1 / 20 1 1

I l m a n s u o j e l u y h d i s t ys r y: n
jäsenlehti
M agaz ine o f t he Finni s h
Air Po l l u t i on
Pre ve nt io n S o c ie t y
Uusi tutkimusnäkökulma ilmakehän
orgaanisiin aerosolihiukkasiin
Pakokaasujen NO2-päästöt ja niiden vaikutus
ilmanlaatuun pääkaupunkiseudulla
Hajautetun energiantuotannon vaikutus
väestön altistumiseen pienhiukkasille
Hiilineutraali sähkö ja kaukolämpö vuonna 2050

1 / 2011

ILMANSUOJELU
Ilmansuojelu on Ilmansuojeluyhdistys ry:n
jäsenlehti, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Medlemstidning av Luftvårdsföreningen rf.

Taitto / Ombrytning
www.grafioso.fi/Tarmo Lavikka

Kannen kuva / Omslagsbild

Päätoimittaja / Redaktör

Grafioso

Raisa Nevalainen
rnevalainen.ilmansuojelu@gmail.com
Puh. 040 5309391

Paino / Tryckeri
Vammalan Kirjapaino Oy
ISSN 0786-5899

Toimituskunta / Redaktionsråd

Lehden osoitteenmuutokset ja
yksittäisnumeroiden tilaukset:
Adressförändringar och beställning av
enskilda nummer:

Anna Häyrinen, Helsingin Energia (vanhempainvapaalla)
Anu Kousa, HSY
Helena Mussalo-Rauhamaa, E-S aluehallintovirasto
Tuula Pellikka, VTT
Janne Rinne, HY
Jatta Salmi, IL
Antti Tohka, Metropolia AMK
Mikko Savolahti, SYKE

Ilmansuojeluyhdistys ry.
Sihteeri Kerttu Kotakorpi
PL 136, 00251 Helsinki
Puh. 045 1335989
sihteeri@isy.fi
www.isy.fi

Yhteystiedot / Kontakt information
Raisa Nevalainen
Ilmansuojeluyhdistys ry., PL 136,
00251Helsinki

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

Ilmoitushinnat normaali /yritysjäsen:
Annonspris vanlig / för medlemmar:

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

1/1 sivu 250 e / 225 e
1/2 sivu 170 e / 153 e
1/3 sivu 120 e / 108 e
Kestoilmoittajille 20 % alennus.
Fortgoende annons ger 20 % rabatt.

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

Hallitus / Styrelse
Puheenjohtaja / Ordförande

Pankkitili / Bankkonto

Jari Viinanen

Nordea 126930-615326

Varapuheenjohtaja / Viceordförande
Veikko Ruohonen

Osoite / Adress

Jäsenet / Medlemmar

Ilmansuojeluyhdistys ry.
Sihteeri Kerttu Kotakorpi
PL 136, 00251 Helsinki
Puh. 045 1335989
sihteeri@isy.fi
www.isy.fi

Maria Myllynen, Katja Lovén, Kari Wellman

Varajäsenet / Suppleanter
Miia Wallén, Johanna Kirkinen, Sirkku Manninen, Laura Sokka

2

1 / 2011

Pääki r j o i t u s

Hiilineutraalia
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uomen energia-alan tahtotilana on hiilineutraali sähkö ja
lämpö vuonna 2050. Suomen suurimmat energiayhtiöt ovat
allekirjoittaneet julkilausuman hiilineutraaliin sähköntuotantoon siirtymisestä vuoteen 2050 mennessä. Monet maat, alueet
ja kunnat ovat ilmoittaneet olevansa hiilineutraaleja johonkin tiettyyn vuoteen mennessä. Myös yksittäiset yritykset ja yhteisöt ovat
ilmoittaneet tavoittelevansa hiilineutraalisuutta.
Hiilineutraalin synonyymejä ovat ainakin hiilivapaa ja hiilidioksidineutraali. Valtioneuvoston selonteon mukaan: ”hiilineutraali on tilanne, jossa maa tai muu toimija ei tuota nettona lainkaan päästöjä.
Tällöin päästöjä syntyy hyvin vähän, ja jäljelle jäävät päästöt
kompensoidaan toteuttamalla päästövähennyksiä muualla”. Siis hiilidioksidi- tai kasvihuonekaasupäästöt ovat laskennallisesti nolla.
Yksinkertaisena esimerkkinä voisi olla talo, josta tehdään hiilineutraali siten, että ensin säästetään mahdollisimman paljon energiaa,
sitten tuotetaan kiinteistössä uusiutuvilla energialähteillä lämpöä ja
sähköä sekä loput sähköstä ja lämmöstä ostetaan päästöttömänä
energiana. Passiivienergiataloa voisi myös kutsua hiilineutraaliksi
taloksi, jossa tuotetaan uusiutuvaa energia myyntiin vähintään yhtä
paljon kuin on ostettu energiaa. Hiilineutraalissa tarkastelussa tosin
yleensä huomioidaan myös muutakin, kuten liikkuminen, ruoan ja
tavaroiden valmistus.
Suorien CO2-päästöjen kannalta hiilineutraalisuus tarkoittaa sitä,
että esimerkiksi energia-alalla päästöt vähenevät suunnitelmien
mukaan noin viidesosaan. Hiilineutraaleissa Hinku-kunnissa päästöt
vähenisivät 80 prosenttia ja Kööpenhaminan hiilineutraalin 2025
ohjelman mukaan noin 50 prosenttia. Eli suorien CO2-päästöjen vähennyksen lisäksi hiilineutraalisuuteen tarvitaan vielä jotain
muuta.

Sisältö 1 / 2011

Suorien päästövähennysten jälkeen tehtäviä vähennyksiä kutsutaan
alueiden ja kuntien hiilineutraaleissa ohjelmissa kompensaatioksi.
Se voi olla esimerkiksi osallistumista uusiutuvan energian tuotantoon rajojen ulkopuolella, hiilinielujen vahvistamista, kuten metsitysohjelmia tai vapaaehtoisten päästöoikeuksien ostoa.
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Uusi tutkimusnäkökulma ilmakehän
orgaanisiin aerosolihiukkasiin:

Hiukkasten olomuoto
ja sen vaikutukset
Kasvillisuus, ja erityisesti havumetsät, tuottavat merkittävän
määrän pienhiukkasia ilmakehään ja vaikuttavat näin oleellisesti ilmastoomme. Nature-lehdessä 14.10.2010 julkaistun
tutkimuksen mukaan nämä havumetsien tuottamat hiukkaset
ovat olomuodoltaan kiinteitä, todennäköisesti lasimaisia hiukkasia. Aikaisemmin hiukkasten on ajateltu olevan nestemäisiä.
Havainnolla on suuria vaikutuksia yleiseen käsitykseen hiukkasten synnystä sekä niiden muuntumisesta ja vaikutuksesta
ilmastoon.

myös tärkeitä, kun arvioidaan hiukkasten ilmakehävaikutuksia, muun
muassa niiden osallistumista pilven muodostukseen.
Kemiallisten ominaisuuksien lisäksi hiukkasen fysikaaliset ominaisuudet kuten koko, muoto, tiheys ja fysikaalinen olomuoto (kiinteä vs.
neste) ovat erittäin tärkeitä tietää, jotta globaaleista ilmastomalleista
saatava tieto olisi mahdollisimman tarkkaa. Tähän asti hiukkasen faasiin
liittyvää tietoa ei juurikaan ole ollut ja esimerkiksi ilmastomallien aerosoleihin liittyvässä laskennassa ollaankin oletettu SOA-hiukkasten olevan nestemäisiä.
Nyt tutkijaryhmämme, joka koostuu Itä-Suomen yliopiston, Tampereen teknillisen yliopiston, Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston
ja kahden saksalaisen tutkimusinstituutin tutkijoista, on pureutunut
tähän tärkeään kysymykseen. Tarkoituksemme oli tutkia pohjoisten
havumetsien tuottamista orgaanisista haihtuvista (VOC) yhdisteiden
hapetustuotteista muodostuneita SOA-hiukkasia.

Pienhiukkaset vaikuttavat Maan säteilytasapainoon suoraan vuorovaikuttamalla auringon valon kanssa ja osallistumalla pilvenmuodostukseen. Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (IPCC) mukaan
ilmakehän aerosolihiukkaset ovat suurin yksittäinen tieteellinen epävarmuustekijä arvioitaessa ilmaston muutosta (IPCC raportti, 2007).
Viimeaikaisten tutkimusten mukaan kasviperäisillä haihtuvilla yhdisteillä on merkittävä rooli uusien hiukkasten syntyprosessissa (Tunved
et al., 2005, Laaksonen et al., 2009). Pohjoiset havumetsät ovat näin
ollen tärkeässä roolissa ilmastomme viilentäjinä. Kasvien haihtuvista
yhdisteistä syntyneiden SOA-hiukkasten (sekundääriset orgaaniset
aerosolihiukkaset) kemiallinen koostumus vaihtelee ja on hyvin monimutkainen, eikä niiden fysikaalisesta olomuodosta ole ollut juurikaan
tutkittua tietoa. Kansainvälinen tutkijayhteisö onkin jo pitkään tutkinut
SOA-hiukkasten muodostumista ja ominaisuuksia selvittääkseen niiden vaikutuksia ilmakehässä sekä tarkentaakseen näin ilmakehämalleista saatavia ennusteita.

Löydös vaikuttaa tiedeyhteisön käsitykseen hiukkasten käyttäytymisestä
ilmakehässä, sillä hiukkasten olomuoto vaikuttaa muun muassa hiukkasten
kykyyn imeä vettä tai muita kaasumaisia yhdisteitä itseensä sekä edelleen
niiden kykyyn toimia pilvien ja jääkiteiden tiivistymisytiminä.

Tutkimukselle omat haasteensa antaa hiukkasten pieni koko ja alhaiset pitoisuudet. Kemiallisen koostumuksen analysoiminen nanokokoisista hiukkasista on hankalaa hiukkasten hyvin alhaisen massan
vuoksi. Usein kemiallisesta koostumuksesta saadaankin tietoa epäsuorasti tutkimalla koostumuksesta riippuvia tekijöitä kuten esimerkiksi
hiukkasten hygroskooppisuutta ja haihtuvuutta. Nämä tekijät ovat
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Kuva 1a.
Kuva Itäsuomen yliopiston kasvikammio-järjestelystä. Kuva Jarmo Holopainen.

Tutkimusta voi tehdä joko todellisessa havumetsässä oikeissa ilmakehäolosuhteissa tai niin kutsutussa kasvikammiossa. Ilmakehäolosuhteissa tehtävät mittaukset edustavat luonnollisia ja todellisia ilmakehän SOA-hiukkasia. Kasvikammiossa puolestaan eristetään kasvien
tuottamat VOC:t muusta ympäristöstä, jolloin pystytään tarkasti tutkimaan meteorologisten (muun muassa lämpötila, UV-säteily, kosteus)
ja muiden ympäristötekijöiden (esimerkiksi otsonin määrä, NOx:en
määrä) vaikutusta muodostuneisiin hiukkasiin. Kasvikammiomittauksissa tavoitteena on simuloida luonnollisia olosuhteita.

Itä-Suomen yliopiston sovelletun fysiikan laitoksella Kuopiossa on
Jorma Joutsensaaren johdolla kehitetty tarkoitukseen soveltuvia kasvikammiota (kuva1 a). Kasvikammiokokeissa VOC-yhdisteitä tuottavat
kasvit (tässä tapauksessa männyt) ovat eristettyinä omiin pienoiskammioihinsa ja muodostuneet VOC-yhdisteet johdetaan suurempaan
(6m3) reaktiokammioon, johon muut ilmakehän kannalta relevantit
kaasut halutuissa pitoisuuksissa syötetään. Hiukkasmittalaitteilla monitoroidaan muodostuneiden hiukkasten määrää, kokoa ja kemiallista
koostumusta. Tyypillinen hiukkasmuodostus ja sitä seuraava kasvukäytKuva 1b.
Tyypillinen kasveista kasvikammiossa muodostuneiden hiukkasten kokojakauman aikakehitys.

Näin ollen löydös vaikuttanee tulevaisuudessa siihen, miten biogeenisten SOA-hiukkasten ja kaasufaasin aineiden välistä massan siirtoa kuvataan
esimerkiksi ilmastomalleissa.
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Mittaustulostemme mukaan myös ilmakehässä hiljattain muodostuneet biogeeniset SOA-hiukkaset ovat kiinteitä ainakin alhaisissa kosteuksissa (Virtanen et al., 2010).
Mitä merkitystä tuloksellamme sitten on? Löydös vaikuttaa tiedeyhteisön käsitykseen hiukkasten käyttäytymisestä ilmakehässä, sillä hiukkasten olomuoto vaikuttaa muun muassa hiukkasten kykyyn
imeä vettä tai muita kaasumaisia yhdisteitä itseensä sekä edelleen niiden kykyyn toimia pilvien ja jääkiteiden tiivistymisytiminä.
Kiinteä olomuoto hidastaa oleellisesti hiukkasen pinnalle tiivistyvien
aineiden kulkeutumista hiukkasen sisälle. Tästä johtuen kiinteään hiukkaseen tapahtuvaa massan siirtoa ei voida kuvata malleissa termodynaamisen tasapainotilan prosessina, kuten nestemäisten hiukkasten
tapauksessa tehdään, vaan hiukkasen kasvu tulisi kuvata adsorptioprosessina ja aineiden siirtoon liittyvät kineettiset rajoitukset tulisi ottaa huomioon. Näin ollen löydös vaikuttanee tulevaisuudessa siihen,
miten biogeenisten SOA-hiukkasten ja kaasufaasin aineiden välistä
massan siirtoa kuvataan esimerkiksi ilmastomalleissa. Tulos vaikuttaa
myös hiukkasten elinaikaan ilmakehässä hidastamalla hiukkasissa tapahtuvia kemiallisia reaktioita, sillä kiinteiden hiukkasten tapauksessa
reaktiot tapahtuvat ainoastaan hiukkasen pinnassa. Uskomme, että
löydös tulee suuntaamaan SOA-hiukkasiin liittyvää kansainvälistä tutkimusta.

100nm
Kuva 2.
Elektronimikroskooppikuva kiinteistä biogeenisista
SOA-hiukkasista.

täytyminen on esitetty kuvassa 1 b. Kuvassa hiukkasten lukumäärä on
esitetty värien avulla: mitä enemmän hiukkasia, sitä enemmän punaista. Y-akselilla on esitetty hiukkasen koko nanometreinä ja x-akselilla kellon aika. Kuvan tapauksessa hiukkasmuodostus on alkanut kello
11.30 jälkeen ja muodostumista seuraa useita tunteja kestävä kasvun
vaihe.

Tulevaisuudessa aiheeseen liittyvä tutkimuksemme tulee keskittymään löydöksen yleisyyden sekä merkittävyyden selvittämiseen.
Teemme yhteistyötä useiden tutkimusryhmien kanssa selvittääksemme muun muassa hiukkasen hapetusasteen ja ympäristötekijöiden
(kuten kosteus, ympäristön NOx pitoisuus) vaikutusta faasiin. Lisäksi
tutkimme muun muassa sitä, miten kiinteät amorfiset hiukkaset ottavat
itseensä vettä ja toimivat pilvipisaroiden sekä jääkiteiden ytiminä.

Muodostuneiden hiukkasten faasin tutkimukseen käytimme mittausmenetelmää, joka on kehitetty Tampereen teknillisessä yliopistossa
Annele Virtasen johdolla. Yksinkertaisuudessaan menetelmä perustuu
nopeassa ilmavirtauksessa olevien hiukkasten törmäytykseen metallialustaan. Jos hiukkaset ovat kiinteitä, ne kimpoavat törmäysalustasta
pois, kun taas nestemäiset hiukkaset jäävät kiinni alustan pintaan. Jos
hiukkaset ovat varattuja, voidaan kerääntyneiden ja pois pompanneiden hiukkasten indusoima virta mitata ja näin määrittää pompanneiden hiukkasten suhteellinen osuus. Käytimme tutkimuksen tukena
myös elektronimikroskopiaan perustuvaa analyysiä.

Lähteet:
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC): Climate
Change 2007: The Physical Science Basis, Cambridge University
Press, UK, (2007).

Tutkimuksessa havaitsimme, että kasvikammiossa muodostuneet
SOA-hiukkaset käyttäytyvät törmäyksessä samalla tavalla kuin kiinteät, amorfiset (lasimaiset) aineet (Virtanen et al., 2010). Myös elektronimikroskooppikuvat ja niistä tehty tarkka kokoanalyysi tukivat
päätelmäämme. Esimerkkikuva kasvikammiossa männystä peräisin
olevien VOC-yhdisteiden hapetustuotteista muodostuneista hiukkasista on esitetty kuvassa 2.

Laaksonen, A., et al. The role of VOC oxidation products in
continental new particle formation. Atmos. Chem. Phys. 8,
2657–2665 (2008).
Tunved, P., et al. High natural aerosol loading over boreal forests.
Science 312, 261–263 (2006).

Jotta pystyimme näyttämään toteen tuloksen tärkeyden myös todellisissa ilmakehäolosuhteissa, halusimme suorittaa mittauksia myös oikeassa metsäympäristössä. Mittaukset tehtiin Helsingin yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen operoimalla SMEAR II tutkimusasemalla, joka sijaitsee Hyytiälässä, Oriveden läheisyydessä. SMEAR II asema tarjoaa
erinomaiset mahdollisuudet ilmakehän aerosolihiukkastutkimukselle,
sillä aseman laitteisto on erittäin monipuolinen ja moderni. Aerosolihiukkasten lisäksi asemalla monitoroidaan muun muassa meteorologisia parametreja, ilmakehäprosessien kannalta oleellisten kaasumaisten
yhdisteiden pitoisuuksia ja hiilen kiertoon liittyviä yhdisteitä.

Virtanen, A., Joutsensaari, J., Koop, T., Kannosto, J., Yli-Pirilä, P.,
Leskinen, J., Mäkelä, J.M., Holopainen, J.K., Pöschl, U., Kulmala,
M., Worsnop, D.R. , and Laaksonen A., An amorphous solid
state of biogenic secondary organic aerosol particles, Nature,
467, 824–827, 2010, doi: 10.1038/nature09455.
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Erikoistutkija
Ilmatieteen laitos

Pakokaasujen NO2-päästöt
ja niiden vaikutus ilmanlaatuun
pääkaupunkiseudulla 1994–2009
HSY:n vuosina 1994–2009 Helsingin
keskustassa tekemät ilmanlaatumittaukset osoittavat, että suoran typpidioksidipäästön osuus liikenteen pakokaasuissa on kääntynyt viime vuosina
kasvuun. Tämä pakokaasujen mukana
suoraan ilmaan pääsevä typpidioksidi
ja sen lisääntynyt määrä on osasyyllinen
kaupunki-ilman hitaaseen puhdistumiseen typpidioksidista.
Liikenteen typenoksidien (NOx=NO+NO2)
päästöt ovat 1990-luvun puolivälin jälkeen
laskeneet Suomessa noin 50 prosenttia,
kaupunki-ilman typen oksidien pitoisuudet
keskimäärin noin 40, mutta typpidioksidin
vain 20 prosenttia (Anttila ja Tuovinen 2010).
Valtaosassa Suomen kaupunkeja tämä kehitys
on ollut riittävää alentamaan NO2-pitoisuudet
vuosiraja-arvon (40 µg/m3) alapuolelle. Kuitenkin Helsingin keskustan vilkasliikenteisillä
alueilla ko. raja-arvo ylittyy edelleen.
Kaupunki-ilman typpidioksidi on peräisin
suorasta NO2-päästöstä, NO:sta muodostuneesta typpidioksidista ja taustapitoisuudesta. Havaittu NO2-pitoisuus määräytyy
kuitenkin nopeissa otsonin (O3), NO:n ja
NO2:n välisissä reaktioissa, joissa typpidioksidia kuluu ja muodostuu. Niinpä eri lähteiden
osuutta ilmassa havaitussa NO2-pitoisuudessa ei ole suoraviivaista määrittää.

Mannerheimintien mittausasema
Helsingissä.
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Tässä tutkimuksessa sovellettiin niin kutsuttua kokonaisoksidanttimallia typpidioksidin eri
lähteiden erittelemiseen (Anttila et al., 2011).
Kaupunki-ilmassa typpidioksidin ja otsonin
summan (ns. kokonaisoksidantti Ox= NO2+
O3) voidaan arvioida muodostuvan NOx-riippumattomasta taustapitoisuudesta sekä NOxpäästöön verrannollisesta pitoisuudesta (Kuva1a). Kun sekä Ox että NOx-pitoisuuksista
vähennetään taustapitoisuus, saadaan esiin
paikallisen Ox pitoisuuden ja NOx-päästön
välinen lineaarinen riippuvuus. Tämän regressiosuoran kulmakerroin on paikallinen
NO2/NOx-päästösuhde (Kuva 1b).

Kuva 1.
Kokonaisoksidantin ja typenoksidien väliset riippuvuudet.

Menetelmän soveltamiseen tarvitaan O3,
NO ja NO2-mittaukset sekä liikenneasemalta
että edustavalta tausta-asemalta. Tässä tutkimuksessa liikenneasemat olivat Helsingin
Töölön asema (1994–2003) ja Mannerheimintie (2004–2009) sekä tausta-asemana
Espoon Luukki 1994–2009. Laskimme vuosittaisen NO2/NOx -päästösuhteen Töölön ja
Mannerheimintien asemilla mitatuista O3, NO
ja NO2 tuntipitoisuuksista (viikonloput ja yön
tunnit välillä klo 22-4 jätettiin pois) Luukin mit-

Näistä mittauksista ei voi suoraan
päätellä, mitkä muutokset liikennevirrassa ovat aiheuttaneet muutoksen, mutta todennäköisin tekijä
on dieselajoneuvojen osuuden lisääntyminen.
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Kuva 2.
Suoran NO2-päästön osuus Töölössä
vuosina 1994–2004 ja Mannerheimintiellä 2005–2009. Dieselhenkilöautojen osuus uusissa rekisteröinneissä ja autokannassa Suomessa
vuosina 1994–2009.
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tausdatan toimiessa taustapitoisuutena molemmille asemille.
Vuosien 1994–2009 ilmanlaatumittausten
perusteella voitiin päätellä, että suoran typpidioksidipäästön osuus liikenteen pakokaasuissa on kääntynyt viime vuosina kasvuun
(Kuva 2). Suoran typpidioksidipäästön osuus
ilmassa havaitusta typpidioksidipitoisuudesta
oli 1990-luvulla 5–10 prosenttia ja vuonna
2009 yli 20 prosenttia. Näistä mittauksista
ei voi suoraan päätellä, mitkä muutokset liikennevirrassa ovat aiheuttaneet muutoksen,
mutta todennäköisin tekijä on dieselajoneuvojen osuuden lisääntyminen (Kuva 2). Dieselautojen määrän lisääntyminen erityisesti
viime vuosina liittyy autoverouudistukseen,
jonka perusteena on dieselautojen pienempi
polttoaineenkulutus ja sen myötä pienemmät
hiilidioksidin ja muiden kasvihuonekaasujen
päästöt. Nykyaikaisissa dieselautoissa typpidioksidia muodostuu kuitenkin enemmän
kuin bensiinikäyttöisissä autoissa.

Kuva 3.
Typpidioksidipitoisuuden eri lähteet Mannerheimintien mittausasemalla vuosina
2005–2009.

Tämä on pitänyt hengitysilman typpidioksidipitoisuudet edelleen korkeina Helsingin
keskustan vilkasliikenteisillä alueilla, vaikka liikenteen typenoksidien kokonaispäästöt ovat
1990-luvulta lähtien laskeneet merkittävästi.
Liikenteen päästöjä säännellään EU:n
laajuisilla päästönormeilla. Vuonna 2010
voimaan tulleella Euro-5 -normilla säädettiin dieselautojen pienhiukkaspäästöt bensiiniautojen tasolle. Seuraava, vuonna 2015
voimaan astuva tiukennus alentaa dieselautojen kokonaistyppipäästöjä, mutta sekään ei
välttämättä rajoita ilmanlaadun kannalta haitallisia typpidioksidipäästöjä. Säädökset koskevat lisäksi vain uusia autoja, joten päästönormit vaikuttavat hitaasti ilmanlaatuun.

Kun NO2/NOx päästösuhde on määritetty,
on mahdollista laskea myös havaitun typpidioksidin kokonaisbudjetti (Kuva 3).
Vuonna 2009 liikenteen suora typpidioksidipäästö muodosti 44 prosenttia Mannerheimintiellä mitatusta typpidioksidipitoisuudesta,
kun viisi vuotta aiemmin se oli 32 prosenttia.
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Hajautetun energiantuotannon vaikutus
väestön altistumiseen pienhiukkasille
EU:n tavoitteet uusiutuvan energian käytölle tulevat entisestään lisäämään puuperäisten polttoaineiden merkitystä
Suomen energiantuotannossa. Tämä suosii hajautettua energiantuotantojärjestelmää, jolloin päästöt pienistä yksiköistä korostuvat. Savukaasunpuhdistuksen taso alle 50 MW:n
polttolaitoksissa on vaihtelevaa, sillä yhtenäiset päästörajat

säädettiin vasta kesällä 2010, ja olemassa oleville kattiloille
ne tulevat voimaan viimeistään vuoden 2018 alusta. Pienten
polttolaitosten hiukkaspäästöt koko maan tasolla on tunnettu
huonosti, ja edellä mainituista tekijöistä johtuen niissä on
oletettu olevan merkittävää vähennyspotentiaalia.

U

via, vähintään 15 MW:n yksiköitä käsitellään yhtenä laitoksena ja niiden
polttotehot lasketaan yhteen. Tämän seurauksena osa 15–50 MW:n
laitoksista siirtyy IE-direktiivin alle, joka on päästörajoiltaan PINOasetusta tiukempi.

seat selvitykset (esim. Pekkanen 2010, Hänninen ym. 2010)
ovat osoittaneet yhdyskuntailman hengitettävien pienhiukkasten (PM2.5) olevan vakavin ympäristöongelma vertailtaessa
elinympäristön altisteiden terveysvaikutuksia Suomessa. Altistuminen
hiukkasille voi aiheuttaa elimistössä pysyviä vaurioita, jotka pahimmillaan saattavat johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Pienhiukkasten
haitallisuus riippuu niiden kemiasta ja ennen kaikkea hiukkaskoosta,
joka määrää niiden kulkeutumisen elimistössä.

Tähän asti alle 50 MW:n laitosten päästöjä on säädelty paikallisten
ympäristölupaviranomaisten myöntämillä ympäristöluvilla, joiden
vaatimustaso on vaihteleva, ja tyypillisesti huomattavasti löysempi
kuin isoilla laitoksilla. Tämän vuoksi näissä laitoksissa on oletettu olevan potentiaalia huomattaville vähennyksille hiukkaspäästöissä. Pienen kokoluokan puu- ja turvekattilat käyttivät vuonna 2005 vain 5
prosenttia energiantuotantosektorin polttoaineesta, mutta tuottivat
yli 15 prosenttia sen pienhiukkaspäästöistä. Bioenergian käyttö suosii
hajautettua energiantuotantoa, jossa korostuu polttoaineen paikallinen
saatavuus. Tämä voi lisätä tarvetta rakentaa uusia alle 50 MW:n polttolaitoksia.

Suurimmat pienhiukkasten päästölähteet Suomessa ovat liikenne ja
puun pienpoltto, mutta yksi merkittävistä lähteistä ovat myös energiantuotannon polttoprosessit (Karvosenoja 2008), ja erityisesti kiinteiden polttoaineiden polttaminen. Puuperäisten polttoaineiden käyttö on kasvanut Suomessa melko tasaisesti viime vuosikymmeninä, ja
EU:n nostaessa tavoitteita uusiutuvien energianlähteiden käytölle tulee niiden osuus korostumaan entisestään. Energiantuotannon yleisimmät puupolttoaineet ovat kunnallisissa lämpölaitoksissa hake ja
teollisuuskattiloissa samalta laitosalueelta syntyvät sivutuotteet, kuten
kuori ja sahanpuru. Turpeen poltto samassa kattilassa puun kanssa on
yleistä.

Metsäbiomassan riittävyys pienten polttolaitosten käyttöön riippuu
monesta tekijästä, kuten metsäteollisuuden rakennemuutoksesta,
päästöoikeuden hinnasta ja Suomen energiapuumarkkinoihin mahdollisesti vaikuttavista, muissa Euroopan maissa syntyvistä tukitoimista
puupolttoaineille. Metsäteollisuuden kapasiteetin sulkeminen vaikuttaa
sekä syntyvien sivutuotteiden määrään että kotimaisiin hakkuisiin, ja
sitä kautta syntyvään metsähakkeeseen. Suomen ilmasto- ja energiastrategiassa (TEM 2008) metsähakkeen hyödyntämisen tehostaminen
on merkittävässä roolissa bioenergian osuuden lisäämisessä, ja tavoitteena on käytön nostaminen vuoden 2006 noin 3,6 miljoonasta
kiintokuutiometristä runsaaseen 12 miljoonaan kiintokuutiometriin
vuoteen 2020 mennessä. Metsäenergian käytön lisäämiseksi esitetään
kolmiosaista tukipakettia (TEM 2010), jonka tarkoituksena on nostaa
metsäenergian kilpailukyky kasvun mahdollistamalle tasolle. Siihen

Energialaitosten savukaasunpuhdistukseen on viime vuosikymmeninä kiinnitetty paljon huomiota, mutta yhtenäiset päästörajat ovat
aikaisemmin koskeneet vain yli 50 MW:n laitoksia (esimerkiksi EU:n
suurten polttolaitosten direktiivi). Kesällä 2010 säädettiin myös pienemmille laitoksille viralliset päästörajat (PINO -asetus), jotka tulevat
voimaan uusille laitoksille heti ja olemassa oleville tapauskohtaisesti,
viimeistään vuoden 2018 alusta. Lisäksi yli 50 MW:n laitoksilla käytössä
olevan LCP-direktiivin tulee lähivuosina korvaamaan IE-direktiivi, jolla
on vaikutuksia myös pienempiin kattiloihin. Uudessa direktiivissä on
niin kutsuttu yhteisen piipun sääntö, jossa samalla laitosalueella sijaitse-
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Tehostetun savukaasunpuhdistuksen vaikutusta ja kustannuksia
tarkasteltiin kahdessa tekniikkaskenaariossa. Hiukkaserottimien tehokkuutta on arvioitu polttotekniikkakohtaisesti, ja kullekin laitokselle
valittiin kattilakoon perusteella oletukset vaaditulle savukaasunpuhdistukselle. Käytetyt hiukkaserottimet tehokkuusjärjestyksessä ovat kuitusuodatin, sähkösuodatin ja sykloni. Kaikki ovat teknisesti mahdollisia
alle 50 MW:n kokoluokassa, mutta varsinkin pienimmissä laitoksissa
tehokkaiden erottimien suhteelliset kustannukset nousevat korkeiksi.
Tekniikkatarkasteluissa käytetyt vähennystekniikkaoletukset näkyvät
taulukossa 1 skenaarioina Peruslinja, 1 ja 2.

kuuluvat pienpuun energiatuki, metsähakkeelle tuotetun sähkön syöttötariffi ja pienten CHP-laitosten syöttötariffi.
Hajautetun energiantuotannon vaikutus väestöaltistuksiin pienhiukkasille -tutkimus toteutettiin vuonna 2009 ja siinä arvioitiin puun saatavuuden ja savukaasunpuhdistustekniikoiden vaikutusta pienten puu- ja
turvekäyttöisten polttolaitosten pienhiukkaspäästöihin (PM2.5) sekä
niistä aiheutuneeseen väestöaltistukseen vuonna 2020. Projektissa
tarkasteltiin kotimaisia alle 50 MW:n laitoksia, joiden pääpolttoaineena on puu tai turve. Laitosten primääriset hiukkaspäästöt ja hiukkasten leviäminen laskettiin Suomen ympäristökeskuksen Alueellisella
päästöskenaariomallilla (FRES, Karvosenoja 2008). Väestöaltistumista
arvioitiin väestöpainotetuilla pitoisuuksilla (koko maan yli aiheutuvat
pitoisuudet painotetaan väestötiheyksillä), jotka kuvaavat päästöistä
aiheutuvaa keskimääräistä pitoisuutta suomalaisten hengitysilmassa.
FRES-mallilla laskettiin myös uusista savukaasunpuhdistimista aiheutuvat investointi- ja käyttökustannukset.

Skenaarioiden lähtöoletuksia suunniteltaessa ei PINO-asetuksen
eikä IE-direktiivin rajoja ollut vielä päätetty, eikä myöskään kansallista
toimintasuunnitelmaa uusiutuvien polttoaineiden suhteen (TEM 2010)
laadittu. Jälkeenpäin tarkasteltuna uudet säädökset asettuvat skenaarioiden haarukkaan kuitenkin hyvin. Puunkäytön esitettävä tavoite olisi
hieman alhaisempi kuin kasvuskenaariossa B, ja PINO-asetuksen
päästökertoimet saavutettaisiin keskimääräisesti hiukkaserottimilla,
jotka asettuvat tehokkuudeltaan tekniikkavaihtoehtojen 1 ja 2 välille.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kahta tulevaisuusskenaariota puupolttoaineiden saatavuuden mukaan. Skenaariossa A puun saatavuuden
ajateltiin rajoittavan pienten laitosten toimintaa, jolloin niiden energiankäyttö laskee hieman nykyisestä, ja puuta korvataan osittain
turpeella. Skenaariossa B puuta on saatavilla arvioidun kysynnän
(Pöyry 2007) mukaan, jolloin se korvaa jossain määrin turpeen käyttöä, ja kokonaisenergiankäyttö nousee noin 7 PJ. Kasvuskenaariossa
uusia kattiloita rakennetaan yhteensä 60, joista yhdeksän on 20–40
MW:n kokoluokan lämpölaitoksia ja loput kolmesta neljään MW:n
biokattiloita, joissa poltetaan pelkästään puuta. 20–40 MW:n polttolaitokset sijoitetaan keskikokoisiin kaupunkeihin ja biokattilat pääosin alle
10 000 asukkaan kuntiin. Vaikutukset aktiviteetteihin ja päästömääriin
näkyvät taulukossa.

Jo maltillisella päästövähennystoimien tehostumisella saavutettiin
skenaarioissa noin 30/44 prosentin (~ 0,3 kt) primääristen pienhiukkaspäästöjen vähennys nykyiseen tekniikkatasoon verrattuna (taulukko ). Tämä osoittaa, että nykyisellään savukaasunpuhdistuksen taso
laitoksissa on erittäin vaihteleva ja vähennyspotentiaali huomattava.
Kunnianhimoisemmalla päästöjen vähentämisellä saavutettiin lähes 90
prosentin (0,5/0,8 kt) vähennykset nykyiseen tekniikkatasoon verrattuna. Marginaalikustannukset lisävähennyksille olivat kaikissa skenaari-

Taulukko.
Puu-/turvekattiloiden päästöt ja vähennyskustannukset.
Vertailun vuoksi luvut on esitetty myös vuodelle 2005.

Skenaario
Aktiviteetti
Käytetty tekniikka
PM2.5-		
							
päästö (t/a)
		
(PJ)							

Vähennyskustannus
(k€/a)		

Marginaalikustannus
(€/Mg)			

2005		

24.4		

Nykyinen			

640		

800		

0

A Peruslinja

23.8		

Nykyinen			

590		

900		

0

A1		
23.8		
				

< 5 MW sykloni, >
5 MW ESP 1

330		

1300		

1600

A2		
23.8		
				

< 10 MW ESP 1, >
10 MW kuitusuodatin

70		

3200		

4400

B Peruslinja
31.4		
				

Nykyinen			

920		

1300		

0

B1		
31.4		
				

< 5 MW sykloni, >
5 MW ESP 1

640		

1600		

1100

B2		
31.4		
				

< 10 MW ESP 1, >
10 MW kuitusuodatin

100		

4200		

3500
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Toisaalta taas tutkittujen kattiloiden aiheuttama keskimääräinen väestöaltistus on jo nyt alhainen verrattuna moniin muihin
päästölähteisiin, johtuen päästökorkeudesta ja laitosten sijainnista
melko harvaan asutuilla seuduilla. Tämän vuoksi niihin kohdistetut
päästövähennystoimenpiteet eivät saavutettavista päästömääristä
huolimatta näytä olevan tehokas keino pienhiukkasten terveysvaikutusten vähentämiseksi koko maan tasolla.

Liikenteen ja puulämmityksen vaikutukset väestöaltistukseen pienhiukkasille ovat siis huomattavasti suuremmat kuin pienten polttolaitosten.

oissa melko alhaisia: 1 100–1 600 €/Mg ja 3 500–4 400 €/Mg, kun
tekniikkavaihtoehtoja 1 ja 2 verrataan peruslinjoihin, vastaavasti.

Viitteet:
Alaviippola B., Pietarila H., Lappi S. 2008. Pienten polttolaitosten (5 – 50 MW) piipun korkeuden mitoitus. Ilmatieteen
laitos – ilmanlaadun asiantuntijapalvelut.

Verrattaessa tuloksia muille päästösektoreille arvioituihin mahdollisiin päästövähennyksiin ja -kustannuksiin voidaan todeta, että pienistä
laitoksista löytyy verrattain runsaasti kustannustehokasta vähennyspotentiaalia. Teollisuusprosesseissa, puun pienpoltossa ja energiantuotantolaitoksissa kokonaisuudessaan potentiaaliset päästövähennykset olivat kullakin sektorilla luokkaa 1 kt, kun marginaalikustannusten
ylärajaksi otettiin 5 000 €/Mg (Karvosenoja ym. 2007).

Hänninen O, Leino O, Kuusisto E, Komulainen H,
Meriläinen P, Haverinen-Shaugnessy U, Miettinen I,
Pekkanen J. 2010. Elinympäristön altisteiden terveysvaikutukset Suomessa. Ympäristö ja Terveys 3/2010:12-35.
Karvosenoja N., Kangas L., Kupiainen K., Kukkonen J.,
Karppinen A., Sofiev M., Tainio M., Paunu V.-V., Ahtoniemi P.,
Tuomisto J. T., Porvari P. 2011. Integrated modeling
assessments of the population exposure in Finland to
primary PM2.5 from traffic and domestic wood combustion
on the resolutions of 1 and 10 km. Accepted to Air Quality,
Atmosphere and Health. DOI: 10.1007/s11869-0100100-9.

Tarkasteltujen pienten polttolaitosten aiheuttamat keskimääräiset
pitoisuudet ovat kuitenkin jo nykyiselläkin päästövähennystekniikoiden käytöllä verrattain alhaisia, alle 60 ng/m3. Suomen pienhiukkasten kokonaistaustapitoisuuksien vuosikeskiarvot ovat tyypillisesti olleet
noin 4–9 µg/m3 (Laakso ym. 2003). Laitosten aiheuttamat mallinnetut
pitoisuusvaikutukset ovat siis keskimääräisesti alle yhden prosentin
mitatuista kokonaispitoisuuksista. On kuitenkin huomioitava, että
tutkimuksen leviämismallinnus kuvaa päästöjen vaikutusta taustapitoisuuksiin 10 kilometrin alueresoluutiolla, ja paikalliset pitoisuudet
laitosten lähialueilla saattavat olla moninkertaisesti mallinnettuja vuosikeskiarvoja korkeampia (Alaviippola ym. 2009).

Karvosenoja N. 2008. Emission scenario model for regional
air pollution. Doctoral dissertation. Monographs Boreal
Environ. Res. 32.
Karvosenoja N., Zbigniew K., Tohka A. & Johansson M.
2007. Cost-effective reduction of fine primary particulate
matter emissions in Finland. IOP Publishing. Environmental
Research Letters. 8s.

Mallinnettujen päästöjen aiheuttama keskimääräinen väestöaltistus
laskettuna koko Suomen väestön yli (väestöpainotettu pitoisuus) oli
noin 7 ng/m3. Pientenkin energialaitosten piiput ovat yleensä suhteellisen korkeita, mistä syystä päästöt laimenevat ilmakehässä ja vaikuttavat vain vähän hengitysilman pitoisuuksiin. Suhteellisen alhaiset
väestöaltistusvaikutukset johtuvat lisäksi siitä, että tarkastellut laitokset sijaitsevat pääosin melko harvaan asutuilla alueilla. Suomessa taustapitoisuudet aiheutuvat pääasiassa Keski- ja Itä-Euroopasta tulevasta
kaukokulkeumasta. Lisäksi paikallisiin pitoisuuksiin vaikuttavat erityisesti
läheltä maan pintaa, kuten liikenteestä tai talokohtaisesta puulämmityksestä tulevat päästöt (puun pienpolton väestöpainotettu pitoisuus
on yli 500 ng/m3, Karvosenoja ym. 2011). Liikenteen ja puulämmityksen vaikutukset väestöaltistukseen pienhiukkasille ovat siis huomattavasti suuremmat kuin pienten polttolaitosten.

Laakso L., Hussein T., Aarnio P., Komppula M., Hiltunen V.,
Viisanen Y., Kulmala M. 2003. Diurnal and annual
characteristics of particle mass and number concentrations in
urban, rural and Arctic environments in Finland.
Atmospheric Environment, Volume 37, Issue 19, June 2003,
s. 2629-2641.
Pekkanen J. 2010. Elin- ja työympäristön riskit Suomessa.
Ympäristö ja Terveys 3/2010:4-5.
Pöyry 2007. Puupolttoaineiden kysyntä ja tarjonta Suomessa
vuonna 2020. Päivitetty tilannekatsaus. 34s.
TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö). 2010. Suomen kansallinen
toimintasuunnitelma uusiutuvista lähteistä peräisin olevan
energian edistämisestä direktiivin 2009/28/EY mukaisesti.
30.6.2010. 10s.

Pienten puu-/turvelaitosten polttoaineenkäyttö on muuhun energiasektoriin verrattuna suhteellisen vähäistä, joten myös niiden
aiheuttamat pienhiukkaspäästöt ovat alhaiset verrattaessa Suomen
kokonaispäästöihin. Savukaasunpuhdistuksen keskimääräisestä heikosta tasosta johtuen laitoksissa on kuitenkin kustannustehokasta
vähennyspotentiaalia, ja uudet päästörajat tulevat vähentämään
päästöjä reilusti.

TEM (Työ- ja elinkeinoministeriö). 2008. Pitkän aikavälin
ilmasto- ja energiastrategia. Valtioneuvoston selonteko
eduskunnalle. 6.11.2008. 130s.
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Riitta Larnimaa
Johtava asiantuntija
Sähköntuotanto, Energiateollisuus ry

Energia-alan tahtotila:

Hiilineutraali sähkö
ja kaukolämpö
vuonna 2050
Nyt on tärkeä keskittyä toimeenpanemaan jo sovittuja EU:n ja kansallisia ilmastotavoitteita vuoteen 2020 sekä samalla suunnata katse vuosiin 2030 ja 2050. Energiateollisuus on sitoutunut hiilineutraaliin tulevaisuuteenvuoteen 2050 mennessä.

E

nergian osuus Suomen ja EU:n kasvihuonekaasupäästöistä on noin 80
prosenttia. Kasvihuonekaasupäästöjen
vähentäminen onkin yksi energiapolitiikan
johtavista tavoitteista. Samalla on kuitenkin
turvattava energian saanti siten, että energian ja asumisen kustannukset eivät nouse
kohtuuttomiksi.
Energia-alan tahtotilana on hiilineutraali
sähkö ja kaukolämpö vuonna 2050. Tällöin
sähkön ja kaukolämmön suorat päästöt

vähentyvät noin viidesosaan nykyisestä.
Täysin päästötöntä tuotantoa ala ei lupaa.
Sen sijaan sähkön ja kaukolämmöntuotannon
omien päästöjen vähentämisen lisäksi energia-ala voi olla vähentämässä muiden toimintojen päästöjä siten, että sähkö ja kaukolämpö
korvaavat fossiilisten polttoaineiden käyttöä
liikenteessä, teollisuudessa ja lämmityksessä.
Yhteiskunta sähköistyy samalla, kun energian
kokonaiskulutus vähenee. Tavoitteena on
sähkön ja kaukolämmön tuotannossa omavarainen Suomi.
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Uusi teknologia avuksi energian
käytön tehostamiseen
Päästöjä ei vähennetä millään yksittäisellä
toimenpiteellä, vaan kaikkia keinoja tarvitaan. Energian käyttöä on tarpeen tehostaa merkittävästi kaikissa toiminnoissa. Uusi
teknologia tuo aivan uusia mahdollisuuksia
energiansäästöön. Esimerkiksi sähköistämällä
liikennettä nykyinen suorite saavutetaan kolmasosalla nykyisestä energian käytöstä. Kaikkea liikennettä tuskin lähivuosikymmeninä
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saadaan sähköistettyä, joten biopolttoaineillakin on oma roolinsa. Näitä ratkaisuja pitäisi
edistää veroratkaisuilla sekä tiedotusta, liikenneohjausta ja infrastruktuuria kehittämällä.
Sähköverkkojen entistä älykkäämpi toiminta tarjoaa uusia keinoja tehostaa energian käyttöä. Verkossa on älyä jo nyt muun
muassa sähköverkon häiriötilanteiden paikallistamisessa. Kun etäluettavat, tuntitasolla
luettavat sähkömittarit tulevat vuoden 2013
loppuun mennessä 80 prosenttiin kotitalouksista, äly alkaa näkyä myös kuluttajilla.
Etämittari on tulevaisuuden älykkään sähköverkon sydän. Älyverkkojen idea on siinä,
että tieto verkoissa kulkee kahteen suuntaan.
Nyt tuotanto vastaa aina kysynnän tarpeisiin.
Jatkossa myös kysyntä voi joustaa sähkön
huippukulutustilanteissa. Se vähentää energiantuotannon kustannuksia ja päästöjä. Tietotekniikka hoitaa sähköntuotannon ja -kulutuksen välisen keskustelun ja säädöt niin,
että homma toimii. Kun sähköautot liitetään
osaksi sähköverkkoa, ne voivat toimia sähkön varastona. Kuluttajalle tulee myös mah-

dollisuus halutessaan tuottaa tarvitsemansa
sähkö itse ja syöttää ylijäämä verkkoon.

Tuotantopaletti uusiksi
Vuonna 2050 nykyisestä sähkön ja kaukolämmön tuotantokapasiteetistä on käytössä enää
murto-osa, ja lähes kaikki tuotantolaitokset
on korvattu uusilla. Toisin päin ajateltuna nyt
rakennettavista laitoksista valtaosa on käytössä
vielä vuonna 2050. Seuraavan 15 vuoden
aikana energia-alan investointitarve on noin
25–30 miljardia euroa. Vuoteen 2050 mennessä tarvitaan sähköntuotantoon uutta kapasiteettiä noin 23 000 MW. Energiantuotannon ja -siirron uudistuminen lähes kokonaan
tarjoaa mahdollisuuden vähäpäästöisen tulevaisuuden toteuttamiseen.
Energiantuotannon näkökulmasta vuosi
2050 ei suinkaan ole kaukana. Teknologia voi
mullistaa energiankäytön, mutta energiantuotannossa joudutaan lähivuosikymmenien
ratkaisuja tarkastelemaan pitkälti nykyteknologian pohjalta. Toteutuessaan tekniset
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Toteutuessaan tekniset läpimurrot
auttavat tavoitteen toteuttamisessa, mutta yksinomaan niiden varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa.
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Hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen tarvitaan
monipuolista keinovalikoimaa.
läpimurrot auttavat tavoitteen toteuttamisessa, mutta yksinomaan niiden varaan tulevaisuutta ei voi rakentaa.
Eri energiantuotantomuotoja on hyödytöntä laittaa vastakkain, sillä päästöttömyys,
toimitusvarmuus ja kilpailukykyinen hinta –
sekä nykyistä selvästi suurempi energiaomavaraisuus – tarkoittavat sitä, että jatkossa tarvitaan kaikki keinot tuottaa sähköä ja lämpöä
vähillä päästöillä. Hiilineutraalissa energiatulevaisuudessa päästöttömät energiantuotantomuodot ottavat leijonan osan tuotantopaletista. Puun käyttö lisääntyy merkittävästi.
Vesivoimasta saadaan lisää säätövoimaa. Ydinvoimaa hyödynnetään mahdollisesti myös
kaukolämmössä. Tuulivoiman osuus kasvaa voimakkaasti siten, että sen määrä on
kutakuinkin nykyisen vesivoimantuotannon

suuruinen. Koska ilman fossiilisiakaan polttoaineita ei täysin selvitä, on hiilidioksidin
talteenotolla ja varastoinnillakin siivunsa hoidettavana. Hajautettu pientuotanto lisääntyy,
esimerkiksi rakennuksiin integroitu tuotanto ja pienimuotoinen yhdistetty tuotanto
yleistyvät.

Tarvitaan vakaa ja ennakoitava
investointiympäristö
Kasvihuonekaasupäästöjä ei saada alas ilman
energia-alan toimenpiteitä eikä yksin energiaalan toimenpiteillä. Vision kattamat hiilidioksidipäästöt vähenevät 85–90 prosenttia.
Päästöjä pitää vähentää kaikissa toiminnoissa.
Kansalaisten kulutusvalintoja ja käytännön
toimenpiteitä pitää ohjata pitkäjänteisesti
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Nyt tuotanto vastaa aina kysynnän
tarpeisiin. Jatkossa myös kysyntä
voi joustaa sähkön huippukulutustilanteissa.
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Päästökauppa ainoa taloudellinen
ohjauskeino

Ydinvoimaa hyödynnetään mahdollisesti myös kaukolämmössä.

energian käytön tehostamiseen ja päästöjä
vähentäviin lämmitys- ja liikkumismuotoihin,
kuten kaukolämmön käyttöön ja sähköautoihin.
Energia-ala on ylivoimaisesti pääomaintensiivisin teollisuuden toimiala Suomessa. Sen
investointien suunnittelu ja toteuttaminen
vie aikaa useita vuosia. Toteutuneiden investointien käyttöikä on puolestaan pitkä, aina
useita kymmeniä vuosia ja lähes poikkeuksetta valmistavan teollisuuden investointeja
pitkäikäisempiä.

Valtaosa energiatoimijoista kuuluu päästökauppaan, joka on valittu EU:n laajuiseksi
taloudelliseksi ohjauskeinoksi. Päästökaupan
kanssa päällekkäinen ohjaus vähentää kustannustehokkuutta ja nostaa kuluttajien sähköstä
maksamaa hintaa. Päästökaupan kanssa
päällekkäistä ohjausta, kuten uutta verotusta
tai hiilidioksidin ominaispäästörajoja, ei tule
ottaa käyttöön.
Energia-ala Suomessa ja EU:ssa on visioillaan valmistautunut hiilivapaaseen tulevaisuuteen, johon komissio tämän vuoden aikana
rakentaa tiekarttaa. Tiekarttatyössään yhteisö
tarkastelee rinnan energiaa, liikennettä ja
resurssien käyttöä. Suomessakin valmistautuminen on tavallaan aloitettu tulevaisuusselonteon avulla.
Sen sijaan Suomelta puuttuvat arviot ja
laskelmat siitä, mitä komission tiekartan
mahdolliset tavoitteet vuosille 2030 ja 2040
tarkoittaisivat meille. Tämä työ olisi pikaisesti
käynnistettävä. Sen osalta energia-alan katse
kohdistuu pitkälti tulevaan hallitukseen.

Energia-ala ei pysty toteuttamaan hiilineutraalia tulevaisuutta ilman, että päätöksentekijät kansallisesti ja EU:ssa turvaavat
investoinneille vakaan ja ennustettavan toimintaympäristön. Alan toivelistan ykkösenä
on pitkäjänteinen ja johdonmukainen energia- ja ilmastopolitiikka. Toimivat energia-,
polttoaine- ja päästöoikeusmarkkinat ovat
myös avainasemassa. Kotimaisten polttoaineiden, kuten metsäenergian markkinoita
on tarpeen kehittää muun muassa hankintaa
ja ohjeistusta parantamalla. Kaukolämmön
kilpailukyvyn parantaminen sekä kaavoituksen, ympäristövaikutusten arvioinnin ja laitosten luvituksen virtaviivaistaminen ja nopeuttaminen ovat myös tarpeen. Esimerkiksi tuulivoiman osalta ollaan pahassa pattitilanteessa: Yhtäältä sitä on vuosikausia haluttu
ja nyt, kun sitä oltaisiin valmiita rakentamaan,
hankkeet seisovat muun muassa valitusten
takia.
EU:lta ala toivoo esimerkiksi sitä, että sähkömarkkinoista saadaan aidosti yhteiset ja
avoimet ja että yhteisö veisi määrätietoisesti
eteenpäin globaalia päästöoikeuden hinnanmuodostusta.
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Esimerkiksi tuulivoiman osalta
ollaan pahassa pattitilanteessa:
yhtäältä sitä on vuosikausia
haluttu ja nyt, kun sitä oltaisiin
valmiita rakentamaan, hankkeet
seisovat muun muassa valitusten
takia.
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Tutkimustuulia
Tutkimustuulia-

palstalla kerrotaan lyhyesti alkaneista ja juuri alkavista tutkimushankkeista.

REDUST etsii parhaita talvikunnossapidon
keinoja katupölyn vähentämiseksi
Katupöly on keväisin hengitettävien hiukkasten päälähde
kaupungeissa. Tiedon jatkuvasti lisääntyessä karkeiden
hiukkasten terveyshaitoista on ongelmaan pystyttävä puuttumaan entistä tehokkaammin.

kaupunkireiteillä. Testitiet jaetaan kolmeen osaan, joille
tehdään eri käsittelyt.
Liukkauden torjunnan osalta verrataan eri hiekoitusmateriaaleja ja suolausta sekä kolmen eri nasta- ja kitkarenkaan
pölynmuodostusta. Hiekoitustestissä selvitetään hiekoituksessa muodostuvan pölyn maksimimäärää olosuhteissa,
joissa ei ole aiemmin muodostunutta pölyä kadun pinnalla.
Nastarengasmittauksia tehdään erilaisilla pölytasoilla.

REDUST – Best winter maintenance practices to reduce
respirable street dust in urban areas – demonstration of
best practices, strategy development and implementation
on nelivuotinen (2011–2014) hanke, jonka tavoitteena on
löytää parhaat talvikunnossapidon keinot, joilla katupölyä
voidaan vähentää, sekä edesauttaa näiden keinojen käyttöönottoa.

Pölynsidontakokeissa täsmälevittimen tehoa verrataan
koko tien kasteluun sekä suolaliuosta pelkkään veteen.
CaCl2:n lisäksi voidaan testata myös muita pölynsidonta-

Hankkeessa demonstroidaan talvikunnossapidon eri toimenpiteiden, materiaalien ja tekniikoiden vaikutusta hengitettävään katupölyyn. Mittaukset toteutetaan testiteillä
Helsingissä ja Vantaalla sekä Espoon, Helsingin ja Vantaan

Redust -hankkeen 1. seminaari
pidettiin tammikuussa 2011.
Kuvaaja Roy Koto.
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REDUST aims to find
best winter maintenance
practices to reduce
respirable street dust

aineita. Kadunpuhdistuksen osalta testataan eri puhdistustekniikoiden ja niiden yhdistelmien tehokkuutta PM10:n
vähentämiseen. Vuonna 2011 testataan mekaanista harjausta, pesevää imusuulaketta sekä perinteistä imulakaisukonetta ja säistä riippuen mahdollisesti myös kahta eri
painepesua.

Street dust is a major source of urban air pollution (PM10)
during spring time. Efforts to mitigate this problem must
be taken more seriously than before as the knowledge of
health effects caused by street dust has increased.

Mittauksiin käytetään Metropolian Nuuskijaa sekä Nordic
Enviconin Opel Vectraa ja lisäksi toisen testitien molemmin puolin sijoitetaan hiukkasmittauslaitteet. Ilmalaatua
kaupunkialueilla seuraa HSY.

REDUST
– Best
to reduce respirable
demonstration of best
and implementation,
2014).

Kevään aikana kerätyn tiedon perusteella lasketaan kvantitatiivinen PM10 päästökerroin ajoneuvoille (PM10 massa/km)
ja talvikunnossapitotoimenpiteiden tehokkuus päästöjen
vähentämiseksi. Lisäksi tehdään arviot kokonais-PM10päästöstä nykytilanteessa ja siitä minkälainen vähenemä
saavutettaisiin parhailla talvikunnossapidon käytännöillä.
Myös toimenpiteiden kustannuksista lasketaan arvio.

winter maintenance practices
street dust in urban areas –
practices, strategy development
is a four-year project (2011–

Saatuja tuloksia hyödyntäen kehitetään toteuttamiskelpoinen strategia katupölyä vähentävistä talvikunnossapidon
toimista. Strategiaa testataan projektin aikana vähintään
yhdellä kaupunkien kunnossapitoalueista. Strategiaa
tarkistetaan vuosittain aina kuluneen kevään tulosten perusteella ja muutetaan tarvittaessa.

The project aims at finding the best winter maintenance
practices (in the field on traction control, dust
suppressing and street cleaning) and at accelerating
their implementation to reduce levels of respirable
(PM10) street dust in urban areas. The project will
demonstrate the emission reduction potential and air
quality benefits of the best practices. The associated
cost will be estimated and compared with the current
state. A strategy to reduce levels of respirable (PM10)
street dust by means of better winter maintenance
practices in urban areas in Finland will be developed and
implemented.

Hankeen tuloksista tiedotetaan vuosittain järjestettävissä
katupölyseminaareissa sekä messuilla, hankkeelle avattavilla www-sivuilla ja julkaistavissa raporteissa.

The project’s coordinating beneficiary is the City of
Helsinki and associated beneficiaries are HSY Helsinki
Regional Environmental

Hankkeen koordinaattorina toimii Helsingin ympäristökeskus. Hankeen toteuttamisessa ovat mukana myös Espoo, Vantaa, Metropolia, HSY ja Nordic Envicon Oy. Projektin
rahoitukseen on saatu EU Life+ -rahoitustukea. Hankkeen
kokonaisbudjetti on noin miljoona euroa.

Services Authority, City of Espoo, City of Vantaa, Nordic
Envicon Oy and Helsinki Metropolia University of Applied
Sciences. The project gets financial support from the Life
+ financial instrument of the European Commission.

Lisätietoja:
projektin web-sivuilta, jotka aukeavat maaliskuun lopussa:
www.redust.fi
ja Taiju Virtanen, taiju.virtanen@hel.fi, p. (09) 310 32 051

More information:
www.redust.fi (at the end of March)
and taiju.virtanen@hel.fi
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Ruuvipenkissä
Teksti: Raisa Nevalainen

Mitä tehdä, jos lämpövoimalan
päästöt tunkevat kotiin?
Kunnissa eri puolella Suomea on öljykäyttöisiä lämpövoimaloita, niin kutsuttuja vara- tai huippuvoimaloita, joita
käytetään esimerkiksi talven kovilla pakkasilla. Ne voivat sijaita asutuksen keskellä. Joensuussa tällainen lämpövoimala sijaitsee noin sadan metrin päässä
lähimmästä asutuksesta ja haittaa lähiasukkaan arkea.
”Öljykattila tuottaa päänsärkyä aiheuttavan hajun tunneiksi useina päivinä kuukaudesta, joskus jopa päiviksi peräjäl-

keen. Ikkunoita ei voi avata lämpövoimalan haistessa. Ongelma johtuu siitä,
että voimalan öljykattila huohottaa kuumana pidettävästä raskas-polttoöljystä
höyrystyneet yhdisteet kattilan huohotuspiipusta ulos. Nämä kantautuvat
hyvinkin ärhäköinä jopa kilometrin päähän siihen suuntaan, minne tuuli ja ilmanpaineet niitä siirtävät. Tämä haittaa elämää, puhumatta raskasmetalliyhdisteiden toistuvasta hengittämisestä
ja sen terveellisyydestä”, kuvailee puolitoista vuotta kerrostalossa voimalan

kupeessa asunut lukijamme. Hän ihmettelee, mitä asialle voi tehdä, ja me selvitimme.
Havaitessaan tällaisen ongelman kuntalainen voi ilmoittaa asiasta kunnan
ympäristölupaviranomaiselle. Suorasta
terveyshaitasta voi myös olla yhteydessä
terveysviranomaiseen. Tässä tapauksessa ympäristöviranomainen on Joensuun
kaupungin ympäristövirasto, jonne henkilö on jo valituksen tehnyt.

Joensuulainen asukas kokee haittaa
kotinsa vieressä sijaitsevasta öljykäyttöisestä lämpövoimalasta. Lämpövoimalan
öljykattila huohottaa kuumana pidettävästä raskas-polttoöljystä höyrystyneet
yhdisteet ulos kattilan huohotuspiipusta.
Ne kantautuvat hänen mukaansa asunnon sisään ja aiheuttavat pääsärkyä
hajuhaitan lisäksi.
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MISTÄ
TUULEE?
Mitä asialle on tehty, ympäristönsuojelupäällikkö Jari Leinonen?
Olemme saaneet ilmoituksen ja ilmoittaneet asiasta edelleen Fortumille, joka
on luvannut selvittää asiaa. Asia on siis
vireillä.
Mitä asialle käytännössä voitaisiin tehdä, jos lämpövoimalasta on haittaa ihmisille?
Teoriassa paras ratkaisu olisi, että
voimala voitaisiin korvata tai siirtää
muualle. Tässä tapauksessa on kuitenkin
ongelmallista, ettei voimalasta ole tullut
vuosien aikana muita valituksia.
Fortum Power and Heat Oy:n Joensuun
voimalaitoksen aluejohtaja Timo Partanen, voiko kyseisestä öljykäyttöisestä
lämpövoimalastanne olla haittaa sen
lähellä asuville?
Aina on mahdollista, että jotain haittaa voi tulla, mutta laitos on lupien ja
asetusten mukainen. Öljyn hajua voi tulla
ympäristöön huohottimen toimimisen
ja öljysäiliön täyttämisen yhteydessä.
Täyttötilanteisiin liittyvästä hajuhaitasta olemme tietoisia, mutta sille ei voi
mitään.

Miten tiheimmin asutulla pääkaupunkiseudulla asutuksen ja lämpövoimaloiden rinnakkainelo sitten hoituu? Löytyykö
Helsingin seudulta vastaavia kokemuksia? Puhelinsoitto Helsingin kaupungin
ympäristökeskuksen ympäristövalvontapäällikölle Pertti Forssille paljastaa, ettei
Helsingissä ole näin pieniä voimalaitoksia, joten siellä ei vastaavista päästöhaitoistakaan ole kokemusta. Varavoimalaitostenkin päästökorkeudet ovat kerrostalojen yläpuolella.
Asukasyhteydenotot ovat yksi tärkeä
tiedonlähde viranomaisille. Kuntalaisella on myös oikeus saada virallinen
vastaus ja valituskelpoinen ratkaisu kunnan viran-omaiselta asiassaan. Tässä
tapauksessa esimerkiksi siitä, että onko
kuvatunkaltainen asiantila hyväksyttävä.
Ratkaisusta kuntalainen voi kirjelmöidä
edelleen aluehallintovirastoon ja hakea
asialle myös päätöstä Vaasan hallintooikeudesta, jonka käsiteltäväksi kuuluvat
muun muassa ympäristönsuojelulain mukaiset lupa- ja velvoittamispäätökset.

Mitä teette, kun saatte ilmoituksen havaitusta haitasta?
Aluetta käydään tutkimassa ja selvitetään, onko siellä jotain vialla. Jos
kyseessä on prosessihäiriö, se laitetaan
kuntoon. Jos kyseessä on pidempiaikainen systemaattinen häiriö, etsitään sille
ratkaisua. Esimerkiksi meluongelmia on
ollut ja ne on selvitetty.
Onko kyseisen lämpövoimalan pakko sijaita siinä asutuksen vieressä?
Kaukolämpöverkon ja -tuotannon kannalta on olennaista, että se on siinä, missä
se nyt sijaitsee. Se on rakennettu siihen
2000-luvun alussa korvaamaan toinen
pienempi laitos.
Onko sen siirtäminen muualle teoriassa
kuitenkin mahdollista?
Teoriassa se on mahdollista, käytännössä kuitenkaan ei.

Eikö kattilan huohotuspiippua voisi jatkaa, jotta sen päästöt nousisivat asutusta
korkeammalle tai päästöjä jotenkin suodattaa, ihmettelee harmistunut joensuulainen.
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Mikseivät kunnat enää
ilmoita Vahtiin?
Valvonta ja kuormitustietojärjestelmä
VAHTI on osa Ympäristönsuojelun tietojärjestelmää (YSL 27§) ja siihen
tallennetaan tietoja muun muassa
ympäristölupavelvollisten luvista ja
päästöistä vesiin ja ilmaan sekä jätteistä. Aineisto on tarkoitettu ELY:n
yl-alueen valvojille, AVI:en ympäristölupahakemusten käsittelijöiden sekä
kuntien lupakäsittelyn ja -valvonnan
tehtäviä hoitaville virkamiehille. Lisäksi aineisto muodostaa pohjan valtakunnan tason ympäristökuormituksen tarkasteluun eri toiminnan tasoilla.
Vahdin rinnalle luotiin KUNTA-VAHTI,
jonne kunnat ilmoittivat luvittamiensa laitosten tietoja – mutta tämä ei
ole enää toiminut. Mistä on kyse,
ympäristöneuvos Markku Hietamäki
ympäristöministeriöstä?
“Idea ei toiminut käytännössä
tähän tarkoitukseen. Kaikista kunnista ei saatu tietoja tai tiedoissa ilmeni virheitä. Nyt kunnat kirjaavat
Vahtiin vain päivämäärän, jolloin
jonkin luvittamansa laitoksen rekisteröinti on tapahtunut. Tarkoitus ei
kuitenkaan ole haudata pysyvästi
ajatusta Kunta-Vahdista. Kysymys
kuuluukin, kuinka tarjottaisiin palveluja kunnille. Koko Vahti-järjestelmää kehitetään kuluvana vuonna
ja on tarkoitus, että uusi Vahti tulisi
käyttöön vuoden 2012 aikana.”
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Ilmassa
Maailman energiankulutusta voitaisiin
leikata jopa 70 prosenttia

U

udessa tutkimuksessa väitetään,
että energiankulutusta olisi mahdollista leikata maailmanlaajuisesti jopa kolmella neljänneksellä käyttäen
yksinkertaisia, jo olemassa olevia keinoja.
Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä keskusteltaessa puhutaan usein
energiantuotannon päästöjen vähentämisestä. Tämän arvellaan johtuvan siitä, että
energiankulutustottumuksia ei haluttaisi
muuttaa. Energiatehokkuustoimien käyttöönotto olisi tutkijoiden mukaan kuitenkin huomattavasti nopeampi ja helpompi
tapa vähentää päästöjä kuin puhtaamman energiantuotannon kehittäminen ja
käyttöönotto.
Cambridgen yliopiston tutkijat selvittivät,
kuinka paljon rakennusten, liikenteen ja
teollisuuden energiankulutusta voitaisiin
jo olemassa olevalla tekniikalla vähentää.

Tutkija Julian Allwood esittää, että energiaa säästyisi jopa 73 prosenttia nykyiseen
verrattuna, mikäli kaikkien rakennusten
ikkunoissa olisi laadukkaat 3-kerroslasit
ja seinissä käytettäisiin 300 millimetrin
eristekerroksia. Lisäksi pesukoneiden veden lämpötiloja pitäisi laskea ja autojen
maksimipaino tulisi asettaa 300 kilogrammaan.
Allwoodin mukaan useimmat ihmiset
eivät ole tietoisia energiankulutuksen
vähennysmahdollisuuksista. Tutkijat toivovat tilanteen muuttuvan, kun tutkimuksella
osoitetaan valtavien energiansäästöpotentiaalien olemassaolo. Allwood kuitenkin muistuttaa, että kaikkia tutkimuksessa
esiteltyjä keinoja ei voitaisi ottaa heti
käyttöön. Esimerkiksi kevyet autot voisivat aiheuttaa ongelmia liikenneturvallisuuteen.

Miehet kuormittavat ympäristöä
naisia enemmän
Miehet kuormittavat ympäristöä enemmän kuin naiset etenkin ruokailutottumustensa vuoksi. Tämä oli yksi
Turussa helmikuussa järjestetyn pohjoismaisen kestävää kehitystä käsittelevän
Ratkaisuja-konferenssin päätelmä. Tapahtumaa isännöinyt Pohjoismaiden ministerineuvosto puhuu kansainvälisesti
sen puolesta, että suku-puolinäkökulma
sisällytettäisiin ilmastoneuvotteluihin.

tuna miehet syövät enemmän lihaa ja
ajavat pitkiä matkoja autolla. Naiset
puolestaan syövät enemmän kasviksia
ja liikkuvat pääasiassa lyhempiä matkoja julkisilla kulkuneuvoilla.
Laskelmat osoittavat, että kokonaisuutena miehet kuormittavat ympäristöä noin 22 prosenttia enemmän kuin
naiset, kun kulutusta mitataan hiilidioksidipäästöinä kiloissa.

Naiset ja miehet kuormittavat
ympäristöä eri tavoin. Erityisesti liikenneja ruokailutottumusten suhteen kulutuksessa on suuria eroja. Yksinkertaistet-

– 300 kilogramman autot olisivat turvallisuusriski nykyisten autojen seassa.
Politiikkatoimien avulla voidaan kuitenkin
ohjata valmistajat tekemään kevyempiä
autoja, Allwood näkee.
Myös maineikkaassa Oxfordin yliopistossa tutkitaan vähähiilisen tulevaisuuden
mahdollisuuksia. Tiedemies Nick Eren mukaan Allwoodin laskelmat energiansäästön mahdollisuuksista voivat olla jopa
aliarvioituja. Eyren mukaan rakennusten
energiankulutusta on mahdollista leikata
enemmänkin. Lopulta säästöt ovat kuitenkin kiinni ihmisten kulutustottumuksista.
– Edes passiivitalo ei auta, jos talvella
pidetään ikkunaa auki, Eyre muistuttaa.
Havainnoilla, jonka mukaan energia-investoinnit tulisi pääsääntöisesti suunnata
rakennusten, ajoneuvojen ja tehtaiden
kehittämiseen energiantuotannon sijaan,

Verkkojulkaisu
pohjoismaiden
energiayhteistyöstä
Pohjoismaat tekevät paljon energiapoliittista yhteistyötä erityisesti sähköalalla. Mutta miltä Pohjoismaiden energiayhteistyön tulevaisuus näyttää? Onko
yhteistyö edellytys tulevaisuuden energiamarkkinoilla ja missä määrin maat ovat
valmiita lisäämään sitä?
Analys Norden on Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkojulkaisu, josta saa
nopeasti hyvän yleiskuvan Pohjoismaiden poliittisesta keskustelusta. Suomen
tapahtumista verkkojulkaisuun kirjoittaa
Markku Heikkilä.
www.norden.org/fi/analys-norden
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Pilvipalvelut vähentävät energiankulutusta 94 prosenttia
ICT-alalla on mahdollisuus vähentää kasvihuonekaasupäästöjä globaalisti jopa 15
prosenttia vuoteen 2020 mennessä. ICTalan tuotteiden ja palveluiden mahdollistama säästöpotentiaali on viisinkertainen alan hiilijalanjälkeen verrattuna. Keskeisessä asemassa ovat
energiatehokkuutta parantavat ja matkustamista vähentävät ratkaisut, pilvipalvelut sekä teknologinen kehitys.
Elisa Oyj:n maaliskuussa julkaisemasta
raportista selviävät laskentaperusteet ja
eri palvelujen päästösäästöt konkreettisina lukuina. Niiden avulla yritykset ja
yhteisöt voivat suunnitella toimenpiteitä
päästösäästöjen ja tavoitteiden toteuttamiseksi.
– Pilvestä hankitut konesalipalvelut vähentävät energiankulutusta 94 prosenttia.
Kiinteistöjen energiatehokkuutta paran-

tavilla palveluilla, kuten monitila- ja etätyöratkaisuilla, toimistotilojen energiankulutusta voidaan puolestaan vähentää jopa
35 prosenttia, Elisan ympäristöasioista vastaava johtaja Kimmo Pentikäinen kertoo.
Elisan palveluilla vähennettiin päästöjä
viime vuoden loppupuoliskolla 19 prosenttia yhtiön vuoden 2009 vertailuajankohdan hiilijalanjäljestä. Päästösäästö
vastaa 16 miljoonaa henkilöautolla ajettua kilometriä. Elisan omassa toiminnassa hiilijalanjälkeä pienennetään palveluiden maksimaalisella hyödyntämisellä ja
toimintatapamuutoksilla.
– Esimerkiksi rakenteilla olevan uuden
konesalimme hukkalämpö johdetaan
kaukolämpöverkkoon, jolloin palvelinsalin
hiilijalanjäljestä tulee negatiivinen, Pentikäinen toteaa.

Ilmanlaatua voi seurata
raitiovaunuissa ja metroissa
Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua on voinut seurata maaliskuun 8. päivästä alkaen raitiovainuissa ja metroissa. Ilmanlaatutiedosta on hyötyä henkilöille, jotka
saavat oireita ilmansaasteista. Tilannetta
seuraamalla voi välttää huonon ilmanlaadun alueita ja vähentää omaa altistumista
ilmansaasteille. Ilmanlaatutieto tulee
Helsingin seudun ympäristöpalvelujen
mittausasemilta.
Helsingin seudun liikenteen infotaulut raitiovaunuissa ja metroissa kertovat
pääkaupunkiseudun ilmanlaadun tunneittain. Ilmanlaatutiedot näkyvät infotauluissa kello 12–18.

Myös Helsingin keskustassa on erillinen
ilmanlaatunäyttö Yliopiston Apteekin ikkunassa, osoitteessa Mannerheimintie 5.
Apteekin näyttö on nyt uudistettu ja siitä
jalankulkija näkee aikaisempaa paremmin juuri kyseisessä pisteessä mitatun
ilmanlaadun sekä arvion terveysvaikutuksista. Tulokset tulevat viereiseltä HSY:n ilmanlaadun mittausasemalta.
Vantaalla ilmanlaatua voi seurata
kymmenestä HSL:n aikataulunäytöstä.
Näyttöjä on kauppakeskuksissa (Tikkuri,
Myyrmanni), kirjastoissa (Lumo), uimahalleissa (Tikkurila, Myyrmäki ja Martinlaakso) sekä sairaaloissa (Katriina).

Ilmanlaatu on suurimman osan ajasta
hyvä tai tyydyttävä. Sen sijaan etenkin keväisin pölykaudella punainen väri lisääntyy
näytöillä näkyvissä kartoissa. Punainen
kertoo huonosta ilmanlaadusta ja osoittaa alueet, joilla on runsaasti katupölyä
tai pakokaasuja.
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Lisätietoja:
www.elisa.fi/ymparisto
www.e-julkaisu.fi/elisa/
ymparistovastuumittariraportti-2010

FAKTA:
Pilvipalvelut ovat internetissä käytettäviä
palveluja, jotka korvaavat yritysten omat
ohjelmistot ja laitteet.
Yritysten tieto ja tarvittavat sovellukset
sijaitsevat palveluntarjoajien ylläpitämillä
palvelimilla ja niihin pääsee käsiksi mistä
tahansa.
Kyse on siis tiedonvälityksen sekä
laskenta- ja tallennuskapasiteetin tarjoamisesta käyttäjille netin välityksellä.

Ilmastopäivän
seuraksi ilmastofestivaalit

P

ohjoismainen ilmastopäivä on päätetty järjestää myös tänä vuonna. Lisäksi
Suomi järjestää Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajakaudellaan
yhteistyössä Aalto-yliopiston kanssa ilmastofestivaalit, jotka yhdistetään ilmastopäivän tapahtumiin.
Ilmastopäivän juuret ovat yhteispohjoismaisissa aloitteissa, joita kehitettiin Kööpenhaminan ilmastokokousta varten, ja
sen jälkeen sitä on vietetty koulujen ilmastotapahtumana kaikkialla Pohjoismaissa.
Nyt kolmannen kerran järjestettävä ilmastopäivä on kasvanut vuosi vuodelta;
vuonna 2010 oli mukana kaksinkertainen
määrä kouluja edellisvuoteen verrattuna.
Kiinnostuksen toivotaan olevan vielä
suurempaa tänä vuonna.
Ilmastofestivaalit pidetään elokuun loppupuolella 2011, ja niiden toivotaan herättävän laajaa kiinnostusta sekä opiskelijoiden että tutkijoiden parissa. Tarkempaa
tietoa festivaaleista julkaistaan kevään
aikana.
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Ilmassa
WWF tarjoilee:
Puhdasta ja
kohtuuhintaista
energiaa vuonna
2050

W

WF:n julkaisema The Energy
Report selvittää, miten koko
maailman energian tarve
voidaan täyttää puhtaasti,
kestävästi ja taloudellisesti vuoteen 2050
mennessä. Reseptinä ovat energiatehokkuus, uusiutuvat energialähteet ja vain
viisi prosenttia uutta teknologiaa. Raportin on WWF:n toimeksiannosta laatinut
energiakonsulttiyhtiö Ecofys.
Raportin mukaan energiatehokkuus on
avaintekijä, jos halutaan varmistaa energian saatavuus, kestävyys ja uusiutuvuus
tulevaisuudessa.
– Nykyinen kehitys, joka tukeutuu fossiilisiin polttoaineisiin, johtaa väistämättä
energian saatavuusongelmiin ja tästä
johtuviin kohoaviin kustannuksiin, puhumattakaan ilmastonmuutoksen tuhoisista
vaikutuksista, toteaa Tony Long, WWF:n
Euroopan poliittisen toimiston johtaja.
WWF:n energiavision mukaan maailman
energiantuotannosta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä tulee vähentää yli 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä, jotta ilmaston
lämpeneminen voidaan rajoittaa alle kahteen asteeseen. Jopa puolet tarvittavista
päästövähennyksistä voidaan saavuttaa
energiatehokkuustoimenpiteillä. Suurimmat mahdollisuudet löytyvät rakentamiseen, liikkumiseen ja teollisuuden energiansäästötoimenpiteistä. Samalla leikataan
kuluja ja luodaan uusia työpaikkoja.
Energian säästämisen lisäksi tarvitaan
infrastruktuurin modernisointia, säh-

köistämistä ja älykkäitä verkkoratkaisuja.
Toisaalta uutta teknologiaa tarvitaan raportin mukaan vain noin viisi prosenttia.
– Tämä ei tapahdu ilmaiseksi. Alkuvaiheessa
tarvittavien
investointien
määrä voi nousta jopa kahteen prosenttiin vuotuisesta BKT:sta. Vuoteen 2040
mennessä tehdyt investoinnit maksavat
kuitenkin itsensä takaisin ja tuovat taloudellisia säästöjä ja puhtaan tulevaisuuden,
sanoo WWF Suomen Ekologinen jalanjälki
-ohjelman päällikkö Jussi Nikula.
Puhdas energiatulevaisuus edellyttää
myös, että elämäntavoissa tapahtuu muutoksia. Ruoantuotanto kasvavan väestön
tarpeisiin ja lisääntyvä biomassapohjainen
energiatuotanto voivat vakavasti rasittaa
metsiä, viljelymaita ja makean veden ekosysteemejä. Tasapainon saavuttamiseksi
muun muassa lihankulutuksen tulee
globaalisti pysyä kohtuullisena ja yleisen
lihankulutuksen kasvun taittua.
– Käytännössä tämä merkitsee sitä,
että OECD-maissa lihankulutuksen tulee
puolittua henkeä kohti vuoteen 2050
mennessä. Toisaalta nykyisin merkittävä
määrä elintarvikkeita pilaantuu tai menee muuten hukkaan turhaan. Siinä on
myös hieno toimenpiteiden kohde, jossa
voidaan halvalla parantaa kaikkien hyvinvointia, Nikula summaa.
Lisätietoja:
www.panda.org/energyreport
www.wwf.fi/wwf/www/uploads/
pdf/101223_energy_report_final_
print_2.pdf
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Odotettavissa
ennätysmäinen
arktinen
otsonikato
Poikkeuksellisen kylmät lämpötilat Arktisen alueen otsonikerroksessa yhdessä
yhä korkeiden ilmakehän otsonia tuhoavien aineiden pitoisuuksien kanssa ovat
johtamassa ennätykselliseen otsonikatoon pohjoisilla alueilla. UV-arvojen
arvellaan kohoavan tänä keväänä ja otsonivaje voi kohottaa selkeän sään UVsäteilyarvoja pitkälle kesään.
Tähän tulokseen on päädytty EU:n rahoittamassa tutkimusprojektissa, jossa
hyödynnetään otsonikerrokseen eri puolilta pohjoiskalottia päivittäin lähetettyjä
otsoniluotaimia. Luotaimia lähetetään
yli 30 mittausasemalta Euroopasta,
Venäjältä, Pohjois-Amerikasta ja Grönlannista. Projektia koordinoi saksalainen
Alfred Wegener Instituutti. Suomesta tutkimukseen osallistuu Ilmatieteen laitoksen Lapin ilmatieteellinen tutkimuskeskus
Sodankylässä.

Lisätietoja:
Alfred Wegener Instituutin internetsivuilla, Arctic on the verge of
record ozone loss – Arctic-wide
measurements verify rapid depletion
in recent days:
www.awi.de/en/news/press_releases
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Tutkimus antaa
synninpäästön
elintarvikepakkauksille

E

lintarvikepakkauksen ympäristövaikutukset ovat merkittävästi pienemmät kuin itse elintarvikkeen
tuotannon ja kulutuksen aiheuttamat
päästöt. Tuoreen tutkimuksen mukaan
roskiin päätyvän ruoan tuottaminen kuormittaa ympäristöä enemmän kuin pakkauksen valmistus. Ekologisimpia pakkauksia ovat sellaiset, joilla ruokahävikkiä
syntyy vähiten.
MTT:n koordinoima FutupackEKO-tutkimushanke selvitti elintarvikepakkausten
ympäristökuormitusta osana tuotteen koko
elinkaarta. Tulokset mursivat monia yleisiä
myyttejä pakkausten ympäristövaikutuksista. Hankkeen vastuullinen johtaja JuhaMatti Katajajuuri MTT:stä kertoo, että
pakkaus saattaa jopa pienentää paljon
kuormittavan elintarvikkeen ympäristövaikutuksia, jos se suojaa ruokaa hyvin pilaantumiselta.
FutupackEKO-tutkimuksessa tarkastellut kolme esimerkkituotetta olivat Fazer
Leipomoiden ruispalaleipä, HK Ruokatalon
kokolihaleikkele ja Raision soijapohjainen
jogurttityyppinen tuote. Tutkimuksessa
arvioitiin elintarvikkeiden tuottamisen ja
kulutuksen sekä pakkausten valmistuksen ja hävittämisen vaikutukset ilmastonmuutokseen, rehevöitymiseen sekä
happamoitumiseen. Tarkastelussa oli
mukana vaihtoehtoisia pakkauksia ja
käytettyjen pakkausten hyötykäyttötapoja.
Tulosten mukaan esimerkiksi jo puolikkaan ruispalaleivän tai yhden kinkkusiivun päätyminen haaskuuseen aiheuttaa
suuremman ympäristökuormituksen kuin
pakkausten valmistus ja jätehuolto. Pakkaavan teollisuuden haasteena onkin
juuri optimoinnin vaikeus.

Kymmenen prosenttia pois
kaupunkien toimitilojen
kasvihuonekaasupäästöistä
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut koordinoi projektia, jossa seurataan
Helsingin seudun kaupunkien toimitilojen käytöstä eli lämmityksestä,
sähkönkulutuksesta, henkilöstön työasiointimatkoista, paperinkulutuksesta ja jätteistä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä. Tavoitteena on vähentää projektiin kuuluvien pilottikiinteistöjen päästöjä kymmenellä
prosentilla vuoden 2011 loppuun
mennessä.
Vuonna 2009 kasvihuonekaasupäästöjä syntyi eniten pilottikiinteistöjen lämmityksestä ja toiseksi
eniten sähkönkulutuksesta. Lentomatkojen osuus kokonaispäästöistä
oli merkittävä niissä kiinteistöissä,
joissa työmatkoja tehtiin lentämällä.
Paperinkulutuksella ja jätteillä oli
suhteellisen pieni osuus kokonaiskasvihuonepäästöistä kaikissa kiinteistöissä. Pilottikiinteistöissä syntyi päästöjä yhteensä 10 510 tonnia CO2-ekvivalenttia vuoden 2009 aikana.
Päästövähennyksiin pyritään muuttamalla käyttötottumuksia. Pilottikiinteistöihin on koulutettu ekotukihenkilöitä, joiden tehtävä on kannustaa
ja ohjeistaa muuta henkilöstöä, jotta
ilmastoasiat huomioitaisiin koko työyhteisön toiminnassa.
Kiinteistöt seuraavat kasvihuonekaasupäästöjensä kehitystä WWF:n
ylläpitämällä ilmastolaskurilla. Se on
kaikkien käytettävissä ja toimii verkossa osoitteessa www.ilmastolaskuri.fi.
Projektissa on mukana 32 pilottikiinteistöä Helsingistä, Espoosta,
Vantaalta, Kirkkonummelta, Kauniaisista ja Keravalta. Kiinteistöihin kuuluu päiväkoteja, kouluja, uimahalleja,
monitoimitaloja, toimistoja sekä varikkoja ja terveysasema. Projekti on
osa HSY:n koordinoimaa Julia 2030
-hanketta. Hankkeen tavoitteena on
vähentää Helsingin metropolialueen
kaupunkien kasvihuonekaasupäästöjä
parantamalla kaupunkien toimitilojen
ja hankintojen energiatehokkuutta.
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Tampereesta
pohjoismainen
ilmastokunta
Tampere voitti suuren pohjoismaisen kilpailun, jossa etsittiin parasta paikallista
ilmastoratkaisua. Kaupunki palkittiin helmikuussa pitkäjänteisestä suunnittelusta
ja rajat ylittävästä yhteistyöstä.
Palkinto tuli pitkäjänteisestä ilmastostrategiasta, jossa panostetaan vahvasti
muun muassa aurinkoenergiaan. Palkittu
ECO2-hanke sai kansainvälisistä asiantuntijoista koostuneelta tuomaristolta kiitosta kunnianhimoisuudesta ja selkeästi
määritellyistä konkreettisista tavoitteista.
Hanke pitää sisällään mittavan joukon
toimenpiteitä, joiden avulla kaupunki kehittää muun muassa vähähiilistä kaupunkisuunnittelua ja ympäristöliiketoimintaa.
Osana hanketta toteutetaan muun muassa passiivienergiarakentamisen pilotteja.
Hankkeen myötä Tampere pyrkii ilmastopolitiikan edelläkävijäksi.
Pohjoismaiden ministerineuvoston sponsoroiman kilpailun tavoitteena oli löytää
ilmastonmuutoksen hillitsemiseen tähtäävät parhaat paikalliset ratkaisut, joiden
tuli mieluiten olla sektori- ja aluerajat ylittäviä käytännönläheisiä ja kunnianhimoisia.
Tampere jakoi ensimmäisen palkinnon
Ruotsin Länsi-Norlannin alueen ja Snowpower-yrityksen kanssa. Niiden lumijäähdytyshankkeessa käytetään talvella varastoitua lunta jäähdytykseen kesäkuumalla.
Laitteistoa on käytetty menestyksekkäästi
Sundsvallin aluesairaalassa, jonka sähkönkulutus on pienentynyt 90 prosenttia.
Kilpailun järjestivät Suomen, Ruotsin
ja Norjan kuntaliitot yhteistyössä Pohjoismaiden ministerineuvoston kanssa. Tuomaristo arvioi yrityksiltä, organisaatioilta
ja kunnilta saadut ehdotukset, joita tuli yhteensä 78 seitsemästä eri maasta.
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Summaries
Population exposure to fine
particles due to decentralized
power production
Fine particulate matter (PM2.5) in ambient air has been associated with severe effects
on human health and national economy. One of the main sources for anthropogenic
particulate emissions are combustion processes in energy production, especially the
combustion of solid fuels. The level of attention to requirements for flue gas cleaning
in combustion plants has increased significantly in the last decades, but common
standards applied only to plants larger than 50 MW until recently. The role of wood
fuels in Finnish energy production will continue to increase with EU’s aspiring goals
for renewable energy use. This favors a system where energy production is less
centralized, and thus the emissions from smaller plants may have a more significant
role.
This report explores PM2.5 emissions from small wood or peat fired combustion
plants, their reduction potential, reduction costs, resulting concentrations in
community air and population exposure in 2020. The results are calculated for two
scenarios with different availability of wood fuels, and both scenarios have three
alternatives for emission reduction. The emission calculations were done using the
Finnish Regional Emission Scenario model (FRES) and the resulting concentrations
and population exposure were calculated using dispersion matrices.
The results show that at present the quality of flue gas cleaning in plants smaller
than 50 MWs varies considerably, and remarkable potential for emission reductions
was found. However, population exposure caused by the plants’ emissions was
relatively minor compared to those of low-altitude emission sources, like residential
combustion of wood. In addition, small combustion plants are often located in sparsely
populated areas. For those reasons it was estimated that realizing the discovered
emission reduction potential would not show significant effects in lowering the overall
population exposure in Finland.

Primary NO2 emissions
and their role in the
development of NO2
concentrations in a
traffic environment
The proportion of primary NO2
emissions in heavily traffic-influenced
environments
in
Helsinki
was
estimated using a statistical model for
the relationship between the mixing
ratios of nitrogen oxides (NO + NO2)
and total oxidant (O3 + NO2) measured
in 1994–2009.
The proportion of primary NO2 in the
vehicular NOx emissions increased
from below 10 percent in the 1990s to
about 20 percent in 2009, with a more
distinctive increase during the most
recent years. This development was
related to the changes in the proportion
of diesel-powered passenger cars in
Finland.
Between 1994 and 2004, the
primary NO2 emissions comprised
on average 31 percent of the mean
NO2 concentration. The role of the
primary NO2 emissions was limited
by the steeply-decreasing total NOx
emissions. More recent data (2005–
2009) yielded higher primary NO2
emission fractions (15–21 percent),
with a clearly increasing trend. As
a result the primary NO2 emissions
increased from 32 to 44 percent.
In order not to exceed in future the
annual limit of NO2 concentration, set
by the European Union, in the busiest
street canyons in downtown Helsinki,
the primary NO2 emissions need to
be addressed alongside the total NOx
emissions.

Mikko Savolahti, Research engineer
Finnish Environment Institute
Environmental Performance Unit
PL 140, 00251 Helsinki
+358 40 3569424
mikko.savolahti@ymparisto.fi
Niko Karvosenoja, Senior researcher
Finnish Environment Institute
The Centre for Sustainable Consumption and Production
PL 140, 00251 Helsinki
+358 400 148768
niko.karvosenoja@ymparisto.fi

Pia Anttila, Senior researcher
Finnish Meteorological Institute
P.O. Box 503
FI-00101 Helsinki, Finland
pia.anttila@fmi.fi
+358 50 3686420
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I L MAN L AA D UN
MI T TAA J A TAPAA M IN E N
3.–4.5.2011 VALKEAKOSKELLA
OHJELMA
Tiistai 3.5.
12:45
13:00
13.05
13.30
13.50
14.10
14.30
14.50
15.20
16.30- 17.30
18:00
22:30

Ilmoittautuminen, kahvitarjoilu
Tapaamisen avaus / Jorma Kytölä, Valkeakosken kaupunki / Timo Salmi, Ilmansuojeluyhdistys
Uusi ympäristönsuojelulaki ja ilmanlaatuasetus / Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö
ELY:n rooli ilmanlaadun seurannassa / Eljas Hietamäki, Varsinais-Suomen ELY-keskus
Ilmanlaadun mittausten kansallinen laatustrategia / Jari Walden, Ilmatieteen laitos
PM2.5- ja PM10-mittaaminen ilmanlaatuasetuksen mukaisesti / Jari Walden, Ilmatieteen laitos
Ilmanlaadun arviointikynnysten ylittyminen seuranta-alueilla / Timo Salmi, Ilmatieteen laitos
Kahvitarjoilu ja pientä syötävää + majoittuminen
RYHMÄTYÖ – Seuranta-alueen seurantasuunnitelma
Ryhmätöiden tulosten esittely ja keskustelu
Bussikuljetus ruokailuun, saunaan ja illanviettoon Valmarinniemeen
Bussikuljetus majoituspaikkaan hotelli Waltikkaan

Keskiviikko 4.5.
9:00
9:20
9:40
10:50
11:10
11:30

Ilmanlaadun seuranta Valkeakoskella / Jorma Kytölä, Imatran kaupunki
Ilmanlaadun ajantasaisten viestintä- ja tietopalveluiden kehittäminen / Maria Myllynen, HSY
Envista Arm 7 mittausohjelmiston esittely (englanniksi) / Yitzhak Mendelovitch, Envitech Europe
Kokemuksia Envista Arm 7 mittausohjelmistosta / Helena Saari, Ilmatieteen laitos
Keskustelua, mm. 2012 mittaajatapaaminen
Keskustelua

12:00

Laite- ja ohjelmistoesittelyjä, käytännön koulutusta
Muun muassa mittausdatan editointi Enview 2000:lla, Juha Pulkkinen, Jpp-kalibrointi
Lounas
Lähtö kiertoajelulle ja tutustumiskäynti, Bemis Oy
Paluu hotelli Waltikkaan, josta bussi jatkaa Tampeen juna-asemalle ollen siellä viimeistään kello 16.40.

12.30
14.00
16.00

Päiväohjelma ja majoitus: Hotelli Waltikka, Hakalantie 6, Valkeakoski, p. (03) 5771 400. Osallistumismaksu 100 €, sisältää ohjelman
sekä tilausbussikuljetukset Tampere–Valkeakoski ja Valkeakoski–Tampere. Ilmoittautuminen 8.4. mennessä isy:n sihteerille.
Lisätietoja: www.isy.fi/mittaajat.
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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

Ilmansuojelu 2/2009
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Ilmansuojelu 2/2009
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Kivipöytälänkuja 2
33920 Pirkkala
Puh/fax: 03-2664396
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Myös hajut,
ja tiepöly
1 pakokaasut
/ 2011
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Ilmanlaadun asiantuntija
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaatututkimukset
• Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut raportointeineen
Reaaliaikaisesti SO 2, 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 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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00560 Helsinki
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