodennäköisyyksiin eri osissa Suomen rannikkoa.
Vallitsevien länsituulten yleistyminen Pohjois-Atlantilla nostaisi
Itämeren kokonaisvesimäärää, kun tuulet painaisivat entistä enemmän vettä sisään Tanskan salmista. Tämä taas lisäisi korkeiden tulvien riskiä.

Kuva 2.
Helsingissä mitatut
vedenkorkeuden
vuosimaksimit
1900-luvun alusta
nykypäivään. Taustalla olevat pylväät
kuvaavat 10 vuoden
jaksojen maksimiarvoja.
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Jari Viinanen, Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Kaarle Kupiainen, Nordic Envicon Oy
Liisa Pirjola, Metropolia ammattikorkeakoulu

Katupölyn vähentäminen talvikunnossapidon
ja puhtaanapidon keinoin

Katupöly pysynyt sitkeästi
ilmansuojeluongelmana
Yksi merkittävimmistä ilmansuojeluongelmista Suomessa on keväinen katupöly. Monissa kunnissa on tehty runsaasti työtä
pölyn vähentämiseksi. Katupölyn päästöt ja torjunta -hankkeessa tutkittiin, miten talvikunnossapidon toimenpiteet ja katujen kevätpuhdistus vaikuttavat hengitettävien hiukkasten PM10-katupölyn määrään ja koostumukseen, sekä selvitettiin
nykykäytäntöjä ja uusia menetelmiä vähentää pölyn määrää.

Tampereen mittausreitti ja Nuuskija -päästöt keväällä 2008.
Tampereen mittausreitti ja Nuuskijalla mitatut päästötasot (ug/m^3) keväällä 2008.
Vaikka pölykautta on voitu lyhentää ja pitoisuuksia alentaa, silti hiukkasraja-arvon
ylittymiset ovat mahdollisia. Raja-arvo on
ylittynyt ilmanlaatuasetuksen voimaantulon
vuonna 2001 jälkeen Helsingissä 2003,
2005 ja 2006. Myös useissa muissa paljon pienemmissäkin kaupungeissa on mitattu
korkeita pölypitoisuuksia. Helsingin kaupunki
on laatinut ylityksistä ympäristöministeriölle
ja EU:n komissiolle ilmanlaatuasetuksen
mukaiset selvitykset (Viinanen ym. 2007).
Suomelle on myönnetty poikkeama PM10hiukkasraja-arvon ylittymisestä hiekoitushiekan johdosta.

Katupölyn päästöt ja torjunta -hankkeessa
(KAPU 2006–2009) tutkittiin, miten talvikunnossapidon toimenpiteet ja katujen
kevätpuhdistus vaikuttavat hengitettävien
hiukkasten PM10-katupölyn määrään ja
koostumukseen, sekä selvitettiin nykykäytäntöjä ja uusia menetelmiä vähentää pölyn
määrää. Tutkimukseen osallistui seitsemän
kaupunkia (Helsinki, Vantaa, Espoo, Tampere, Kerava, Riihimäki ja Turku), joiden
katuverkoilla katupölypäästöjä mitattiin
Metropolian Nuuskija-autolla. Yhteensä
näissä kaupungeissa asuu noin 1,5 miljoo-
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naa asukasta. Kullekin kaupungille tehtiin
mittausreitti, joka mitattiin Nuuskija-autolla
ennen pölykautta, sen aikana ja sen jälkeen.
Hankkeessa otettiin käyttöön kaupungeissa talvikunnossapidon ja kevätpuhdistuksen
toimenpiteiden seurantajärjestelmä, jota
käytettiin arvioitaessa toimenpiteiden vaikuttavuutta kadun pölyämiseen. Muun muassa
pölynsidonnan tehokkuutta voitiin arvioida
tämän perusteella. Puhdistuskaluston tehokkuutta testattiin erikseen järjestetyillä mittauk-
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silla ja varsinaisilla KAPU-reiteillä. Lisäksi
tutkittiin puhdistuskaluston poistoilman pölypitoisuutta, rakennustyömaiden vaikutusta,
kadun tehostettua pesua, pesuaineen käyttöä ja hiekoituksesta luopumista.
Hanke on auttanut osallistuneita kaupunkeja kehittämään omia käytäntöjään ja huomioimaan paremmin hengitettävän pölyn
vähentämiseen liittyvät toimenpiteet. Monessa Suomen kunnassa tässä työssä ollaan
kuitenkin vasta alussa, ja jatkossa hankkeen
tuloksista tiedottamista tulee jatkaa. Hankkeen aikana kehitettiin useampia pölynsidonnan täsmälevityslaitteita ja osallistuttiin EU:n
ilmanlaatudirektiiviin liittyvän hiekoitushiekkapoikkeaman ohjeiden valmisteluun.

Nuuskija-auto KAPU:n päämittausväline
Varsinainen katupölyn tutkimus tehtiin
pääosin Nuuskija-autolla (http://nuuskija.
metropolia.fi) mitattuihin päästötietoihin
perustuen. Nuuskija-autossa on laitteisto
katupölyn keräämiseksi ja mittaamiseksi
vetävän pyörän takaa noin viiden senttimetrin etäisyydeltä. Laitteistolla voidaan tutkia
eri tekijöiden vaikutusta renkaan nostattaman pölyn määrään (PM10- ja PM2.5kokoluokat) ja se soveltui erittäin hyvin
hankkeen tarpeisiin. Mittarengas nostaa
tienpinnalla olevaa pölyä renkaan taakse,
josta pölynäyte imetään näytteenottolinjastoihin. Näyte johdetaan hiukkasmittalaitteisiin, jotka mittaavat hiukkasten massa- tai
lukumääräpitoisuutta. Katupölynäytteen osalta tulosten tulkinnassa on käytetty PM10massapitoisuutta (Pirjola ym. 2009). Mittaus
tehdään lähellä tienpinnan päästölähdettä,
eivätkä päästöt ehdi laimentua. Päästöt esitetäänkin Nuuskija-pitoisuuksina.

Nuuskija-auto (Kuva: Aleksi Malinen).

Katujenpuhdistuminen
eri vuosina
Helsingissä ja
Riihimäellä.

Huomattavaa vaihtelua kaupungeittain
ja kaduittain
Kevätkauden
huippupäästöt
havaittiin
tyypillisesti maalis-huhtikuun vaihteessa, jolloin Nuuskija-pitoisuudet olivat 4 000–25
000 μg/m3. Ääripäinä olivat Helsinki
ja Riihimäki (kuva). Suuret erot selittyivät
rakennustyömaiden vaikutuksilla ja liukkaudentorjunnan sekä talvikunnossapidon
käytäntöjen vaihteluilla. Lisäksi vuosien
välillä oli merkittävää vaihtelua. Huipun
jälkeen päästöt laskivat tasaisesti, ja toukokuun alussa kaupunkien päästötasot oli-
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vat pääsääntöisesti jo suhteellisen alhaisia
(Nuuskija-pitoisuus 2 000 μg/m3). Erittäin
puhtaalla, kesäisellä tasolla (alle 1 000
μg/m3) päästöt ovat kuitenkin yleensä vasta toukokuun puolen välin jälkeen. Nuuskija-päästön lasku ajoittuu yhteen katujen kevätpuhdistusten ja nastarenkaiden käytön
vähenemisen kanssa. Lisäksi päästöhuipun
jälkeen pölyvarastoja (lumipenkat, jää) ei
yleensä ole enää jäljellä. Pölyä kulkeutuu
katuympäristöstä pois myös ilmavirtausten,
sateiden ja valunnan mukana.

sojen vertailu osoittaa, että hiekoituksen käytön kasvaessa pölypäästöt ovat
korkeampia ja käänteisesti suolauksen
kasvaessa pölypäästöt ovat alhaisempia.
Katukohtaisiin päästöihin vaikuttavat myös
auraus, kiinteistöjen tekemä hiekoitus ja
lähikaduilta kulkeutunut pöly. Hiekoituksen
ohella nastarenkaiden aiheuttama tien kuluminen lisää katupölypäästöjä kaupunkialueilla. Henkilöautoista noin 90 prosenttia
käyttää nastarenkaita. Tutkimuksen aikana
osuus ei ole muuttunut.

Katujen puhdistumisen jälkeen pinnat
voivat pölyyntyä uudelleen, jos irtoainesta
kulkeutuu katuympäristöön ulkopuolelta,
kuten rakennustoiminnasta, puhdistamattomilta jalankulkualueilta tai päällystämättömiltä
kaduilta. Tehokas kevätpuhdistus vaatiikin
laajojen alueiden puhdistusta ja puhdistusten toistoja, eikä kerralla saada aikaan
”kesäpuhdasta” kadun pintaa.

Pölynsidonta tehokasta akuutin pölyn
torjunnassa

Lumen poisviennistä on hyötyä
Kadunvarren lumessa on havaittu jopa
15–20-kertaisia kiintoainespitoisuuksia verrattuna kaupunkialueiden koskemattomaan
lumeen (Kotola & Nurminen 2003). Tällä
perusteella voidaan olettaa, että lumen
poisviennillä voidaan saavuttaa hyötyjä
katupölyongelman kannalta.
KAPU-aineiston perusteella tehty hiekoitusja suolauspäivien lukumäärien ja päästöta-

Pölynsidonta suolaliuoksella (CaCl2) osoittautui lupaavimmaksi akuutin katupölyn
vähentämiskeinoksi.
Katupölyepisodissa
liikenne nostaa katupölyä ilmaan, kun
tienpinnat ovat kuivia ja irtopölyä on paljon katuympäristössä. Pölynsidonta-aine
vähentää pölypäästöjä sitomalla pölyhiukkaset pinnoille ja toisiinsa. Pölynsidonta ei
kuitenkaan poista pölyä katuympäristöstä ja
puhdistus tulee järjestää myöhemmin. Pölynsidontaa käytettiin eniten pääkaupunkiseudulla.
Tutkimushankkeen
aikana
useassa
kaupungissa kehitettiin uusia pölynsidontaaineen levityslaitteita. Näissä laitteissa liuosta ei levitetä asfalttipinnoille koko ajoradan
leveydelle, koska liuos tekee asfaltin pinnan
liukkaaksi ja toisaalta liikenteen ilmavirtojen

johdosta enimmät pölyt ovat ajoradan reunoissa.

Haasteita hengitettävien hiukkasten
poistossa
Yksi KAPU:n tavoitteista oli selvittää,
miksi katupölyn pitoisuudet voivat olla
korkeita heti katujen puhdistuksen jälkeen.
Johtopäätökseksi tuli, että suurta osaa puhdistuslaitteista ei ole suunniteltu keräämään
hengitettävän kokoluokan pölyä. Laitteet
voivat myös siirtää jo varastoitunutta pölyä
takaisin katupinnoille, jolloin pöly nousee
jälleen ilmaan. Katujen painepesulla pystyttiin vähentämään pölyisyyttä hieman,
mutta yleisesti todettiin, että nykylaitteistot
(harjakalusto, imulakaisukalusto) eivät välttämättä ole tehokkaita akuuttiin hengitettävän pölyn (PM10) torjuntaan. Kuitenkin
pitkällä aikavälillä saadaan hyötyjä – kun
karkea pöly poistetaan katuympäristöstä,
uuden hienon pölyn muodostus vähenee tai
loppuu.
KAPU:ssa myös testattiin uusia puhdistuslaitteistoja. PM10 päästöjä saatiin vähennettyä pesevällä imusuulakkeella varustetuilla katupesureilla (PIMU-kalusto), joilla
poistetaan irtoaines ja pöly päällysteen
raoista ja painepesun seurauksena muodostuva liete imetään välittömästi pois kadun
pinnalta. Päästön alenema riippui kadun
pinnan pölyisyydestä. Likaisemmilta pinnoilta päästövähenemät olivat suurempia.
Puhdistuslaitteiston
poistoilman
suodatukseen on myös hyvä kiinnittää huomiota, ettei laitteisto levitä pölyä takaisin
katuympäristöön siivouksen yhteydessä. Tutkimus osoitti, että kehittyneemmillä suodatustekniikoilla voidaan poistaa hengitettävää
pölyä tehokkaasti ulostuloilmasta. Keskimääräinen poistoilman PM10 -pitoisuuksien vähenemä Gore-suodattimella oli 56
prosenttia verrattuna vakiosuodattimeen.

Rakennustyömaista paikallisia ilmanlaatuongelmia

Pesevällä imusuulakkeella varustettu katupesuri, PIMU (Kuva: Kaarle Kupiainen).
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Rakennustyömaat vaikuttavat lähikatujensa
pölypäästöihin. Vaikutus tulee esille erityisesti kesäaikaan, kun talviajan aiheuttamat
katupölypäästöt ovat alentuneet. Tutkimuksen mukaan työmaiden pölyvaikutus vaihteli
työmaittain huomattavasti ja riippui työmaan luonteesta (miten pölyävää toimintaa
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tehdään, kuinka paljon työmaaliikenteen
mukana kulkeutui pölyävää ainesta kaduille)
ja siitä, millaisia puhdistustoimenpiteitä työmailta vaadittiin. Työmaita tulisikin valvoa
paremmin ja vaatia niitä tarpeen mukaan
tehostamaan pölyntorjuntaa.

•
•

•
•

Katujen puhtauskriteerit
KAPU:n tutkimustuloksia voidaan käyttää
katujen puhtausasteen puhdistuskriteerien
määrittelyyn. Kriteerejä olisi mahdollista
käyttää asettamalla ne vaatimukseksi puhdistuksesta vastaavalle taholle.
Projektin ensimmäisessä raportissa (Tervahattu ym. 2007) arvioitiin, että Nuuskijapäästö 1500–2000 µg/m3 (mittarenkaana
kitkarengas, kuiva kadunpinta) saattaisi olla
sopiva vaatimustaso päästötasolle, jolloin
PM10 – hiukkasten raja-arvotaso ei ylittyisi
normaalissa sääolosuhteessa.
Katujen puhtaustason osalta Helsingin
kaupungin rakennusvirasto on esittänyt,
että nykyiselle puhdistuskalustolle voisi käyttää esimerkiksi seuraavia (Nuuskija-auto)
ohjearvoja:

puhdas alle 1000 µg/m3
riittävät toimenpiteet (kohtuukustannuksin ei parempaan päästä) 1000–
4000 µg/m3
lisätoimenpiteitä vaaditaan yli 4000
µg/m3
pidemmillä kaduilla tarkastellaan katuosuuksittain.

Pölyntorjunnan ohjeistus
KAPU-loppuraporttiin koottiin ohjeita pölyntorjunnalle. Ohjeet käsittelevät kuntien mahdollisuuksia antaa määräyksiä ympäristönsuojelulain ja kadun ja eräiden yleisten
alueiden kunnossa ja puhtaanapidosta annetun lain nojalla, rakennusluvassa ja rakennusjärjestyksessä. Määräysten lisäksi
on tarkasteltu pölyntorjuntaa rakentamisessa
sekä liukkauden torjunnassa ja talvikunnossapidossa. Tarkemmin on käsitelty hiekoitusta, suolausta, pölynsidontaa, lumen poistoa
ja puhdistusta. Kuhunkin kohtaan on poimittu parhaita esimerkkejä lähinnä projektiin
osallistuneista kunnista.
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Ilmatieteen laitos

Helsingin ilman
pienhiukkaset

peräisin sekä kotoa että kaukaa
Ilmansuojelu 4/2008 kertoi, että Helsingin ilman sisältämiä pienhiukkasia aletaan
tutkia entistä tarkemmalla menetelmällä, aerosolimassaspektrometrilla, joka pystyy
analysoimaan pienhiukkasten koostumuksen suoraan näyteilmasta lähes reaaliaikaisesti. Ensimmäiset tutkimustulokset ovat nyt valmistumassa ja osoittavat, että paikallisia pienhiukkassaasteita pääsee ilmaan liikenteestä ja puun pienpoltosta, mutta
mukaan mahtuu yllättäviäkin lähteitä.

K

aukokulkeuma ja lähialueiden päästöt tuovat oman lisänsä tähän soppaan. Uutta on se, että kun koostumus tunnetaan tarkasti minuutti minuutilta,
päästölähteiden selvittäminen on oleellisesti
helpompaa kuin aiemmin. Pienhiukkasten
alkuperä voi selvitä saman tien esimerkiksi
ilmamassojen kulkeutumisreittien perusteella,
mutta joskus eri päästölähteiden erottaminen
toisistaan vaatii syvällistä tulostenkäsittelyä.
Ilmatieteen laitoksen aerosolimassaspektrometri on nyt haistellut Helsingin ilmaa
Kumpulassa muutamia kuukausia ja lyhyen
aikaa myös HSY:n mittausasemalla Mannerheimintiellä (kuva 1). Mittauksista selviää
yksityiskohtaisesti halkaisijaltaan alle 1 µm
pienhiukkasten koostumus nokihiukkasia lukuun ottamatta. Nokihiukkaset on määritetty
toisella menetelmällä. Kuvassa 2 on esitetty
kevään 2009 mittausjakson keskimääräinen pienhiukkasten koostumus.
Kaukokulkeutuneiden hiukkasten koostumukseen vaikuttaa ilmansuunta. Idästä ja
kaakosta tulevat hiukkaset sisältävät paljon
sulfaattia, joka on peräisin energiantuotannon rikkidioksidipäästöistä syntyneistä pienhiukkasista. Narvan energiantuotantolaitokset polttavat öljyliusketta, jonka palamisessa
vapautuvat rikkidioksidipäästöt kulkeutuvat
Helsinkiin muutamissa tunneissa ja muuntuvat matkan varrella rikkihappohiukkasiksi.
Havaitut Narvasta kulkeutuneet sulfaattipi-

Kuva 1.
Aerosolimassaspektrometri HSY:n
mittausasemalla Helsingin Mannerheimintiellä.
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toisuudet ovat hyvin korkeita, jopa parikymmentä mikrogrammaa kuutiometrissä, ja erittäin happamia.
Keski-Euroopan liikenteen typpidioksidipäästöt näkyvät tänne saavuttuaan pienhiukkasnitraattina.

Pienhiukkaset muodostuvat
tuhansista yhdisteistä
Epäorgaanisia yhdisteitä on ilman pienhiukkasissa vain muutamia, vaikka ne vastaavat
20–40 prosenttia pienhiukkasten massasta.
Sen sijaan pienhiukkasten orgaaninen materiaali muodostuu tuhansista erilaisista
yhdisteistä. Niiden tunnistaminen ja yhdistäminen päästölähteisiin on haastavaa, mutta se mahdollistaa joskus jopa yksittäisten
lähteiden tunnistamisen.
Aerosolimassaspektrometrin orgaanisten
massaspektrien analysoimiseen käytetään
usein faktorianalyysiä, jonka tuloksena orgaaninen materiaali jakautuu tyypillisesti
kolmesta kuuteen faktoriin. Faktorianalyysi
itse ei kerro mitään faktoreiden alkuperästä,
se jää tutkijan ajatustyön varaan. Yleensä
faktoreiden tunnistamiseen käytetään korrelaatioita muiden mittausten kanssa tai
muuta täydentävää tietoa. Kuvassa 2 on
esitetty orgaaniselle pienhiukkasmateriaalille löydetyt faktorit. ”Kaukokulkeutunut orgaaninen aerosoli” on pitkälle hapettunutta
ja vesiliukoista. ”Liikenneaerosoli ” edustaa
pienhiukkasia, jotka sisältävät pääosin hiilivetyjä, mutta hyvin vähän happea eli ovat
niukasti hapettuneita. Ne eivät myöskään
ole vesiliukoisia. Hapen määrä hiukkasissa
eli hapettumisaste on selvitetty aerosolimassaspektrometrilla, mutta vesiliukoisuus on
saatu selville toisella menetelmällä. Kun
käytetään hyväksi mittaustulosten reaaliaikaisuutta, voidaan tutkia pitoisuuksien aikasarjoja. Kaukokulkeutuneella aerosolilla ei
ole vuorokausivaihtelua, mutta liikenneaerosoliksi määritellyllä faktorilla on varsin selvä
pitoisuushuippu aamuruuhkan aikaan.

määrittää noin 12–24 tunnin ajan kerätystä
hiukkasnäytteestä laboratoriossa. Korrelaatio
aerosolimassaspektrometrin puunpolttofaktorin kanssa on voimakas, joten periaatteessa
uudella mittaustekniikalla on nyt mahdollista
havaita puun pienpoltosta peräisin olevat
hiukkaset muutaman minuutin tarkkuudella.
Liikenteen ja puun pienpolton faktorit edustavat lähinnä suoria, tuoreita päästöjä. Kun
nämä viipyvät pitkään ilmassa ne hapettuvat
ja kulkeutuvat kauemmas päästölähteestään.
Tästä syystä löydetyt faktorit ”Alueellinen I”
ja ”Alueellinen II”, jotka ovat vähemmän
hapettuneita kuin kaukokulkeutuneet pienhiukkaset, on tulkittu pienhiukkasiksi, joiden
lähde on pääkaupunkiseudulla tai lähialueilla. Osa liikenteen ja puun pienpolton hiukkasista päätyy todennäköisesti alueellisiin
faktoreihin kun ne ikääntyvät kulkeutuessaan
ilmakehässä.
Yksi kuvan 2 faktoreista liittyy yksittäiseen
päästölähteeseen. Lähempi tarkastelu osoitti, että tämä kyseinen faktori esiintyi vain
tietyllä tuulensuunnalla ja arkisin. Varteenotettavaksi ehdokkaaksi muodostui parin ki-

lometrin päässä mittauspaikasta sijaitseva
kahvinpaahtimo. Kun tutkijat vertasit muista
faktoreista poikkeavaa massaspektriä kofeiinin spektriin, yhdennäköisyys oli varsin
selvä. Vaikka kahvinpaahtimo ei miksikään
merkittäväksi päästölähteeksi ole osoittautunutkaan (3 prosenttia orgaanisesta pienhiukkashiilestä), havainto osoittaa, että aerosolimassaspektrometrillä voidaan löytää jopa
yksittäisiä pienhiukkasten päästölähteitä.
Aerosolimassaspektrometrimittausten faktorianalyysi tarvitsee tuekseen tietoa tyypillisten päästölähteiden edustamista massaspektreistä. Lähiaikoina onkin tarkoitus
käyttää laitetta joidenkin päästöjen pienhiukkasprofiilien mittaamiseen. Ilmatieteen
laitoksen aerosolimassaspektrometri sai
alkuvuonna 2010 uuden laserlisäosan, jolla
myös nokihiukkasten tutkiminen tulee mahdolliseksi. Uusi kokoonpano on yksi maailman tehokkaimmista pienhiukkasten koostumusanalyysiin tarkoitetuista laitteista – ja
sillä päästään tutkimaan Helsingin ilmaa jo
lähiaikoina.

Kuva 2
Pienhiukkasten keskimääräinen koostumus kevään 2009 mittausjaksolle 25.4.–8.5.
Faktorianalyysin avulla on arvioitu orgaanisen hiilen alkuperä (kuvassa oikealla).
Löydetyt faktorit poikkeavat hapettumisasteeltaan siten, että liikenne-faktori on
vähiten hapettunutta ja edustaa liikenteen suoria päästöjä, kun taas kaukokulkeutuneet pienhiukkaset ovat kulkeutumisen aikana hapettuneet voimakkaasti. Tieto
hapettumisasteesta saadaan selville aerosolimassaspektrometrimittauksista.

Uudella tekniikalla yksittäiset
päästölähteet esille
Puun pienpoltoksi arvioitu orgaanisen hiilen
faktori vahvistuu oikeaksi, kun verrataan
tämän aerosolimassaspektrometrin faktorin
ja puunpoltosta syntyvän orgaanisen merkkiaineen levoglukosaanin aikasarjojen korrelaatioita. Levoglukosaanipitoisuus voidaan
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Paljon porua ja vähän villoja
Kööpenhaminasta

K

un Ilmansuojeluyhdistys alkoi suunnitella yhteismatkaa Kööpenhaminan COP15-kokoukseen, H-hetkeen
oli vielä aikaa reilusti yli vuosi. Kokouksesta ei tiedetty
muuta kuin, että se pidettäisiin Kööpenhaminassa vuoden 2009 lopulla ja että siellä toivottiin saatavaksi aikaan maailmanlaajuinen yhteistyö maapallon ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi. Alkutalvella kuultiin uutinen, että kokousta lykättäisiin
parilla viikolla aivan joulun alle, jotta se ei sattuisi päällekkäin islamilaisen pyhäpäivän kanssa. Ilmassa oli tuntua siitä, että jokaisen valtion haluttiin osallistuvan sopimuksen tekoon täysimittaisesti.
Saapuessamme Kööpenhaminan lentokentälle keskiviikkona 16.
joulukuuta tunnelma oli jo käynyt läpi selvää evoluutiota. Kokouksen ohjelma oli saapunut vasta pari viikkoa ennen sen alkua, ja
ilmoittautuneiden määrästä liikkui epämääräisiä huhuja. Yksittäisten
valtioiden edustajien sekalaisia puheenvuoroja oli siteerattu uutisissa. Itse tilaisuuden alettua viestimet olivat täynnä kertomuksia siitä,
kuinka edes valtioiden edustajat eivät tahtoneet päästä kokouspai-

ISY:n 25 hengen retkikunta osallistui YK:n ilmastokokouksen
odotettuihin viimeisiin päiviin paikan päällä Kööpenhaminassa. Ravistelevaa kansainvälistä sopua ei syntynyt, mutta retkue
lähti kotiin uusien kokemusten ja ajatusten kera.

Lukuisat mielenosoitukset pyysivät ja vaativat poliitikkoja
neuvottelemaan kunnollisen ilmastosopimuksen.
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kalle sisään kävijämäärän, turvatarkastuspisteiden riittämättömyyden
ja kokousrakennuksen rajallisen koon vuoksi. Odotusta oli siitä huolimatta edelleen ilmassa, sillä juuri saapumispäivänämme oli alkamassa neuvottelujen poliittinen osuus, jota varten valtioiden korkeimmat päättäjät saapuivat paikalle. Uskottiin, että mitä tahansa saattoi
edelleen tapahtua, päättäjien neuvotellessa enää vain keskenään.

maailman asiat kuin kysymykset ympäristön ja talouden tasapainosta.
Tartuimme omalla joukollamme varasuunnitelmaan ja siirryimme
tutustumaan kansalaisjärjestöjen yhteiseen Klimaforum’09-tapahtumaan, joka järjestettiin niin ikään valtavassa messukeskuksessa
lähellä keskustaa ja jonne oli vapaa pääsy. Emme olleet ainoita
COP15-pudokkaita, ja koska suuri osa Bella Centeriin pääsemättömistä ihmisistä osallistui rinnakkaistapahtumaan, kulttuurien ja
ikäluokkien kirjo oli valtava. Korkealaatuinen ohjelma veti varmasti
vertoja päätapahtuman vastaavalle ja nosti esiin kiinnostavia näkökantoja ilmastonmuutokseen liittyvissä sosiaalisissa ja ekologisissa
ongelmissa. Kansalaisten ilmastofoorumissa asiantuntijat ja aktivistit
saattoivat vaihtaa näkemyksiä.

Kohtaamisia ruohonjuuritasolla
ISY:läisten seurueella oli neuvottelujen viimeisten päivien ajaksi suunniteltu väljä aikataulu kokouksen oheisseminaarien parissa, mutta
se muuttui kertarysäyksellä kiiruhdettuani tunnustelemaan tilannetta
kokouksen pitopaikalle Bella Centeriin suoraan lentokentältä. YK:n
virkailijat ilmoittivat, että sisään on päätetty siitä aamusta lähtien
päästää ainoastaan neuvottelijoita ja median edus-tajia – kaikki järjestöt joutuisivat jäämään ulos. Joukossamme oli muutama
neuvottelija- ja pressiakkreditoitu, jotka hyvästelin portilla. Kokouksen edustalla oli nyt enemmän mielenosoittajia ja erilaisten kansalais- ja ympäristöjärjestöjen edustajia kuin varsinaisia kokoukseen
menijöitä. Matkalla pois minut pysäyttivät Greenpeacen edustaja, itämaalaisen kasvissyöntiuskonnon kannattaja ja joukko etiopialaisia. He näyttivät kylttejään, joiden kuvissa lojui ruumisröykkiöitä.
“Katso, kotimaassamme on meneillään massamurha, johon on syyllinen maamme diktaattori. Hänen ei pitäisi puhua tuolla meidän kaikkien puolesta!” Tähän tapahtumaan kärjistyivät selvästi monet muutkin

Uusiutuvaa energiaa Lollannin saarelta
Neuvottelujen edelleen jauhaessa pattitilanteessa lähdimme uhkaamaan noussutta lumimyrskyä ja matkustimme Tanskan eteläiseen saareen Lollantiin. Lollannin kunta vaikutti mielenkiintoiselta
matkakohteelta monesta syystä: se oli hieman syrjässä maan
kasvukeskuksesta, sen talouselämää kannatellut telakka oli ro-

Energiainnovaatio liikenteeseen Klimaforum’09:ssä.
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mahtanut 90-luvulla ja sieltä puuttuivat nuoria ihmisiä houkuttelevat koulutusmahdollisuudet sekä työpaikat. Siitä huolimatta
alue on onnistunut hankkimaan itselleen näkyvyyttä ja saamaan
alulle
kansainvälisesti
kiinnostavia
energiantuotantokokeita.
Lollanti ei pettänyt odotuksia – vaikuttavat merituulivoimalat jauhoivat
lumimyrskyn innostamina täydellä teholla vetyä vedestä, ja yli jäävä
sähkö syötettiin valtakunnan verkkoon. Vety käytettiin omakotitaloalueen lämmitykseen ja sähköntuotantoon. Pääsimme seisomaan
suoraan voimalan alle ja kuuntelemaan, millaista meteliä propelli
pitää maksimituotannon aikana. Yllättävästi ääni oli vaimea toistuva viuhahdus siitä huolimatta, että siiven kärki piirsi ympyrää yli
200 kilometrin tuntivauhdilla. Niin ikään pääsimme ihmettelemään
valumavesien ravinnekuorman vähentämiseen käytettäviä leväaltaita
sekä telakalle nostettua yhdistetyn aalto- ja tuulivoimalan prototyyppiä. Mikäpä siinä! Jos laman runtelema tanskalainen alue pystyy
nostamaan itsensä uudelleen jaloilleen tällaisilla projekteilla, luulisi
saman onnistuvan Suomessakin, jos innokkaita tekijöitä löytyy.

Etiopialaiset kansalaisaktivistit kritisoivat maansa johtoa.

Lopun lässähdys
COP15:n neuvottelujen viimeinen päivä käynnistyi
sähköisissä tun-nelmissa. Yhdysvaltain presidentti
Barack Obama saapui vihdoin pääkallopaikalle
presidentillisellä suihkukoneellaan ja kuljetettiin
mustalla autolla Bella Centeriin. Koko tapahtuma
esitettiin televisiossa suorana lähetyksenä, ja tämä
lähetys oli avoinna jokaisessa TV:ssä hotelleissa,
ravintoloissa ja auloissa. Ihmiset odottivat nyt tuloksia. Realisteiksi itseään kutsuvat pessimistit olivat jo
haudanneet toiveet mistään yhteisymmärryksestä,
mutta hekään eivät selvästi voineet olla seuraamatta
kokouspaikalta kantautuvia uutisia kiinnostuneina.
Viimeisenä neuvottelupäivänä oli COP15-kokoukseen akkreditoitu-neiden käytössä YK:n ja Kööpenhaminan kaupungin äkkiä kokoon kyhäämä
etäpiste, josta saattoi seurata Bella Centerin suuren
salin puheenvuoroja suorana lähetyksenä. Vielä
perjantai-iltapäivänä jotkut Etelä-Amerikan, KaukoAasian ja Euroopan maat käyttivät hanakoita
puheenvuoroja muistuttaakseen siitä, miksi paikalle
oli tultu, kun taas suurimmat maailmanvallat puhuivat varovaisemmin. Yhdysvaltain puheenvuoron aikana seurantasali hiljeni täysin. “...Olemme täysin
valmiit leikkaamaan kasvihuonepäästöistämme
jopa 17 prosenttia vuoden 2005 tasosta.” Puheenvuoron jälkeen oli edelleen hiljaista. Monelle
edeltävälle puheenvuorolle oli taputettu, mutta ei
tälle. Optimistitkin ymmärsivät, että edes tuoreella
rauhannobelistilla ei ollut tuliaisenaan mitään konkreettista tarjousta, josta sopimusta voitaisiin lähteä
rakentamaan.
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ISY:läiset Obaman pääpuheenvuoroa
kuuntelemassa.

Neljän megawatin tuulivoimaloita
Lollannin saaressa.

Seuraavana iltana Kööpenhaminaa halkoivat
useat mielenosoitukset ja me ISY:läiset keskustelimme
käynnissä olevista tapahtumista iltakokoontumisessamme. Uutisia ei tullut enää jatkuvasti, sillä neuvotteluja käytiin suljettujen ovien takana. Menimme nukkumaan epätietoisina – paitsi tietysti neuvottelija- ja
pressistatukselliset seurueen jäsenet, jotka valvoivat
Bella Centerissä. Aamulla herätessämme ehdimme
näkemään, kuinka Obaman lentokone nousi sumuiselle taivaalle. Kokouksen ulkopuolella kyhätyn sopimusasiakirjan sisältö oli levinnyt jo joka puolelle nettiä, ja ihmiskunnan tappio oli tältä erää selvä.
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ISY:n retkikunta tutustumassa Lollannin vetytalousalueeseen.

Joukkomme lähti kohti joulua ja pakkas-Helsinkiä mietteliäissä
tunnelmissa. Kysymyksiä heräsi YK:n nykyroolista, maailman
voimasuhteista, tulevan Meksikon kokouksen onnistumispaineista –
ja tietysti myös siitä, mitä yksittäinen ihminen voi tehdä ilmastonmuutoksen pysäyttämisen eteen, jos edes valtioidemme yhteenliittymien
johtajat eivät pysty edesauttamaan sitä. Sanalla sanoen, näimme
maailmaa.

YK:n ilmastokokous 7.–18.12.2009
Samassa paikassa pidettiin YK:n ilmastosopimuksen osapuolten 15. kokous ja Kioton sopimuksen osapuolten 5. kokous.
Tavoitteena oli Balin tiekartan mukaan luoda pohja kansainväliselle yhteistyölle ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi 2
asteeseen.
Epävirallisena tuloksena “The Copenhagen Accord”, asiakirja,
jossa todetaan, että ihmiskunta haluaa rajoittaa ilmaston
lämpenemisen 2 asteeseen ja johon kirjataan valtioiden
vapaaehtoiset päästötavoitteet.
Sopimuksen epäonnistumisesta syytetään näkökulmasta
riippuen teollistuneita tai kehittyviä maita.
Seuraava kokous COP16 pidetään 29.11.–10.12.2010
Meksikon Cancúnissa.
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Summaries
Climate change and
sea level

T

he global mean sea level has
been rising since the late 19th
century, due to the thermal expansion of the sea water and the melting of the land-based glaciers. The average rate in the 20th century was 1.7
mm/year (IPCC 2007). The scenarios
for the future predict a rise of 10–200
cm up to 2100. The rise is not evenly
distributed around the oceans.
In the semi-enclosed Baltic Sea,
some other factors have to be taken
into account. The postglacial land uplift
is 3–9 mm/year on the Finnish coast,
which tends to counteract the sea level
rise. As a result, the sea level might rise
on some parts of the Finnish coast,
while the decrease still continues on
the other parts.
The short-term sea level variability is between -130 and +200 cm on
the Finnish coast, caused mainly by
meteorological factors – wind and air
pressure. The sea level maxima have
increased during the 20th century. It is
an open question whether the increase
will continue in the future. Changes in
the meteorological conditions might affect the extreme sea level events.

Fine particles in ambient air
in Helsinki – local, regional and
long-range transported
The research group of the Finnish
Meteorological Institute has deployed the aerosol mass spectrometer to study fine particle composition
in Helsinki air. The measurements
have been carried out in 2009 during a few months at the station in the
University of Helsinki campus area in
Kumpula and during shorter periods
also at a station in the downtown of
Helsinki. The new data provides a
detailed view into the composition
of particles below 1 µm. Using factor
analysis on the data, six factors related to local, regional or long-range
transported particles were found. The
study confirmed the previous findings based on more crude methods,
that the major local sources are traffic and residential wood combustion.
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Ilmassa
Ilmakehän pienhiukkasten syntymisestä uutta tietoa:

Rikkihappomysteeri ratkaistu

S

uurin epävarmuus ilmastonmuutostutkimuksessa ja -ennusteissa
liittyy tällä hetkellä ilmakehän
pienhiukkasiin. Merkittävä osa tästä
on aerosolihiukkasten syntymisen ymmärtäminen. Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat selvittäneet
rikkihapon olevan tärkein pienhiukkasten
syntymiseen vaikuttava aine.
Eräs
merkittävimmistä
pienhiukkaslähteistä on niiden muodostuminen
ilmakehässä kaasu-hiukkas -muuntuman
seurauksena. Yleisesti tiedetään, että
hiukkasten syntyyn liittyvät rikkihappomolekyylit. Kuitenkaan rikkihapon osuutta
hiukkasmuodostukseen ei ole laboratoriokokein pystytty osoittamaan, vaan erilaiset laboratoriomittaukset ovat antaneet
pääsääntöisesti yli miljoonakertaisesti liian pieniä muodostumisnopeuksia.
Tätä niin kutsuttua rikkihappomysteeriä
on yritetty ratkaista useilla eri tavoilla.
Helsingin yliopiston tutkijoiden johtama
kansainvälinen ryhmä ratkaisi mysteerin
ja todisti, että rikkihappo on tärkein ilmakehän uusien hiukkasten syntymiseen
vaikuttava aine.
Tutkimus tehtiin käyttäen kahta eri virtauskammiota, joista toinen on Ilmatieteen
laitoksen kammio. Avain mysteerin ratkaisemiseen on ollut se, että juuri syntyneet
hiukkaset mitattiin uudella Helsingin yliopistossa kehitetyllä hiukkaslaskurilla,
joka pystyy mittamaan yli kaksi kertaa pienempiä aerosolihiukkasia kuin aiemmat
hiukkaslaskurit.
Tällä uudella laitteella pystytään mittamaan juuri syntyneiden hiukkasten lukumäärä ja lukumäärän vaihtelu. Varhaisemmilla laitteilla tätä ei pystytty tekemään,
vaan hiukkasten piti ensin kasvaa massaltaan jopa yli kymmenkertaiseksi. Tähän
tarvittava kasvuaika pienillä rikkihappopitoisuuksilla on useissa vanhoissa mittauk-

sissa ollut liian pitkä todellisen muodostumisnopeuden havaitsemiseksi.
Tutkimuksessa on myös ensimmäistä
kertaa pystytty laboratorio-oloissa toistamaan ilmakehässä havaitut hiukkasten
syntynopeudet ilmakehässä havaituilla
rikkihappopitoisuuksilla. Ilmakehän rikkihappopitoisuudet
ovat
tyypillisesti
miljoonasta kymmeneen miljoonaan
molekyyliin kuutiosenttimetrissä. Tämä
on alle tuhannesmiljardisosa ilmakehän
molekyylien kokonaislukumäärästä. Rikkihappopitoisuudet mitattiin kemialliseen
ionisaatioon perustuvalla massaspektrometrilla.
Toisin kuin kasvihuonekaasuilla, ilmakehän pienhiukkasilla oletetaan olevan globaalia ilmastoa viilentävä vaikutus.
Ilmastonmuutoksen kannalta tärkeimmät pienhiukkasten ominaisuudet ovat
hiukkasten koko, lukumäärä, kemiallinen
koostumus ja optiset ominaisuudet, sekä
näiden ominaisuuksien ajallinen ja paikallinen vaihtelu. Ilmakehässä olevat hiukkaset voivat olla ihmisen toiminnan, kuten
polttamisen, sinne tuottamia. Myös kasvillisuuden tuottamat höyryt osallistuvat pienhiukkasten syntyyn.

Tutkimustulokset julkaistiin
5. maaliskuuta ilmestyvässä
Science-lehdessä.
Science, The Role of Sulphuric Acid
in Atmospheric Nucleation: Mikko
Sipilä, Torsten Berndt, Tuukka Petäjä,
David Brus, Joonas Vanhanen, Frank
Stratmann, Johanna Patokoski, Roy
L. Mauldin III, Antti-Pekka Hyvärinen,
Heikki Lihavainen, Markku Kulmala
(2010).
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Haminan tuulivoimalatehdas aloitti
– Suomen tuulivoiman
tuotanto kymmenkertaistui
Suomalais-intialainen Winwind avasi maaliskuun lopussa kolmen megawatin tuuliturbiineja valmistavan tehtaan Haminassa. Tehtaan avaaminen kymmenkertaisti
Suomen tuulivoiman tuotantokapasiteetin, ja sen odotetaan työllistävän seuraavien vuosien aikana jopa satoja ihmisiä.
Haminan tehtaan tuotantokapasiteetti on
alussa kaksi turbiinia kuukaudessa, mutta
on nostettavissa ensi vuoden aikana jopa
15 turbiiniin kuukaudessa. Tarvittaessa kapasiteettia voidaan vielä lisätä tästä tehostamalla tuotantoa ja laajentamalla tiloja.
Tehdas työllistää tällä hetkellä 50 henkeä,
mutta optimitilanteessa se työllistää 250.
Tutkimusten mukaan 88 prosenttia suomalaisista haluaisi lisätä tuulivoiman käyttöä.
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Uusi avaus ilmansaasteiden haitallisuuden
tutkimuksessa
Itä-Suomen yliopistoon Kuopioon rakennetaan uusi tutkimus- ja testauslaitteisto, jonka avulla ilman epäpuhtauksien
haitallisuutta voidaan tutkia todellista
altistumista vastaavissa olosuhteissa.
Kyseessä on merkittävä uusi avaus ilmansaasteiden terveysvaikutustutkimuksessa. Vastaavanlaisia laitteistoja on vain
muutamia maailmassa.
Laitteistossa hengitystien soluja altistetaan suoraan todellisille polttokattiloiden ja moottoreiden päästöille.
Tuloksena saadaan tietoa päästöjen vaikutusmekanismeista elimistössä ja siitä,
mitkä tekijät päästössä ovat haitallisimpia. Tiedon avulla päästöjen rajoittamistoimet voidaan kohdentaa oikein. Laitteisto vastaa EU:n pyrkimyksiin vähentää
eläinkokeita ja lisätä soluilla tehtävää toksikologista testausta.
Ilmansaasteet
ovat
merkittävin
ympäristöterveydellinen riskitekijä, jolla
on laajoja kansanterveydellisiä ja -taloudellisia vaikutuksia. Suuri osuus päästöjen
pienhiukkasista on peräisin erilaisista
polttoprosesseista, kuten biomassan
poltosta ja liikenteestä. Palamisperäisten päästöjen terveyshaittojen tutkimukseen tarvitaan uusia menetelmiä, koska
käytössä olevissa tutkimusmenetelmissä
on puutteita.
Laitteistoa voidaan hyödyntää muun
muassa biopolttoaineisiin, nanohiukkasiin ja rakennusten kosteusvaurioihin liittyvässä tutkimus- ja kehitystyössä.
Hankkeessa ovat mukana Itä-Suomen
yliopiston lisäksi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen laitos ja VTT. Se
on osa Kuopion kampuksella toimivan Bioenergian tuotannon ja käytön vaikutusten
tutkimuskeskus KANTIVAn sekä Kuopion
pienhiukkastutkimuskeskuksen KCAR:n
toimintaa.

Laivojen päästöt suuria Itämerellä

Y

Ilmatieteen laitoksella on kehitetty työkalu, jolla voidaan selvittää Itämerellä liikkuvien alusten
päästöjä. SNOOP-projektin tavoitteena
on selvittää, kuinka alusten pakokaasupäästöt vaikuttavat meriympäristöön
sekä ihmisten terveyteen Itämeren alueella.
Itämeri on vilkas merialue, jolla liikennöi 3500–5000 alusta joka kuukausi.
Laivojen päästöt ovat merkittävä osa ilmakehään tulevista kokonaispäästöistä.
Niillä on myös vaikutuksia Itämeren
ympäristöongelmiin ja alueella elävien
ihmisten terveyteen.
Tutkijat ovat mallintaneet laivojen
päästöjä Itämerellä käyttäen lähtökohtana Automatic Identification System (AIS)
-järjestelmää. AIS on navigaatiossa apuna käytettävä järjestelmä, jonka avulla
merillä tunnistetaan laivoja ja paikannetaan niitä törmäysten välttämiseksi.
Tietoja apuna käyttäen saadaan tieto
laivan sijainnista ja nopeudesta.
Laivojen tekniset tiedot on myös
varastoitu uuden mallin järjestelmään.
Myös aaltojen vaikutus polttoaineen kulutukseen voidaan laskea. Näiden tietojen avulla voidaan arvioida laivatyyppien päästöjä.
– Mallin avulla
voidaan arvioida, että
esimerkiksi
vuonna
2007 Itämerellä liikkuneista laivoista pääsi
ilmakehään 400 kilotonnia typen oksideja,
138 kilotonnia typpidioksidia ja 19 megatonnia hiilidioksidia,
tutkija
Jukka-Pekka
Jalkanen Ilmatieteen
laitoksesta luettelee.
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Suurin määrä laivoja liikkui Itämerellä kesäaikaan; esimerkiksi helmikuussa Itämerellä liikkui 3700 laivaa ja
kesäkuussa 4500. Kokonaispäästöistä
25 prosenttia oli peräisin matkustajalaivoista, huolimatta siitä että tämä
laivatyyppi edustaa vain viittä prosenttia tästä laivatyypistä Itämerellä. Rahtilaivat aiheuttivat kahdeksan prosenttia
kokonaispäästöistä, vaikka että ne edustavat vain neljää prosenttia laivatyypistä. Puolet typen oksidipäästöistä tuli
laivoista, jotka oli rekisteröity Itämeren
ympärysmaihin. Kolmasosa päästöistä
laivoista, jotka oli rekisteröity EU:n ulkopuolelle ja loput EU-maista.
Lokakuussa 2008 voimaan tulleiden uusien säädösten tavoitteena on
vähentää laivojen päästöjen määrää.
International Maritime Organisation
IMO on esittänyt myös alueellisia
päästörajoja ja suositellut rikittömiä
polttoaineita käytettävän vuoteen 2020
mennessä.
– Mallia voidaan käyttää arvioimaan
päästörajoitustoimien
tehokkuutta
tai arvioida päästöjen alueellisia terveysvaikutuksia. Itämerelle kehitetty
malli on mahdollista siirtää myös maailman muille merille, Jalkanen kertoo.
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Ilmassa
Ympäristöä vähän kuormittavan pakkauksen jäljillä
Keittiön roskapönttö täyttyy mitä erilaisimmista pakkauksista: muovia, paperia, kartonkia, biohajoavaa ja erilaisia
yhdistelmämateriaaleja. Kuluttaja voi
vain arvailla, millaisia ympäristövaikutuksia hänen ostamiensa tuotteiden
pakkauksilla on.
MTT, VTT, Pakkaustutkimus - PTR,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
ja Aalto Yliopisto ovat yhdistäneet osaamisensa tilanteen parantamiseksi
sekä epätietoisuuden poistamiseksi.
FutupackEKO2010-hankkeen tavoitteena on vähentää pakattavien tuotteiden ympäristövaikutuksia hyvin
suunniteltujen pakkausten avulla ja
siten parantaa pakkausten käytön
hyväksyttävyyttä.
Vuoden 2009 alussa käynnistyneessä tutkimuksessa selvitetään pakkausten ja eri pakkausmateriaalien merkitystä tuotteiden
toimitusketjun ympäristökuormituksiin. Ketjun kaikkia vaiheita tarkastellaan elinkaarinäkökulmasta. Tekeillä
on kestävää kehitystä edistäviä sekä
yritysten päätöksentekoa ja pakkaussuunnittelua tukevia arviointi- ja
suunnittelumenetelmiä, joilla pakkausten ekologisuutta pystytään optimoimaan.
Ekologisen pakkauksen löytämiseksi tutkijat selvittävät yhteistyössä elintarvike- ja pakkausteollisuuden kanssa
kolmen suomalaisen elintarvikkeen,
vaihtoehtoisten
pakkaustyyppien
ja niiden hyötykäyttövaihtoehtojen
ympäristövaikutukset.
Tutkittavina
tuotteina ovat ruispalaleipä, kokolihaleikkele sekä jogurtti ja vastaavat tuotteet, kuten soijapohjainen
soygurt.

Nuorten huoli ilmastonmuutoksesta vähenee
Suomalaisten huoli ilmastonmuutoksesta
on vähentynyt, kertoi Väli-Suomen sanomalehtien Sunnuntaisuomalainen 21.
helmikuuta. Erityisesti nuorista aiempaa
harvempi pitää ilmastonmuutosta vakavana ongelmana, ilmeni Sunnuntaisuomalaisen teettämässä kyselyssä.
Vaikka huolestuneisuus onkin vähentynyt,
76 prosenttia suomalaisista pitää edelleen ilmastonmuutosta erittäin tai melko
vakavana ongelmana. Vuosi sitten yhtä
huolestuneita oli 83 prosenttia ja toissa
vuonna 90 prosenttia väestä.

viimevuotista 87 prosenttia vähemmän.
Vanhemmissa
ikäluokissa
huolestuneisuus on yleisesti vähäisempää.
Erittäin vakavana ongelmana ilmastonmuutosta piti vajaa kolmannes vastaajista, kun viime vuonna heitä oli vielä 43
prosenttia. Huolestuneimpia olivat yliopistotutkinnon suorittaneet.
Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus ja siihen haastateltiin hieman yli tuhatta suomalaista. Virhemarginaali on noin kolme
prosenttiyksikköä.

15–24-vuotiaista vastaajista huolestuneita
oli 76 prosenttia, mikä on huomattavasti

Helsingissä Euroopan toiseksi paras julkinen liikenne
Helsinki sijoittui toiseksi 15 maan autoliittojen tutkimuksessa, jossa vertailtiin 23 eurooppalaisen kaupungin
julkista liikennettä. Edelle nousi vain
München Saksasta.
Helsinki sai kaikista arviointiperusteista vähintään hyvän arvosanan. Tutkimuksessa kiitettiin Helsingin julkisen
liikenteen olevan nopeaa keskustan ja
kantakaupungin, kaupungin laitamien
ja keskustan sekä naapurikuntien ja
Helsingin keskustan välillä. Myös nopeaa yhteyttä lentokentälle pidettiin
hyvänä. Kehuja saivat myös monipuoliset lippuvaihtoehdot, mahdollisuus
ostaa lippuja matkapuhelimella ja lippuautomaattien yhteydessä olevan informaation monikielisyys.

Lisätietoja: www.mtt.fi/futupack
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Heikkoudeksi koettiin se, ettei näkövammaisille ole pysäkeillä kohoviivamerkintöjä. Miinusta tuli myös siitä,
että matka-ajat puuttuvat pysäkeiltä
ja ettei seuraavaa pysäkkiä ilmoiteta
linja-autoissa näytöllä tai kuuluttamalla. Internetin Reittioppaan aikataulujen yhteydessä ei ole matkan
hintatietoja.
Kolmanneksi sijoittui Itävallan Wien.
Huonoin julkinen liikenne löytyi Zagrebista Kroatiasta.
Tutkimustulokset kokonaisuudessaan:
www.autoliitto.fi/julkinen_liikenne
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Valtio halutaan veturiksi liikennepäästöjen
vähentämisessä
Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä
valtiolla ja kunnilla olisi oiva mahdollisuus
näyttää esimerkkiä liikenteen päästöjen
vähentämisessä. Tämä edellyttää aiempaa parempaa koordinaatiota politiikan
kaikilla tasoilla.
Luonnonsuojeluliitto esitti 5. helmikuuta
eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnalle, että valtio ja kunnat ottaisivat tavoitteeksi liikennepäästöjen vähentämisen vuoteen 2020 mennessä. Liikenteen
päästöjen vähentäminen on tärkeää,
jotta Suomi saavuttaa asettamansa
päästövähennystavoitteet.
Esimerkki Suomen ilmastotavoitteiden
kanssa ristiriidassa olevasta päätöksenteosta löytyy Savonlinnan seudulta. Alueen kunnanjohtajat suosittelivat viime
joulukuussa työntekijöilleen lentoliikenteen käyttämistä työmatkoilla Helsinkiin. Yhtenä perusteena oli lentolippujen
edullisuus verrattuna raideliikenteeseen.
Syynä tähän on valtion maksama joukkoliikennetuki Savonlinnan ja Varkauden
lennoille.
Luonnonsuojeluliitto ihmettelee lyhytnäköistä liikennepolitiikkaa ja valtion tukitoimia, jotka ohjaavat tähän.
– Valtion kannattaisi ilmastosyistäkin
tukea kotimaan lentoliikenteen sijaan ItäSuomen raideliikennettä, Suomen luonnonsuojeluliiton ilmastovastaava Venla
Virkamäki sanoo.

Tuulivoiman läpimurron uskotaan olevan lähellä
Kasvavaan
kiinnostukseen
tuulivoimaa kohtaan ja tuulivoiman rakentamisen mahdollisuuksiin pyritään
vastaamaan uudella verkkopalvelulla. Tukijärjestelmän ja kaavoituksen osalta asiat näyttäisivät olevan
selkiytymässä.
Tuulivoimayhdistys
uskookin alan läpimurtoon tulevina
vuosina.
Suomen Tuulivoimayhdistys ry:n
toiminnanjohtaja Anni Mikkonen uskoo, että Suomi on nyt siinä vaiheessa,
jossa Ruotsi oli muutama vuosi sitten:
nopean kasvun kynnyksellä. Ruotsissa tuulivoiman rakentaminen on Mikkosen mukaan ollut Suomeen verrattuna nopeaa. Yksistään vuoden 2008
aikana rakennettiin puolitoistakertaa
Suomen nykyistä tuulivoimakapasiteettia vastaava määrä uusia tuulivoimaloita.
Kunnat ovat kaavoitusasioissa avainasemassa. Mikkonen peräänkuuluttaa kunnilta uskoa tuulivoiman mahdollisuuksiin uuden liiketoiminnan
synnyttämisessä. Tuulivoima tuo myös
tuloja kiinteistöveroina kunnalle.

Suomen tuulisuudesta kertova Suomen tuuliatlas julkaistiin viime vuonna. Atlasta täydennetään vielä muutamalla lisäpalvelulla, jotka lisätään
sivustolle maaliskuun loppuun mennessä. Myös tuore tuulivoimatietosivusto tarjoaa ensiavun tuulivoiman
rakentamista tai liiketoimintaa käynnisteleville. Sivusto on syntynyt Motivan ja Suomen tuulivoimayhdistyksen yhteistyönä, työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamana. Se toimii
samalla myös yleisenä tietopankkina
tuulivoimasta kiinnostuneille.
Työ- ja elinkeinoministeriöstä
näytetään vihreää valoa tuulivoimarakentamisen suunnitelmille. Teollisuusneuvos Petteri Kuuva, joka oli
mukana uusiutuvan energian syöttötariffien rakennetta ja suuruutta
pohtivassa työryhmässä, kertoo lakiesityksen syöttötariffista tulevan
valtioneuvoston käsittelyyn jo ennen
kesää.
www.tuulivoimatieto.fi
www.tuuliatlas.fi

Itämeren maat tähtäävät bioenergiaalan kehitykseen
Itämeren alueen maat tiivistävät
yhteistyötään bioenergia-alan kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena
on luoda alueelle toimiva verkosto ja
yhteiset EU-tason kriteerit bioenergian
kestävälle käytölle.
Itämeren alueen maiden yhteinen
Baltic Sea Region Bioenergy Promotion
-projekti pyrkii yhtenäistämään bioenergian käyttöä ja toiminnan linjauksia
Itämeren alueen maissa. Sen tavoitteisiin kuuluu muun muassa alueen
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kilpailukyvyn parantaminen bioenergiatoimijoiden verkottamisella ja osallistumalla bioenergian kestävän käytön
kriteerien luomiseen.
Kaikissa Itämeren maissa on mahdollisuus hyödyntää puuraaka-aineita,
ja ne pyrkivät teknologiayhteistyöhön,
asiantuntijavaihtoon, koulutuksen sekä
markkinoiden yhtenäistämiseen. Myös
maatalousperäisissä tuotteissa alueen
mailla on yhteisiä intressejä ja opittavaa toisiltaan.
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Ilmassa
Helsingin viikoittaiset päästöt
nyt verkossa
Helsinki on liittynyt verkossa ilmestyvään sitoutumattomaan uutislehteen CO2-raporttiin. Sivuilta löytyvät
Helsingin alueella syntyvät viikoittaiset hiilidioksidipäästöt ja vertailu
edellisen viikon päästöön.
Raportti julkaisee koko Suomen kattavaa, kuntatasolle asti ulottuvaa
kasvihuone-kaasujen viikkotilastoa,
joka kertoo kulut-tajien sähkönkulutuksen, rakennusten sekä käyttöveden lämmityksen ja tieliikenteen
päästöt.
CO2-raportin tarkoituksena on kertoa päästöistä kansantajuises-ti ja
rohkaista päästöjen ja energiankulutuksen vähentämiseen jokapäiväisessä elämässä.
http://www.co2-raportti.fi

Esite rohkaisee helsinkiläisiä
torjumaan ilmastonmuutosta
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
on julkaissut esitteen “Helsinkiläinen
ja ilmastonmuutos - koska teoillani
on merkitystä”. Esitteessä kerrotaan
ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisista syistä ja seurauksista sekä
esitellään uusimpien tutkimusten
tuloksia ja arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista Helsinkiin.
Helsinkiläisille syntyviä vaikutuksia on arvioitu muun muassa rakentamisen, luonnon ja terveyden
kannalta. Esite sisältää tietoa
kasvihuonekaasupäästöistä,
sopimuksista päästöjen vähentämiseksi ja käytännön esimerkkejä toimenpiteistä, joita
jokainen voi tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.
Nykyarvioiden mukaan Helsingin ilmasto lämpenee
kuluvan vuosisadan aikana
noin kolmesta kuuteen astetta riippuen
päästövähennys-ten
onnistumisesta.
Mannerjäätiköiden sulamisen ja merten
lämpölaajenemisen seurauksena merenpinta saattaa nousta kymmeniä senttejä
myös Suomenlahdella. Sademäärät kasvavat ja rankkasateet sekä tulvat yleistyvät.

Esite löytyy ympäristökeskuksen sivuilta,
www.hel.fi/ymk, kuten myös Ilmastoreseptit-taulukko, jossa on havainnollistettu
jokapäiväisten valintojemme vaikutuksia
ilmastonmuutokseen.
http://www.co2-raportti.fi

Ilmastonmuutoksen pahimpien haittojen
välttämiseksi kehittyneiden maiden tulisi vähentää päästöjä 25–40 prosenttia vuoteen 2020 ja 80–95 prosenttia
vuoteen 2050 mennessä vuoteen 1990
verrattuna. Asukkaiden merkittävimmät
päästöjen
vähentämismahdollisuudet
syntyvät asumisen, ruokailun ja liikkumisen valinnoista.
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Fortumin aaltoenergiahankkeelle tukea Ruotsin
energiaviranomaiselta
Ruotsin energiaviranomainen myönsi
helmikuussa 2010 investointituen Fortum Oyj:n ja Seabased Industry AB:n
täysimittaiselle aaltovoimalaitokselle,
joka on suunniteltu rakennettavaksi Sotenäsin kunnassa sijaitsevan Smögenin
edustalle.
Päätöksen mukaan energiaviranomai-nen avustaa 139 miljoonalla kruunulla, joka on noin 14 miljoonaa euroa,
investointihanketta, jonka kokonaisbudjetti on noin 25 miljoonaa euroa. Esittelyhankkeen myötä Fortum voi kehittää
aaltovoimaa merkittäväksi energiamuodoksi Euroopassa.
Suunnitellusta, vielä kaupallistamattomaan tekniikkaan perustuvasta aal-

Professori Korhola:

YK:n ilmastopaneeli on
tiensä päässä
Helsingin yliopiston ympäristönmuutoksen professori Atte Korholan mukaan YK:n
kansainväliselle ilmastopaneeli IPCC:lle
on annettu liian suuri rooli poliittisessa
päätöksenteossa ja julkisessa keskustelussa.
Hän pitää ilmastoraportissa esiintyviä
virheitä vakavina. Hän yhtyy myös tuoreessa Nature-tiedelehdessä esitettyyn kritiikkiin paneelin nykymallin toimimattomuudesta.
– IPCC:n raportille asetetaan kohtuuttomia odotuksia. Raporttia luetaan kuin
pyhää kirjaa, jossa esitettyjä yksityiskohtia
pidetään kiveen hakattuina totuuksina.
Tiede kuitenkin kehittyy koko ajan, eikä
tieteellisen epävarmuuden vähentäminen
ole realistista, Korhola kirjoittaa Helsingin
yliopiston verkkosivuilla.

tovoimapuistosta tulee lajissaan maailman suurin täysimittainen laitos, kun
sen 420 erillistä aggregaattia liitetään
yhteen. Laitoksen tehoksi tulee noin 10
MW.
Ympäristövaikutusten arviointiselvitys on jätetty yhdessä lupahakemuksen
kanssa. EU:n suorittama arviointi ratkaisee, voiko Fortum hyödyntää sille myönnetyn investointituen.
Ruotsin energiaviranomaisen (Energimyndigheten) tehtävänä on tukea
ja edistää kaupallisesti kannattavan
uusiutuvan energiantuotannon kehittämistä jakamalla investointitukia.
Virasto on aiemmin tehnyt päätökset
neljästä hankkeesta. Fortumin ja Sea-

based Industryn hanke on tämän ohjelman viides ja viimeinen.
Seabased Industry on Uppsalassa
sijaitseva yhtiö, joka kehittää uutta tekniikkaa meren aaltoenergian käyttöönottamiseksi. Yhtiö toimii yhteistyössä Uppsalan yliopistossa tehtävän
aaltovoiman tutkimuksen kanssa.
Fortum on myös osakkaana suomalaisessa AW Energy -aaltovoimayrityksessä, jolla on koelaitos Portugalin rannikolla.

Korholan mukaan ilmasto-ongelma on
osoittautunut yhä monimutkaisemmaksi,
joten mallien epävarmuus vain kasvaa.
– Päätöksentekijöiden tulisi tehdä
kokonaisedun kannalta järkeviä ratkaisuja epävarmuuden vallitessa. Ilmastopaneelilta ei tulisi odottaa jotain maagista, mitä se on kykenemätön tuottamaan.
Hän näkee, että yli 20 vuotta sitten perustetun ilmastopaneelin rakennetta ja
toimintatapoja tulisi pikaisesti muuttaa.
Paneelin tulisi vastata paremmin nykyaikaa ja koko ilmastotutkimuksen kenttää.
Nyt esille tulleet IPCC-raportin virheet ja
liioittelut – koskien muun muassa Himalajan jäätiköitä, Amazonasin sademetsien
tuhoa, Afrikan viljasatojen romahdusta
sekä ilmastonmuutoksen yhteyttä luonnonkatastrofeihin – ovat professorin mukaan tehneet tässä suhteessa palveluksen.
– Virheet kertovat, että IPCC on haukannut liian suuren palan yrittäessään kahmia

27

koko monimuotoisen ilmastotutkimuksen
yksiin kansiin ja yhteiseen konsensukseen. Paneeli pitäisi hajottaa pienempiin
osiin, ja sen yhteydet poliittiseen ja valtiolliseen ohjaukseen tulisi purkaa.
Korholan mukaan IPCC:n toiminnan
koordinointi tulisi kansallisella tasolla
siirtää valtion sektoritutkimuslaitoksilta
riippumattomille yliopistotutkijoille. Ilmastonmuutoksen arvioinnin tulisi olla jatkuvaa, ja sen tulisi aidosti sallia erilaiset
näkemykset.
Monet tutkijat ovat hänen mukaansa
menettäneet luottamuksensa ilmastopaneelin puolueettomuuteen. Hän uskoo, että ilman radikaaleja muutoksia
seuraavan raportin laadukkaista kirjoittajista syntyy pula.
Helsingin yliopiston tiedeuutiset:
www.helsinki.fi/tutkimus/tiedeuutinen
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- ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
- MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
- MITTAUSVERKON DATAN TIEDONKERUU, -KÄSITTELY JA
RAPORTOINTIOHJELMAT
WWW.HNUNORDION.FI
HNU Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI

Puh 09 - 565 7240
Fax 09 - 565 724 30
myynti@hnunordion.fi

Ilmanlaadun
mittalaitteetja järjestelmät
Ilmanlaadun
mittalaitteet- ja järjestelmät
Ruosilantie 15
00390 Helsinki
Ruosilantie
15730
Puh.
0207 433
00390
Helsinki
www.ppmsystems.fi
Puh. 0207 433 730
www.ppmsystems.fi

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
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Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa
alan kaikki palvelutyritysjäsen
yli 25 v. kokemuksella
Ilmansuojeluyhdistyksen
Enwin Oy tarjoaa
alan kaikki palvelutKotiyli 25ja
v.ulkomaan
kokemuksella
hankkeisiinne:
Ilmansuojeluyhdistyksen
yritysjäsen
Enwin Oy
tarjoaa


Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

hankkeisiinne:
alan kaikki palvelutKotiyli 25jav.ulkomaan
kokemuksella

 Teknis-taloudelliset selvitykset
 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

Kotija ulkomaan
hankkeisiinne:
 Kaupunkija aluemallit

Kivipöytälänkuja 2

 Teknis-taloudelliset selvitykset
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päästöjen
mittausja mallinnus
Myös hajut,
pakokaasut
ja tiepöly
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33920 Pirkkala 2
33920
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2
Puh/fax:
03-2664396

33920
Puh/fax:
03-2664396
email:Pirkkala
ari.tamminen@enwin.fi

www.enwin.fi

email: ari.tamminen@enwin.fi
www.enwin.fi
 Luvat, päästöraportoinnit,
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Puh/fax:
03-2664396
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Ilmanlaadun asiantuntija
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaatututkimukset
Ilmanlaadun
asiantuntija
• Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut raportointeineen
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
•
•

Reaaliaikaisesti
SO 2, NO
x, CO, TRS, O3 ja eri kokoiset hiukkaset
Kuntien
ja teollisuuden
ilmanlaatututkimukset
Keräimillä
hiukkaset
ja
laskeumat,
joista aineanalyysit
Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut
raportointeineen
Hiilivedyt
mm.
bentseeni
ja
PAH-yhdisteet
Reaaliaikaisesti SO 2, NOx, CO, TRS, O3 ja eri kokoiset hiukkaset
Mittalaitteiden
kalibroinnit
ja mittausten
Keräimillä
hiukkaset
ja laskeumat,
joistalaadunvarmistus
aineanalyysit
Päästöselvitykset
ja
leviämismallilaskelmat
Hiilivedyt mm. bentseeni ja PAH-yhdisteet Suomeen ja ulkomaille
Energiantuotanto,
teollisuus,
liikenne, jätteiden
ja jäteveden käsittely, jne.
Mittalaitteiden
kalibroinnit
ja mittausten
laadunvarmistus
Hajujen
esiintymisen
määritys:
hajumalli
Päästöselvitykset ja leviämismallilaskelmat Suomeen ja ulkomaille
Kemikaalionnettomuuksien
tulipalojen
seurausten
arviointikäsittely, jne.
Energiantuotanto,
teollisuus,jaliikenne,
jätteiden
ja jäteveden
Ilmakemian
analyysipalvelut
ja hajumalli
passiivikeräimet
Hajujen
esiintymisen
määritys:
Kaatopaikkojen kaasupäästöjen
mittaukset
Kemikaalionnettomuuksien
ja tulipalojen
seurausten arviointi
Kuntien
ja
teollisuuden
ilmanlaadun
seurantasuunnitelmat
Ilmakemian analyysipalvelut ja passiivikeräimet
Ilmanlaadun ja laadunhallinan
Kaatopaikkojen
kaasupäästöjenkonsultointimittaukset ja koulutuspalvelut
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
Erik Palménin aukio 1 00560 Helsinki.
Lisätietoja ilmanlaatupalveluista: www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut
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 valtakunnallisena
ympäristönsuojelujärjestönä.

Luftvårdsföreningen fungerar som
nationell miljövårdsförening.

Finnish Air Pollution Prevention
Society (FAPPS) is the national air
pollution prevention association.

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

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

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.

llmansuojeluyhdistys:

Luftvårdsföreningen:

FAPPS:

1.

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

seuraa alansa tutkimuksen,
koulutuksen, tekniikan sekä hallinnon ja lainsäädännön kehitystä
suunnittelee ja järjestää koulutusta
sekä keskustelutilaisuuksia
järjestää ekskursioita kotimaassa
ja ulkomaille
tiedottaa ajankohtaisista ilmansuojeluasioista jäsenlehdessään
antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
alaansa kuuluvissa asioissa
harjoittaa julkaisutoimintaa
osallistuu kansainväliseen tiedonvaihtoon

2.

3.
4.
5.
6.
7.

följer med den vetenskapliga,
forskningsmässiga,tekniska
samt förvaltnings- och lagstiffningsmässiga utvecklingen
i sin bransch
planerar och ordnar skolningstillfällen samt bedriver publikations
-verksamhet
ordnar exkursioner både i Finland
och utomlands
rapporterar om aktuella luftvårdsfrågor i sin medlemstidning
avger utlåtanden och tar initaiativ
i luftvårdsfrågor
bedriver publikationsverksamhet
och
deltar i det internationella
luftvårdssamarbetet
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

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

Ilmansuojeluyhdistys ry
PL 136
00251 Helsinki
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