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Nykytiedon valossa ihmisen toimin-
nasta syntyvät hiilidioksidipäästöt 
ovat tärkein yksittäinen ilmaston-

muutosta kiihdyttävä tekijä. Tällekin tie-
dolle on kiistäjänsä, ja yllättävän moni 
kadulla asiaa kommentoimaan pysäytetty 
kansalainen saattaisi yhtyä kyseenal-
aistajiin. Arkikokemukseni on, että il-
mastonmuutoksesta on muodostunut 
arkikeskusteluissa mielipideasia: se joko 
on tai ei ole; ja sille joko voi tehdä jotain 
tai ei.

Yksi tutkijoiden ja tiedemaailman haaste 
on erottaa ihmisen aiheuttama ja luon-
non oma kasvihuonekaasujen kiertokulku 
toisistaan. Tähän on vastattu perustamal-
la ympäri maailmaa mittausasemia, joilla 
mitataan kasvihuonekaasujen pitoisuuk-
sia sekä kasvihuonekaasujen vaihtoa 
maanpinnan ja ilmakehän välillä. Vaihto 
koostuu lähteistä, joista kaasua vapautuu 
ilmaan, ja nieluista, joihin kaasua sitoutuu 
ilmasta – nämä yhdessä muodostavat 
kasvihuonekaasutaseen. Kuten tutkija 
Annika Nordbo tässä numerossa täh-
dentää, kasvihuonekaasujen vaihdon ym-
märtäminen on edellytys päästövähen-
nysten seuraamiselle. Ei vähiten siksi, 
että tälle pohjaa myös poliittinen päätök-
senteko.

Viime vuoden lopulla julkistettiin 220 
tutkijan raportti, jonka mukaan ilmaston-
muutos tulee lisäämään äärisäitä kuten 
kaatosateita, myrskyjä ja kuivuusjaksoja. 
Tämän IPCC:n seuraavan, vuonna 2014 
julkistettavan, raportin osaraportin mu-
kaan äärisäät tulevat maksamaan kansan-
talouksille miljardeja dollareita, ihmishen-
kiä unohtamatta.

Ydinvoimaa on ehdotettu ratkaisuksi il-
mastonmuutoksen torjumiseen, koska 
se ei tuota hiilidioksidipäästöjä. Uraani-
varannot maapallolla ovat suuret, mutta 
ydinvoimaan liittyy ongelmia ja riskejä. 

Jotta ydinvoimalla olisi vaikutusta maail-
man kasvihuonekaasupäästöihin, sen 
käyttöä täytyisi lisätä nopeasti vaurastu-
vissa kehitysmaissa, mihin taas liittyy lisää 
ongelmia. Tässä numerossa luodaan kat-
sausta maailmalla sattuneisiin ydinvoima-
laonnettomuuksiin ja säteilyturvallisuu-
den valvontaan Suomessa.

Ydinvoima on kansaa ja mielipiteitä voi-
makkaasti jakava asia. Myös arvokysymys. 
Toukokuussa on tilaisuus matkata Ilman-
suojeluyhdistyksen kanssa Olkiluotoon 
tutustumaan ydinvoimaan, ja samalla 
reissulla toiseen energiantuotannon muo- 
toon, tuulivoimaan. (Ks. sivu 39)
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kysymys mieltäsi ilmas-
tokeskustelussa, joka 
perustuu usein vaike-
asti ymmärrettäviin ja 
useiden tutkimusalojen 
tuottamiin tuloksiin? 
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Merkittävä keinotekoisen radioaktiivisuuden lähde Suomessa 

olivat 1950- ja 1960-luvun ilmakehässä tehdyt ydinkokeet. 

Tämän johdosta ilmakehän radioaktiivisuutta alettiin seurata 

Ilmatieteen laitoksella 1950-luvun lopussa. Seurantaohjelma 

toimii edelleen, ja sillä havaittiin myös viime vuoden Fukushi-

man ydinvoimalaitosonnettomuuden päästöt.

Jussi Paatero, tutkimuspäällikkö
Juha Hatakka, meteorologi
Ilmatieteen laitos

Ydinkokeet, 
ilmakehä
ja Suomi

Taustaa
Saksassa vuonna 1939 Otto Hahnin, Lise Meitnerin ja Fritz 
Strassmannin tutkimusryhmä löysi uraanin fission. Aluksi löydöstä 
keskusteltiin tiedepiireissä vapaasti, mutta fissioreaktion mahdollis-
ten sotilaallisten sovellusten, etenkin ydinaseen eli atomipommin 
takia kaikki aiheeseen liittyvä tutkimus julistettiin sotasalaisuudeksi 
juuri ennen toisen maailmansodan puhkeamista. Alan suoma-
laisten tutkijoiden ansiosta ydinaseen mahdollisuus tiedostettiin 
myös Puolustusvoimissa jo sodan aikana. Tehtiinpä Suomessa 
jopa laskelmia pommiin vaadittavasta fissiokelpoisen materiaalin 
kriittisestä massasta (Ahosniemi 2004). Uhka realisoitui sitten hei-
näkuun 16. päivänä 1945, kun Yhdysvallat räjäytti ensimmäisen 
atomipomminsa Alamogordossa, Uudessa Meksikossa. Elokuun 
alkupuolella 1945 tehdyt Hiroshiman ja Nagasakin atomipommi-
tukset päättivät toisen maailmansodan.

Sodan jälkeen Yhdysvallat jatkoi ydinkokeita harvakseltaan, ja jo 
vuonna 1949 Neuvostoliitto teki ensimmäisen oman ydinkokeensa 
(Kuva 1). Iso-Britannia liittyi joukkoon vuonna 1952. Samaan aikaan 
Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton kokeiden tahti alkoi kiihtyä. Vuonna 
1958 tehtiin jo 91 ydinkoetta. Seuraavina kahtena vuotena Yhdys-
vallat, Iso-Britannia ja Neuvostoliitto pidättäytyivät ydinkokeista. 

TEEMA: Säteily ja turvallisuus

Kuva 2. Sääteknikko Pekka Kanerva ja ylimeteorologi Rolf 
Mattsson tutkivat laskeuma-keräintä Vaasan lentosääasemalla 
1960-luvun alkupuolella (Kuva: Ilmatieteen laitos).
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Ranska sitä vastoin teki ensimmäisen kokeensa 1960. Huippuvuo-
sina 1961 ja 1962 tehtiin yhteensä 177 ydinkoetta ennen osittaisen 
ydinkoekieltosopimuksen voimaantuloa. Sopimus kielsi muun muassa 
ilmakehässä ja avaruudessa tehtävät kokeet sekä kaikki kokeet, joissa 
radioaktiivisuutta voisi kulkeutua toisen valtion alueelle. Sopimuksen 
ulkopuolella pysyttäytyivät muun muassa kokeita jatkanut Ranska ja 
ensimmäisen kokeensa vuonna 1964 tehnyt Kiina. Sen viimeisin il-
makehässä tekemä ydinkoe oli lokakuussa 1980. Osittaisen ydin-
koekieltosopimuksen voimaantulon jälkeen sopimuksessa mukana 
olevat ydinasevaltiot sekä uudet varmistetut ydinasevaltiot ovat teh-
neet kokeensa maan alla (UNSCEAR, 2000). Näistäkin kokeista on 
päässyt vuotamaan radionuklideja ilmakehään. Esimerkiksi Pohjois-
Korean lokakuussa 2006 tekemästä ydinkokeesta peräisin olevia ra-
dioaktiivisia xenonisotooppeja löydettiin ilmasta Kanadasta asti (Saey 
ym. 2007).

Suomen kannalta merkittävä asia oli ydinkokeiden tekeminen 
Novaja Zemljalla Neuvostoliitossa. Alueella tehtiin vedenalainen 
ydinkoe 1955 ja 91 maanpäällistä ydinräjäytystä vuosina 1957-
1962 mukaan lukien 50−58 megatonnin eli suurin koskaan tehty 
ydinkoe ”Pommien kuningas” tai ”Iso Iivana” (“Tsar Bomba” tai 
“Big Ivan”) 30.10.1961 (Arctic Monitoring and Assessment Prog-
ramme , 2010). Näiden kokeiden lisäksi Neuvostoliitto teki useita 
maanalaisia ns. rauhanomaisia ydinräjäytyksiä Arkangelin alueella 
ja Kuolan niemimaalla lähimmillään 150 kilometrin päässä Suomen 
rajalta (Nordyke, 2000). Ainakin osasta näistä pääsi radioaktii-
visuutta ilmakehään.

Seurantaohjelmien käynnistys
Suurvaltojen ydinasekokeiden aiheuttama huoli ja toisaalta ajatuk-
set ydinenergian käyttöönotosta ja siihen liittyvästä tutkimus-, 
kehitys- ja koulutustoiminnasta Suomessa saivat aikaan sen, että 
maassamme alettiin 1950-luvun puolivälissä pohtia valtakunnallis-
en säteilyvalvontajärjestelmän luomista. Maailman ilmatieteellinen 
järjestö WMO oli maaliskuussa 1956 päättänyt ottaa ilman ja sade-
veden radioaktiivisuuden mukaan havainto-ohjelmaansa. Joulu- 

kuussa 1956 Ilmatieteellisessä kes-
kuslaitoksessa (nykyisessä Ilmatie-
teen laitoksessa) pidettiin kokous, 
johon osallistuivat professorit Matti 
Franssila (Ilmatieteellinen keskuslai-
tos), Ilmo Hela (Merentutkimuslaitos) 
ja Sakari Mustakallio (Helsingin yli- 
opisto), insinöörikenraalimajuri Rei-
no Rissanen (Puolustusvoimat), sekä 
maisterit Kauno Salimäki (Hel-
singin yliopisto) ja Christian Sucks-
dorff (Ilmatieteellinen keskuslaitos). 
Kokouksessa päädyttiin siihen, että 
Ilmatieteellisen keskuslaitoksen tulisi 
aloittaa tietyillä sääasemillaan ilman 
radioaktiivisuuden seuranta. Perus-
teluina oli, että tulosten tulkinta, 
leviämisarvio jne. helpottuvat, kun 
radioaktiivisuus- ja säähavainnot 
saadaan samoista paikoista. Tuo-
hon aikaan sääasemilla oli havain-
tohenkilöstöä aina paikalla, mikä oli 
tärkeää mittausjärjestelmien häiriöt-

tömän toiminnan ja hälytysviestien lähetyksen varmistamiseksi. 
Lisäksi näillä sääasemilla oli ajankohtaan nähden hyvät tietoliiken-
neyhteydet. Maatalousministeriö sai alaiseltaan keskuslaitokselta 
asiaa koskevan kirjelmän tammikuussa 1957. Säteilyfysiikan lai-
toksen (nykyisen Säteilyturvakeskuksen) perustaminen keväällä 
1958 aiheutti tiettyjä hallinnollisia rajankäyntejä, mutta vuosiksi 
1959 ja 1960 Eduskunta myönsi Ilmatieteelliselle keskuslaitokselle 
määrärahat kahden fyysikon palkkaukseen ja mittalaitteistojen han-
kintaan. Ajan henkeä kuvastaa, että laitos joutui laitteiden tuonti-
lisenssiä varten laatimaan dokumentit, joiden mukaan laitteistoja 
ei käytettäisi Pariisin rauhansopimuksessa kielletyn atomiaseen 
kehittelyyn (Mattsson, 2005; Hoffman, 2008). Ilman ja laskeuman 
(sadeveden) seurantaohjelma saatiin rivakasti käyntiin, ja ensim-
mäiset julkaistut seurantaohjelman tulokset ovat jo vuodelta 1960 
(Finnish Meteorological Office 1963). Laitoksen rooliksi valtakun-
nallisessa säteilyvalvonnassa vakiintui nopeasti ilman ja laskeuman 
kokonaisbeeta-aktiivisuuden seuranta sekä reaaliaikaisesti että 
laboratoriomittauksilla (Kuva 2).

Ensimmäisessä vaiheessa perustettiin kahdeksan seuranta-asemaa. 
Toisen vaiheen suunnitellusta seitsemästä asemasta toteutui 1960-lu-
vulla vain kaksi. Vuoden 1986 Tshernobylin ydinvoimalaitosonnet-
tomuuden jälkeen asemia perustettiin lisää siten, että niitä oli par-
haimmillaan toiminnassa 15, eli alkuperäisen suunnitelman mukainen 
määrä. Sittemmin asemia on säästösyistä lopetettu, ja nykyisin niitä on 
toiminnassa taas kahdeksan.

Reaaliaikaisesti aerosoleihin sitoutunutta kokonaisbeeta-aktiivisuutta 
rekisteröidään imemällä näyteilmaa suodattimen läpi. Suodattimelle 
pidättyvien aerosolihiukkasten beeta-aktiivisuutta mitataan geigerput-
kella. Beeta-aktiiviset radonin tytäraineet erotetaan keinotekoisesta 
beeta-aktiivisuudesta puoliintumisaikojen avulla. Menetelmä soveltuu 
antamaan varhainen varoitus ilmassa olevasta poikkeuksellisesta ra-
dioaktiivisuudesta, sillä se on noin sata kertaa herkempi kuin yleisesti 
käytössä oleva ulkoisen säteilyn mittaus. Laitteistojen suodattimet vaih-
detaan normaalioloissa kerran viikossa, ja ne lähetetään Ilmatieteen 
laitoksen laboratorioon jatkotutkimuksiin (Paatero ym. 1994).

1  /  2 0 1 2     

Kuva 1. Maanpäälliset ydinräjähdykset 1945-1980 (UNSCEAR, 2000).
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Ilmatieteen laitoksen seuranta-asemilta tulevat aerosolinäytteet tut-
kitaan vielä laitoksen laboratoriossa Helsingissä (Mattsson ym. 1996). 
Normaalioloissa viikottaisten näytteiden lisäksi muutamalla seuranta-
asemalla kerätään vuorokautiset aerosoli-näytteet. Kaikki näytteet 
mitataan viisi päivää keräyksen päättymisen jälkeen, jolloin radonin ly-
hytikäiset hajoamistuotteet ovat hajonneet suodattimilta. Tällöin suo-
dattimella oleva kokonaisbeeta-aktiivisuus koostuu luonnollisesta lyijy-
210:stä sekä mahdollisesta keinotekoisesta aktiivisuudesta. Laskeuman 
(sadeveden) kokonaisbeeta-aktiivisuuden seurantaa parilla asemalla 
tehtiin myös melkein 40 vuoden ajan, mutta tämä seuranta lopetettiin 
2000-luvun alussa säästösyistä.

Tulokset
Kuvassa 3 on esitetty pintailman kokonaisbeeta-aktiivisuuden 
kuukausikeskiarvot Nurmijärven geofysiikan observatoriolla 
syyskuusta 1961 joulukuuhun 2008. 1960-luvun alun korkeat 
pitoisuudet johtuvat vuosien 1961 ja 1962 intensiivisistä ydin-

Ilman kokonaisbeeta-aktiivisuus Suomessa 1961–2008

koekampanjoista. Huippu saavutet-
tiin keväällä 1963, jolloin kokeista 
stratosfääriin joutunut aktiivisuus 
tuli alas troposfääriin ja edelleen 
pintailmaan asti. Samasta ilmiöstä 
johtuu kuvassa näkyvä vuodenai-
kaisvaihtelu, ilmamassojen vaihto 
stratosfäärin ja troposfäärin välillä on 
voimakkaimmillaan keväisin. Vuoden 
1963 jälkeen osittaisen ydinkoekiel-
tosopimuksen ansiosta pitoisuudet 
lähtivät kuitenkin nopeasti piene-
nemään. Joulukuun 1966 piikki joh-
tui Neuvostoliiton Semipalatinskissa, 
nykyisessä Kazakstanissa, tekemästä 
maanalaisesta ydinkokeesta, josta 
vuoti radioaktiivisuutta ilmake-
hään. Samanlainen tapaus sattui 
elokuussa 1987, kun Neuvostoliit-
to teki maanalaisen ydinkokeen 
Novaja Zemljalla. Nämä tapaukset 
käsitellään yksityiskohtaisemmin jäl- 
jempänä. 1960- ja 1970-luvuilla 
keinotekoista aktiivisuutta tuli pit-
kälti Kiinan ydinkokeista Lop Norin 
koealueelta. Ainakin toistaiseksi 
viimeinen ilmakehässä suoritettu 
ydinkoe tehtiin siellä lokakuussa 
1980. Sen stratosfääriin noussut 
saaste nosti pitoisuuksia Suomessa 
seuraavana keväänä. Suurimmat eri 
saastelähteisiin liittyvät päivittäiset 
kokonaisbeetapitoisuudet on esi-
tetty taulukossa 1.

Novaja Zemljan ydinkokeet 
1955–1958
Ydinasekokeisiin liittyvät ilmamas-

sojen kulkeutumislaskelmat eli trajektorit tehtiin U.S. National 
Oceanic and Atmospheric Administration:n Air Resources Labo-
ratoryn kehittämällä HYSPLIT-mallilla käyttäen ”Reanalysis”-sää-
mallidataa (Draxler & Rolph 2011; Rolph 2011). Viisi päivää pitkät 
trajektorit laskettiin kolmelle lähtökorkeudelle (500, 1000 ja 1500 
m) pisteestä 73,5°P, 55°I jokaiselle päivälle, jolloin UNSCEAR:n 
(2000) mukaan Novaja Zemljalla tehtiin ydinkoe. Seismografiha-
vaintojen perusteella useimmat kokeet ainakin 1962 tehtiin klo 9 
ja 10 UTC välissä (Talvitie 1962), joten kaikki trajektorit laskettiin 
lähtöhetkelle 9 UTC.

HYSPLIT-leviämismallin antamien tulosten perusteella Novaja Zeml- 
jalla vuosina 1955−1958 vedenalaisesta ja ilmakehässä tehdystä 29 
ydinkokeesta viidestä kokeesta saattoi tulla radioaktiivisuutta suoraan 
Suomeen. Ilmakehän radioaktiivisuuden seurantajärjestelmää vasta 
suunniteltiin Suomeen, joten mittaustuloksia asiasta ei kuitenkaan ole.

Lähde     Vuosi Maksimipit. μBq/m³

Ilmakehässä tehdyt ydinkokeet    1961  1040000

Vuotava maanalainen ydinkoe Semipalatinskissa  1966  1000000

Vuotava maanalainen ydinkoe Novaja Zemljalla  1987  2400

Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuus  1986  18000000

Vuoto Sosnovyi Borin ydinvoimalaitoksesta  1992  3300

Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuus   2011  1800

Kuva 3. Pintailman kokonaisbeeta-aktiivisuus
Nurmijärvellä IX/1961-XII/2008 (kuukausikeskiarvot).

Taulukko 1. Suurimmat havaitut päivittäiset kokonaisbeetapitoisuudet ilmassa Suomessa.

TEEMA: Säteily ja turvallisuus
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Ranskan ydinkoe Saharassa 1960

Ranska teki ensimmäisen ydin-
kokeensa Saharassa 13.2.1960. 
Ruotsalaisten havaintojen ja laskel-
mien mukaan kokeen saastepilvi 
kulkeutui itään ja maapallon kier-
rettyään tuli Ruotsiin 1.3.1960 
(Lindblom, 1960). Suomessa en-
simmäinen ilman radioaktiivisuuden 
jatkuvatoiminen seuranta-asema oli 
edellisenä vuonna käynnistetty Nur-
mijärven geofysiikan observatoriolla, 
mutta selkeää signaalia saastepilven 
ylikulusta siellä ei rekisteröity.

Novaja Zemljan ydinkokeet 
1961–1962
Vuoden 1961 Novaja Zemljan 
26 ydinkokeesta yhdestäkään ei 
HYSPLIT-leviämismallin mukaan 
tullut suoraa laskeumaa Suomeen. 
Vuonna 1962 alueella tehtiin 36 
ydinkoetta. Tulosten perusteella yh-
deksän kokeen saastepilvi kulkeutui 
Suomeen tai sen lähialueille. Joulun 
1962 koesarjan päästöjen kulkeu-
tumisesta Suomeen on myös mit-
tausdataa (Kuva 4).

Maanalainen ydinkoe Semipala-
tinskissa 1966
Juuri ennen joulua 1966 ilman ra-
dioaktiivisuus Suomessa alkoi nousta 
yllättäen (Kuva 5). Tämä joulukuun 
1966 piikki johtui Neuvostoliiton 
Semipalatinskissa, nykyisessä Ka-
zakstanissa, 18.12.1966 tekemästä 
maanalaisesta ydinkokeesta, josta 
vuoti radionuklideja ilmakehään. 
Neuvostoliitto ei mitenkään infor-
moinut asiasta ulkovaltoja. Helsingin 
yliopiston Radiokemian laitoksen 
(nykyisen Radiokemian laborato-
rion) ja Ilmatieteen laitoksen tutki-
jaryhmä analysoi aerosolinäytteiden radionuklidikoostumuksen ja 
yhdisti tiedot meteorologiseen analyysiin ja Helsingin yliopiston 
Seismologian laitoksen (nykyisen Seismologian instituutin) havain-
toihin, jolloin voitiin päätellä aktiivisuuden olevan peräisin kyseis-
estä ydinkokeesta. Tulokset julkaistiin arvovaltaisessa Nature-leh-
dessä (Kauranen et al., 1967).

Maanalainen ydinkoe Novaja Zemljalla 1987
Neuvostoliitto teki Novaya Zemljalla maanalaisen ydinkokeen 
2.8.1987 02:00 UTC. Kokeesta ilmakehään päässyt radioaktii-

1  /  2 0 1 2     

Kuva 5. Pintailman kokonaisbeeta-aktiivisuus Nurmijärvellä (paksu viiva) ja Ivalossa 
(ohut viiva) joulukuussa 1966.

Kuva 4. Pintailman kokonaisbeeta-aktiivisuus Ivalossa 14.12.1962-11.1.1963.
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visuus havaittiin Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa muutama päivä 
myöhemmin (Bjurman et al. 1990). Arviolta 200 TBq jodi-131:ä 
eli 0,2 % kokeessa syntyneestä määrästä pääsi karkuun ilmake-
hään. Aktiivisuuskonsentraatio Pohjois-Suomessa jäi kuitenkin 
niin alhaiseksi, että viikottaisissa aerosolinäytteissä se oli tuskin 
näkyvissä. Päivittäisissä näytteissä poikkeuksellinen aktiivisuus sen 
sijaan näkyi selvästi.

Johtopäätökset
Novaja Zemljan 91 ydinkokeesta vuosina 1955−1962 saattoi 14 
leviämismallin mukaan tulla radioaktiivisuutta suoraan Suomeen. 
Viimeisten kokeiden saastepilvistä on myös havaintoja, jotka tuke-
vat mallilaskelmia. Semipalatinskin koealueelta tuli maanalaisesta 
ydinkokeesta aktiivisuutta joulukuussa 1966 ja Novaja Zemljan 
koealueelta elokuussa 1987. Suurin osa Suomessa pintailmassa 
mitatusta keinotekoisesta radioaktiivisuudesta oli kuitenkin stratos-
fääristä tullutta ”globaalia laskeumaa”.
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Matti Jantunen, tutkimusprofessori emeritus
THL ympäristöterveys

Tshernobylin laskeuma ja 
tutkimus Suomessa
Taustaa
Kuopion yliopisto ja KTL tutkivat 1970 luvun 
loppupuolelta lähtien turve- ja kivihiilivoi-
malaitosten päästöjä. Niiden sähkösuotimien 
keräämää lentotuhkaa käytettiin yleisesti 
betonin täyteaineena. Yhdessä osatutkimuk-
sessa selvitettiin yhdessä STUK:n kanssa 
turvetuhkan sisältämien uraanisarjan radio-
nuklidien pitoisuuksia (Mustonen ja Jantunen, 
1985).  Selvisi, että itse asiassa korkeimmat 
aktiivisuustasot eivät aiheudukaan näistä luon- 
non radionuklideista vaan keinotekoisesta Cs-
137 isotoopista, joka on peräisin 1960-luvun 
ydinasekokeista.

Jo ennen Tshernobyliä suurimmaksi Suo-
meen kohdistuvaksi ydinsaasteuhaksi arvi-
oitiin Neuvostoliitossa useassa voimalaitok-
sessa käytössä olevassa RBMK reaktorissa 
tapahtuva kriittisyysräjähdys.  Muista käytössä 
olevista reaktorityypeistä poiketen on täl-
lainen onnettomuus tässä reaktorityypissä 
mahdollinen.

Big Bang
Kriittisyysräjähdystä ei – onneksi – ole tapah-
tunut sadan kilometrin etäisyydellä Suomesta 
Sosnovyi Borin kummassakaan RMBK-reak-
torissa, jotka ovat edelleen käytössä, mutta 
pian puolenyön jälkeen, 26.4.1986 sellainen 
tapahtui noin tuhat kilometriä kauempana 
Tshernobylin voimalaitoksen RBMK-reakto-
rista.

Nelosreaktori oli määrä sulkea huoltoa 
varten 25.4. Samalla oli tarkoitus selvittää, 
kuinka kauan turbiini kehittäisi jäännösläm-
mön avulla riittävästi sähköä voimalaitok-
sen omaan tarpeeseen. Testiä varten useat 
voimalan turva-automatiikat kytkettiin pois. 
Testistä vastasivat käyttöinsinöörit, joilla ei 
ollut ydinteknistä koulutusta. Matalalla osate-
holla reaktori tuli ylikriittiseksi ja räjähti.

Räjähdys hajotti 180 t reaktoripolttoai-
netta ja 1 600 t neutronihidasteena käytettyä 
grafiittia murskaksi, sinkosi pölynä korkealle 
troposfääriin 2−6 prosenttia koko polttoai-
neinventaariosta ja sytytti jäljellejääneen grafii-
tin tuleen.  Tulipalo jatkui toukokuun toiselle 
viikolle saakka ja vapautti ilmaan reaktorin 
radioaktiiviset jalokaasut kokonaisuudessaan 
sekä 10−20 prosenttia matalassa lämpö-
tilassa haihtuvista fissiotuotteista (I-, Cs- ja 
Te- isotoopit).  Yhdentenätoista päivänä on-
nettomuuden jälkeen tulipalo saatiin sam-
mutettua ja päästöt pysäytettyä pudottamalla 
reaktorin päälle helikoptereista 4000 tonnia 
hiekkaa, savea, booria ja lyijyä. (IAEA 1986)

Räjähdyspölyä levisi ensin länteen, yli 
Valko-Venäjän, Puolan koillisnurkan ja Liet-
tuan yli pohjoiseen kaartuen, ja hajaantui 
sitten alemman, alle 1000 metrin ilmaker-
roksen mukana Tukholman yli luoteeseen ja 
Norjan yli pohjoiselle Atlantille ja ylemmän 
ilmakerroksen mukana yli Lounais-Suomen 
koilliseen kaartaen Kainuun kautta Venäjälle 
(Valkama et al. 1995).

Suomessa äkkiä kohonnut aerosolin ß-ak-
tiivisuus mitattiin Nurmijärvellä jo sunnuntai-
iltana 27.4., mutta virkamieslakon vuoksi sitä 
ei noteerattu.  Seuraavana päivänä voimak-
kaasti kohonnut ß-aktiivisuus havaittiin jo 
usealla mittausasemalla, ja niistä kerrottiin 
uutisissa.  Suodattimilta mitattiin pian 14 eri 
radioisotoopin aktiivisuudet, ja kun nämä tie-
dot yhdistettiin reaktorilaskelmiin ja ilmaker-
rosten trajektorilaskelmiin, tapahtuman aika, 
paikka ja laatu olivat selvillä jo ennen Neu-
vostoliitosta saatua virallista vahvistusta.

Tulipalossa vapautunut radioaktiivisuus saa-
vutti Suomen uudelleen 30.4. ja radioaktii-
visuus kohosi pidemmäksi aikaa lähes koko 
Suomessa Oulun ja Lapin läänien alueita lu-
kuun ottamatta.

Ensimmäiset reaktiot mediassa ja poliitik-
kojen keskuudessa olivat paniikinomaisia, 
mutta kun STUK:n Jukka Laaksonen selitti 
suomalaisille TV:ssa tiistai-iltana – toden-
näköisesti ensimmäisenä koko maailmassa 
– mitä oli tapahtunut, ja Helsingin Sanomat 
julkaisi seuraavana sunnuntaina laajan ja asian-
tuntevan katsauksen itse onnettomuudesta ja 
sen seurauksista, tilanne rauhoittui.

Aivan ensimmäiset näytteet Tshernobylin 
onnettomuuden luonteesta saatiin Suomes-
sa ja Ruotsissa havaituista korkeasti radioak-
tiivisista nk. kuumista hiukkasista, kts. kuva 
1.  Tutkittujen yksittäisten hiukkasten koot 
vaihtelivat 10 µm molemmin puolin, yhden 
hiukkasen kokonaisaktiivisuus oli korkeim-
millaan yli 500 Bq, ja koostumus vastasi 
käytettyä ydinpolttoainetta, josta kevyem-
mät radionuklidit olivat haihtuneet (Dewell 
et al. 1986, Raunemaa et al. 1987, Saari et 
al. 1989).

Kuopion yliopistossa professori Taisto 
Raunemaa järjesti jo keskiviikkona 30.4. 
Tshernobyl-seminaarin, jossa hän muun 
muassa esitteli ensimmäisiä kuumien par-
tikkeleiden mittaustuloksia.  Tilaisuus veti 
lyhyellä varotusajalla yliopiston suurimman 
luentosalin täyteen. Raunemaan perusviesti 
oli, että ulkoa voi nyt ottaa kourallisen mitä 
tahansa ja mitata siitä kymmenen erilaista 
alkuainesignaalia, joista tiedämme tarkkaan, 
mistä paikasta ja millä hetkellä ne ovat läh- 
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teneet liikkeelle – tällaista helposti seurat-
tavaa signaaliparvea luonnossa ei ole ollut 
eikä tultane uudelleen näkemään.  Monien 
kiinnostavien radionuklidien puoliintumisaika 
oli vain muutamia vuorokausia, joten tut-
kimuksia aloitettiin heti vaikka rahoituksesta 
saatiin vasta alustavia puhelinlupauksia.

Suomen akatemia jakoi ensimmäiset tut-
kimusapurahat, noin 700 000 markkaa, 
hankkeiden käynnistämiseen jo touko-kesä-
kuussa ja perusti Tshernobyl-tutkimuksen 
koordinointiryhmän professori Pentti Kaura-
sen johdolla.  Tutkimusyhteistyöhön tarvit-
tiin nopeasti kaikki kykenevä kapasiteetti, sillä 
aikaa oli niukalti ja tehtävää paljon.  Avain-
rooleihin nousivat STUK, KTL, Kuopion 
yliopisto, Ilmatieteen laitos, Helsingin ylio-
piston radiokemian laitos ja Maatalouden 
tutkimuskeskus.

Laskeuman koostu-
mus, määrä ja 
alueellinen jakauma

Kenttätutkimukset tur-
vesoilla käynnisti oival-
lus, että noin 30 000 ha 
tuotantosoille laskeutu-
nut radioaktiivisuus ker-
tyisi kaikki ensimmäisenä 
kesänä kerättävään polt- 
toturpeeseen, ja se kon- 
sentroituisi edelleen 
30−60 kertaisesti tur-
vetuhkaan. Tutkimukset 
käynnistettiin heti, koska 
polttoturpeen tuotan-
tokauden alkuun oli 
aikaa vain kuukausi, ja 
ensimmäisten mittaus-
tietojen perusteella oli 
odotettavissa, että ke-
sällä kerättävän pintaker-
roksen turpeen poltossa 
muodostuvan tuhkan 
Cs-radioaktiivisuus saat-
taisi paikoin ylittää  
1 MBq/kg.  Oli siis syytä 
selvittää säteilyn merkitys 
turvetuotannon ja tur-
vevoimalaitosten työn- 
tekijöiden säteilyaltistu- 
miselle sekä tuhkan ra- 
dioaktiivisuuden vaiku-
tukset sen hyötykäyt-
töön.  Rakennusbetoniin 

käytettynä tällainen tuhka aiheuttaisi an- 
nosrajat ylittävän säteilyaltistumisen ko. beto- 
nirakennuksissa myöhemmin asuville tai 
työskenteleville.

Yhtenäiset pintanäytteet kerättiin 62 
tuotantosuolta, jotka kattoivat Etelä- ja Kes-

ki-Suomen Kajaanin tasalle saakka.  Niistä 
analysoitiin 23.5. mennessä Zr-95, Ru-103, 
I-131, Te-132, Cs-134, Cs-137, Ba-140, Ce-
141, sekä myöhemmin Sr-90, Pu-239,240 ja 
Pu-241.  Pääasiassa näihin tuloksiin perustu-
vat kuvan 2 laskeumakartat.  

Yksittäisten mittauspisteiden nuklidisuh-
teet näyttivät ensi tarkastelussa, 60-luvun 
ydinpommilaskeumasta poiketen, sattuman-
varaisilta, ja laskeuman alueellinen jakauma 
osoittautui erittäin epätasaiseksi.  Näennäi- 
sen sattumanvaraisuuden syy alkoi selvitä, 
kun huomattiin, että Cs-134/Cs-137 suhde 
oli vakio, samoin Ce-141/Zr-95 suhde.  Jäl-
kimmäiset, vasta hyvin korkeassa lämpöti-
lassa höyrystyvät alkuaineet (Taulukko 1), 
samoin kuin myöhemmin analysoidut Sr- ja 
Pu-isotoopit, jakautuivat alueellisesti kes-
kenään hyvin samankaltaisesti, ja laskeuma 
vastasi sadekuurojen jakaumaa sunnuntaina 
27.4.  Matalammassa lämpötilassa höyrysty-
vien alkuaineiden, I, Cs ja Te laskeuma vastasi 
sen sijaan koko jakson, 27.4.–1.5., sateiden 
aluejakaumaa.

Kyseessä oli siis kaksi päällekkäistä, mutta 
syntytavaltaan, koostumukseltaan ja alue-
jakaumaltaan erilaista laskeumaa.  Näin selvisi 
jo ennen NL:n elokuussa 1986 julkaisemaa 
onnettomuusraporttia (USSR 1986), että 
onnettomuus oli alkanut ydin-polttoaineen 
massiivisella räjähdyksellä ja jatkunut tuli-
palona, jonka kuumuudessa suli ja ilmaan 
haihtui palokaasujen mukana mm. I-131 (I-
129, I-133), Te-132, Cs-134 ja Cs-137, sekä 
hapettumisen seurauksena Ru-103 (Ru-106) 
isotooppeja (Jantunen et al. 1991).  Ensim-
mäinen, Ce-141 nuklidin karakterisoima 
reaktorin räjähdyksestä peräisin oleva laskeu-
ma koostui epäilemättä juuri aiemmin maini-
tuista kuumista hiukkasista.

Kuva 1. SEM- ja Röntgen-spektrometrikuvassa on U 5:ksi 
nimetty halkaisijaltaan 6 µm hiukkanen, jonka Ce-Zr-Nb 
kokonaisaktiivisuus oli 144 Bq. (Saari et al. 1989)

nuklidi   alkuaine  oksidi
   SP HP SP HP

I-131, I-133  113 184
Cs-134, Cs-137  28 678
Sr-89, Sr-90  769 1 334 2 430 3 000 SrO
Te-132   452 1 390 370
Ba-140   725 1 640 1 930 2 000 BaO
Ce-141, Ce-144  799 3 426 2 600  CeO2

Ru-103, Ru-106  2 310 3 900 25  RuO4

Zr-95   1 852 4 388 2 700 5 000 ZrO2

Taulukko 1.   Tshernobyl laskeumanuklidien sulamis- ja höyrystymislämpötilat (°C).
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Laskeuman ja sateen aluejakauman 
yhtenevyydestä saattoi jo päätellä, että 
märkälaskeuma oli paljon kuivalaskeumaa 
suurempi – itse asiassa ero oli 2−3 kerta-
luokkaa (Anttila et al. 1987, Rosner et al. 
1990). Tämä näkyi myös Helsingin seudulla, 
jossa mitattiin 27.−28.4. korkeita ilman ß-
aktiivisuuksia, mutta koska siellä ei satanut, 
Cs-137 laskeuma jäi  vaatimattomaksi, n 5 
kBq/m2.

Samasta syystä sisätilojen kontaminaatio 
jäi odotettua vähäisemmäksi.  Helsingissä 

vaakasuorien sisäpintojen Cs-
kontaminaatio jäi n. 1/50 o-
saan vastaavien ulkopintojen 
kontaminaatiosta (Kulmala et 
al. 1988).  Missä laskeuma 
oli runsaampaa, se oli ni-
menomaan märkälaskeu-
maa, jota sisätiloihin ei tullut 
lainkaan.

Suo, turve, tuhka , betoni
Kuvan 1.  Ce-141 ja Ru-103 
mittaustulokset osoittavat tut-
kittujen turvesoiden sijainnit.  
Korkeimpien laskeumata-
sojen soilla ensimmäinen 
turvekerros kerättiin syrjään. 
Sitä ei otettu polttoaineeksi, 
vaan käytettiin muun muassa 
suoalueen tienpohjien tii-
vistämiseen.  Turvetyönteki-
jöiden säteilyaltistukset mitat- 
tiin ja ne todettiin vaatimat-
tomiksi (Nevalainen et al. 
1986).  Turpeen tuhkan 
luonnollisten, Pb-210 ja 
Ra-226, ja keinotekoisten 
radionuklidien, Cs-137, Ru-
106, Ce-141, Sb-125, Zr-
95 ja Ag-110m, rikastuminen 
turpeenpolton lentotuhkaan 
selvitettiin (Jantunen et al. 
1992). Varotoimenpiteiden 
jälkeen viiden tutkitun turve-
voimalaitoksen turvetuhkan 
keskimääräinen radioaktii-
visuus vuosina 1986−1987 
vaihteli Joensuun 1 kBq/kg 
tasolta Porin 50 kBq/kg ta-
solle (Mustonen et al. 1989).  
STUK antoi suositukset tur-
vetuhkan sijoituksesta kaa-
topaikoille ja rajoitukset sen 
käytöstä betonin täyteaineek-
si (Mustonen 1989), kunnes 
se uusien tutkimusten (Mus-
tonen et al. 1987, Reponen 

et al. 1992) perusteella tapauskohtaisesti 
voitiin taas sallia.  Tällä vältettiin taloudellisesti 
ja poliittisesti kallis kriisi – turvetuhkaa sisältä-
vien betonirakennusten myöhempi jäljit-
täminen, niiden säteilytasojen selvittäminen, 
hyväksyttävien raja-arvojen määrittäminen, 
hylättyjen rakennusten purku ja erilaiset kor-
vaukset.

Kuva 2.  Tshernobyl laskeumakuvat vasemmas-
ta ylänurkasta lukien Pu-239,240 (Paatero et 
al. 2006 / Ce-141 (Zr-95 oli 1,0 x Ce-141) / Ru-103 
/ Ba-140) / Cs-137, (I-131 laskeuma oli 1.5.1986 
n. 6,5 x, Te-132 oli n. 2,7 x ja Cs-134 oli 0,55 x 
Cs-137 laskeuma. Jantunen et al. 1991).
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Ydinlaskeuman urbaani radioekologia

Sisäinen altistuminen ravinnon ja juomave-
den kautta on tehokkaasti rajoitettavissa.  
Koska sisätilojen kontaminoituminen osoit-
tautui myös vähäiseksi, väestön altistumis-
en kriittiseksi tekijäksi jäävät yhdyskuntien 
ulkoympäristöt.  Ensimmäisenä vuonna 
ulkona altistumiseen vaikuttivat useat eri radi-
onuklidit, I-131 ja Ba-140 ensimmäisten viik-
kojen aikana, Ce-141, Ru-103, Nb-95 ja Zr-
95 ensimmäisen vuoden aikana.  Seuraavana 
vuonna ja siitä vuosikymmeniä eteenpäin 
ulkoista altistumista hallitsevat Cs-134 ja Cs-
137.  Niiden fysikaaliset puoliintumisajat tun-
netaan, mutta kaupunkiympäristöissä ympä- 
ristöpuoliintumisajat jäävät kovien pintojen 
peseytymisen, pintojen muokkauksen ja 
uudistamisen vuoksi lyhyemmiksi.  Näiden 
vaikutusta ympäristöpuoliintumiseen seurat-
tiin lumettomina vuodenaikoina toistetuilla 
avoimen tilan gammaspektrometriamittauk-
silla 14 erityyppisellä kaupunkipinnalla Kuo-
piossa ja Suonenjoella 3,5 vuoden ajan, aina 
vuoteen 1989 saakka.

Ensimmäisenä vuonna kesiumin ulkoisen 
säteilyn ympäristöpuoliintumisaika oli kovilla 
asfaltti- ja kiviainespinnoilla vain 70−190 vrk, 
sora-, nurmi- ja metsäpinnoilla 120−1300 
vrk.  Toisena ja kolmantena vuonna kesiumin 
ympäristöpuoliintuminen hidastui.  Se oli nyt 
asfaltti- ja kivipinnoilla 1−3 v, nurmikolla 
3−7 v, hiekalla ja soralla 3−15 v ja metsässä 
∞, ts. puoliintumisen määräsi yksin fysikaa-
linen puoliintuminen.  (Kts. kuva 3. Reponen 
ja Jantunen 1991).

Talvella, lumen aikana, pintalumen nopea 
poistaminen poistaisi puhdistetuilta alueilta 
tehokkaasti myös lähes koko laskeuman.

Johtopäätökset

Välittömän onnettomuusalueen ulkopuolella 
ydinlaskeuma vastasi hyvin sadejakaumaa – 
sadealueiden ulkopuolella se jäi vähäiseksi. 
Voimalan lähialuetta lukuun ottamatta (vrt. 
Fukushima) alueellinen evakuointi – mistä ja 
minne – kannattaa siis toteuttaa vasta, kun 
todellisen laskeuman taso ja aluejakauma 
ovat tiedossa.

Rakennukset tarjoavat yllättävän hyvän 
suojan ydinlaskeumaa vastaan.  Koska ihmis-
ten kodit on varustettu paljon väestösuojia 
paremmin heidän henkilökohtaisiin päivit-
täisiin tarpeisiinsa, ja koska paikalla oleminen 
antaa etenkin talvisaikaan hyvät mahdollisuu-
det asuinympäristön tehokkaaseen puhdista-
miseen ja siten pitkäaikaisaltistumisen rajoit-
tamiseen, suojautumisesta väestönsuojiin 
on todennäköisesti enemmän hyötyä kuin 
haittaa terveydelle vain tilanteissa, joissa on 
akuutin säteilysairauden riski.

Pitkäaikainen ulkoinen säteilyaltistuminen 
kaupungeissa jää sisätilojen vähäisen kon-
taminoitumisen ja ulkotilojen säteilyn nopean 
ympäristöpuoliintumisen vuoksi huomat-
tavasti laskeumasta ja fysikaalisesta puoliin-
tumisesta teoreettisesti laskettua pienem-
mäksi.

Kaksikymmentäneljä vuotta myöhemmin 
koottiin yhteen ja julkaistiin suomalaisten 
Tshernobyl tutkimusten tulokset (Paatero et 
al. 2010) ja vuotta myöhemmin suomalais-
ten ja ruotsalaisten tutkijoiden Tshernobyl 
kokemukset (Paatero et al. 2011).

Three Mile Island (TMI) – Tshernobyl – 
Fukushima

Kolme suurinta ydinvoimalaonnettomuutta 
eroavat toisistaan perinpohjaisesti sekä syi-
densä, seuraustensa että niistä saatavien 
opetusten puolesta.  TMI’ssa oli yksi pai-
nevesireaktori (PWR), Tshernobylissä neljä 
grafiittimoderoitua vesi/höyryputkireaktoria 
(RBMK), jonkalaisia ei ole käytössä entisen 
Neuvostoliiton ulkopuolella, Fukushima 
Dai-ichissa kuusi kiehutusvesireaktoria 
(BWR).  TMI onnettomuus aiheutui laitok-
sen sisäisten teknisten järjestelmien vikaan-
tumisketjusta, Tshernobyl käyttäjien vakavista 
virheistä, kolmas ulkoisesta luonnonkatastro-
fista. Inhimillinen tekijä oli mukana niissä kai-
kissa, mutta Tshernobylin onnettomuudessa 
se oli ainoa syy.  TMI’ssa ja Tshernobylissä 
onnettomuus kohdistui yhteen reaktoriin, 
Fukushimassa kolmeen reaktoriin ja lisäksi 
yhden yksikön käytetyn polttoaineen varas-
toon.

Onnettomuuksista ympäristöön vapau- 
tuneet radioaktiivisuudet olivat sekä mää-
rältään että koostumukseltaan hyvin erilaisia.  
Melko harmittomina pidettyjä radioaktiivi-
sia jalokaasuja vapautui runsaasti jokaisesta, 
lyhytikäistä I-131’a TMI’sta n. 5x1011 Bq, 
Tshernobylistä noin 8x1017 Bq ja Fukus-
himasta noin 9x1016 Bq, pitkäikäistä Cs-
137’a ei TMI’sta vapautunut juuri lainkaan, 

Kuva 3. Cs-137 aiheuttaman ulkoisen 
gammasäteilyn ympäristö-puoliin-
tuminen Kuopiossa ja Suonenjoella 
neljältä asfalttipinnalta (1,7,8,12), 
kahdelta hietikolta (4,10), kahdelta 
nurmikolta (3,14), kiveykseltä (5), ja 
metsästä (2).  (Reponen ja Jantunen 
1991).
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Tshernobylistä vapautui 8,5x1016 Bq ja 
Fukushimasta 1,5x1016 Bq.  Tshernobylin 
kokonaispäästöön verrattuna Fukushiman 
päästö oli noin kymmenesosa, Three Mile 
Islandin päästö alle miljoonasosa. Tshernoby-
lin päästö levisi kuitenkin ilman kautta laajalle 
koko Euroopan alueelle, Fukushiman päästö 
taas pääasiassa mereen, jossa sen vaikutukset 
jäävät useita kertaluokkia maalle laskeutunut-
ta päästöä vähäisemmäksi.

TMI onnettomuus aiheutti joukon olen-
naisia muutoksia sekä kaikkien uusien voi-
malaitosten rakenteelliseen reaktoriturval-
lisuuteen että korjauksia ja ohjeita myös jo 
käytössä olevien ydinvoimalaitosten toimin-
taan.  Rakenteilla olevien voimalaitosten ra-
kentamisaikataulut ja kustannusarviot pettivät 
perinpohjaisesti suunnitelmiin vaadittujen 
muutosten vuoksi.  Tshernobylin onnetto-
muus konkretisoi ensimmäisen kerran suuren 
ydinvoimalaitosonnettomuuden ympäristö-
seuraukset, sekä tarjosi odottamattoman 
’koetilanteen’ seurauksien rajoittamismah-
dollisuuksien analysoimiseen.  Fukushiman 
onnettomuus taas osoitti voimalaitosturval-
lisuuden heikkoudet vakavassa luonnonon-
nettomuudessa, sekä sen, että laitos olisi sel-
laisen jälkeen kyettävä hallitsemaan paikalla 
olevilla ja luonnononnettomuudesta selvin-
neillä resursseilla useiden vuorokausien ajan 
täysin ulkomaailmasta eristettynä.
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Fukushiman ydinvoimalaitosonnettomuuden
vaikutukset ihmisiin ja ympäristöön
Fukushimassa olevan Daiichin ydinvoimalaitoksen viime- 
vuotista onnettomuutta seurattiin koko ajan tiiviisti Säteily-
turvakeskuksessa Suomessa. Olen tähän artikkeliin kerännyt 
seurannan aikana eri japanilaisista ja kansainvälisistä viralli- 
sista lähteistä saamaamme tietoa sekä Säteilyturvakeskukses-
sa analysoitua tapahtumakuvaa onnettomuuden kokonaisku-
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Tarja K. Ikäheimonen, johtaja
Tutkimus ja ympäristövalvonta
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Tapahtumat alkoivat 11.3. maanjäristyksen jälkeen

Maaliskuun 11. päivänä 2011 tapahtui Japanin itärannikolla suuri 
maanjäristys, joka aiheutti Fukushima Daiichin ydinvoimalaitospaikalla 
ulkoisen sähköverkon menetyksen. Käynnissä olleet kolme reak-
toria menivät suunnitellusti pikasulkuun ja jälkilämmönpoisto siirtyi 
varavoimageneraattoreiden varaan. Kolme muuta laitospaikalla ollutta 
reaktoria olivat seisokissa. Noin tunti maanjäristyksen jälkeen laitos-
paikalle iski noin 40 km/h nopeudella 15 metriä korkea hyökyaalto. 
Hyökyaalto vaurioitti mekaanisen iskun ja tulvimisen johdosta lähes 
kaikkea laitteistoa; varavoimadieselgeneraattorit, tärkeimmät sähkön-
jakelulaitteet, laitoksen mittaus- ja ohjausjärjestelmät sekä polttoaine- 
ja vesisäiliöt menivät käyttökelvottomiksi. Tulvan laskeuduttua liik-
kuminen laitosalueella oli hankalaa, alue oli kaikenlaisen rojun peitossa. 
Turpiinikäyttöiset jäähdytyspumput toimivat kahdella yksiköllä jonkun 
aikaa, mutta nekin hajosivat ennen pitkää.

Reaktoreihin ei saatu syötettyä jäähdytysvettä, jolloin niiden sydämet 
alkoivat paljastua, polttoainesauvat vaurioituivat vakavasti ylikuume- 
nemisesta johtuen ja alkoivat sulaa. Laitoksen säteilytasot alkoivat 
nousta ja päästöt ympäristöön alkoivat: ensin 11. ja 12. päivän vä-
lisenä yönä ykkösyksiköllä ja 13.–15. päivinä kakkos- ja kolmosyk-
siköillä. Paljastuneissa polttoainesauvoissa oleva zirkonium reagoi 
kuuman vesihöyryn kanssa muodostaen vetyä, joka aiheutti vetypalon 
ja vetyräjähdyksiä. Lisäksi kakkosyksikön suojarakennus petti ja hajosi 
pahasti ylipaineen seurauksena. Ulkoiset annosnopeudet laitosalueella 
olivat noina päivinä suuria, useita satoja mikrosievertejä tunnissa, jopa 
millisievertejä tunnissa. Tämän jälkeen veden syöttö reaktoreihin ja 
polttoainealtaisiin saatiin käyntiin tilapäisillä pumppuratkaisuilla. Ensin 
reaktoreihin pumpattiin merivettä, myöhemmin paikalle saatiin 
makeaa vettä.

Voimalaitokselta pääsi usean päivän ajan hallitsemattomasti suuria 
määriä radioaktiivisia aineita. Päästöjen ympäristöön arvioidaan olleen 
suurimmillaan 15.–16. päivinä maaliskuuta. Päästöt olivat pääosin 
helposti haihtuvia aineita: jalokaasuja, jodin ja telluurin isotooppeja ja 
radioaktiivisen cesiumin isotooppeja Cs-134 ja Cs-137. Päästöjen on 
arvioitu olleen noin 10–20 prosenttia Tshernobylin onnettomuuden 
aiheuttamista päästöistä. Esimerkiksi Cs-137-määräksi ovat japanilaiset 
viranomaiset arvioineet 15 PBq, kun vastaava Tshernobyl-päästöarvio 
on 80 PBq. Nyt väliaikaiset jäähdytysjärjestelmät on saatu toimimaan 
ja päästöt ympäristöön on saatu lähes loppumaan. Kuitenkin laitos-

alueella kerätyissä ilmapölynäytteissä havaitaan edelleen cesiumin iso-
tooppeja.

 
Pahiten saastunut alue on pieni, mutta laskeuman 
määrä siellä suuri

Tuuli kävi merelle 11.–14. päivinä maaliskuuta vieden ilmaan pääs-
seet radioaktiiviset aineet Tyynen Valtameren ylle. 14. päivänä sää-
tilanteessa tapahtui kuitenkin muutos, matalapaine tuli Japanin ylle ja 
tuulet kääntyivät pyörteisenä puhaltamaan maalle päin, Fukushiman 
itärannikolta etelän kautta luoteeseen. Samalla alkoivat paikoittaiset 
rankat vesi- ja lumisateet. Myöhemmin seuraavana päivänä tuulen- 
suunta kääntyi ensin pohjoiseen ja sitten uudelleen itään, merelle päin. 
Nämä tuulet ja sateet huuhtoivat ilmassa olleen radioaktiivisen jodin ja 
cesiumin pääosin Fukushiman prefektuurin alueelle. Pahiten laskeumaa 
saanut alue on 20 kilometriä leveä ja noin 50 kilometriä pitkä alue Dai-
ichin voimalaitokselta luoteeseen. Siellä cesium-laskeuman (Cs-137) 
määräksi on mitattu yli yhden MBq/m2, samaa suuruusluokkaa kuin 
Tshernobylin lähialueella. Alue on pinta-alaltaan kuitenkin vain noin 
kymmenesosa Tshernobylin vastaavasta alueesta ja yli 75 prosenttia 
alueesta on metsää. Yli 60 kBq/m2 cesium-laskeuma saastutti noin 
4000 km2 :n kokoisen alueen itäisestä Fukushiman prefektuurista ja 
hajanaisesti sen eteläpuolelta.

Ulkoisia annosnopeuslukemia laitosalueen lähiympäristöstä ei en-
simmäisiltä päiviltä ole saatavilla. Valvontaverkko ja ilman- ja laskeu-
mankeräysjärjestelmät vaurioituivat järistyksessä. Suurin tiedossa ole- 
va ympäristön annosnopeus on mitattu noin 20 kilometrin etäi-
syydellä 15.3., se oli yli 300 mikroSv tunnissa. Monin paikoin 30 km 
etäisyydellä saakka annosnopeudet olivat useita päiviä yli 100 mikroSv 
tunnissa, laskien päästöjen pienentyessä kymmeniin mikrosieverteihin 
tunnissa. Myöhemmin kesällä, kun radioaktiivinen jodi oli kokonaan 
hävinnyt, ulkoinen säteily asettui tasolle, josta se ei enää laske, ellei 
pintamateriaaleja ja maaperää puhdisteta tai poisteta. Muualla Japa-
nissa Fukushiman prefektuurin itäosia lukuun ottamatta ulkoinen an-
nosnopeus oli jo kesällä pääosin taustasäteilyn tasolla.

Onnettomuudesta peräisin olevia radioaktiivisia aineita, pääosin 
jodia ja cesium levisi kevään ja alkukesän aikana ilmavirtausten mu-
kana eri puolille maapalloa. Suomessakin havaittiin pieniä määriä näitä 
isotooppeja sekä ilma- että laskeumanäytteissä, myöhemmin syksyllä 
myös metsäympäristön kasvi- ja riistanäytteissä.

van hahmottamiseksi. Kävin itse Japanissa Fukushimassa vii-
me vuoden lokakuussa tavaten sekä valtiollisia että paikallisia 
viranomaisia ja tavallisia ihmisiä. Näiden tietojen ja analyysien 
pohjalta olen koonnut tämän yhteenvedon onnettomuuden 
vaikutuksista.
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Evakuoinneilla vältettiin suuret säteilyannokset

Ripeästi toteutettu evakuointi aloitettiin heti, kun onnettomuuden 
vakavuus oli ilmeinen: Jo 11.3. evakuoitiin ihmiset ensin kolmen kilo-
metrin ja sitten viiden kilometrin säteeltä voimalaitokselta ja 12.3. kah-
denkymmenen kilometrin säteeltä. Evakuointi saatiin lähes valmiiksi 
15.3. Näin pystyttiin rajoittamaan asukkaiden hengityksen ja ulkoisen 
säteilyn kautta saamaa säteilyannosta huomattavasti. Arvioidut vältetyt 
henkilöannokset olivat noin 50 milliSv suuruusluokkaa. Evakuoituja 
ihmisiä tällä alueella oli yhteensä noin 80 000. Karjaa ja muita tuotan-
toeläimiä ei vaikeissa olosuhteissa pystytty suojaamaan taikka siir-
tämään pois alueelta.

Evakuoinnin lisäksi yli 60 000 ihmistä 20–30 kilometrin säteellä 
voimalaitokselta kehotettiin suojautumaan sisätiloihin. Tämä sisällä 
oleskelu venyi huomattavan pitkäksi, ja vasta muutamien viikkojen jäl-
keen asukkaat pahimman laskeuman alueelta tällä alueella evakuoitiin. 
Joditabletteja oli varauduttu ottamaan yhteensä noin 900 000 an-
nosta, mutta niitä ei koskaan syöty. Evakuointi jatkuu edelleen noin 
90 000 ihmisen kohdalla. Paluun ajankohdasta ja mahdollisuudesta ei 
vielä ole tietoa.

Ydinvoimalaistostyöntekijät altistuivat ensimmäisten viikkojen aikana 
huomattavasti yli normaalitilanteen vuosiannosrajan, joka on 20 mil-
lisievertiä. Annosraja nostettiin tilapäisesti 250 millisievertiin. Tämän-
kin rajan ylittäviä säteilyannoksia sai muutama ihminen, mutta kukaan 
ei saanut suoraan välittömiä terveyteen vaikuttavia annoksia. Suurin 
tiedossa oleva säteilyannos on vähän yli 600 millisievertiä. Suurin 
osa voimalaitostyöntekijöistä suojautui kilpirauhasannoksilta syömällä 
joditabletteja.

Elintarvikevalvonnalla vähennetään
ihmisten saamaa sisäistä annosta

Maaliskuun lopulla raja-arvot ylittäviä pitoisuuksia (I-131, Cs-134, Cs-
137) havaittiin juomavedessä ja lehtivihanneksissa, myöhemmin mai-
dossa, naudanlihassa, hedelmissä ja teenlehdissä, Fukushimassa, mutta 
myös kauempana. Maataloustuotteiden, sienien, riistan ja kalojen 
osalta käyttörajoituksia on edelleen voimassa. Maaliskuun lopulla myös 
EU antoi asetuksen Japanista peräisin olevien tai Japanista lähetettyjen 
elintarvikkeiden tuonnille. Elintarvikkeiden käytön raja-arvoja tiuken- 
netaan Japanissa huhtikuun alussa. Tällä pyritään edelleen vähentämään 
ruuan ja juoman kautta saatavaa säteilyannosta. Elintarvikkeista, joiden 
cesium-pitoisuudet ovat tämän hetkisten raja-arvojen suuruisia, saisi 
noin viiden millisievertin vuotuisen sisäisen annoksen, uusilla raja-ar-
voilla yhden millisievertin annoksen.

Mereen on päässyt suuria
määriä radioaktiivisia aineita

Meriveteen on valunut voimakkaasti radioaktiivista vettä ja lisäksi 
alkupäivien päästöt ilmaan laskeutuivat pääosin mereen. Suurimmat 
mitatut Cs-137-pitoisuudet olivat kymmeniä tuhansia kertoja nor-
maalipitoisuuksia suurempia. Aivan laitosten läheisyydessä cesium-
pitoisuudet merivedessä ovat yhä selvästi kohonneita. Vesipäästöt 
yritetään saada loppumaan patorakennelmien avulla. Muutaman sa-

dan kilometrin päässä avomerellä on nyt myöhemmin havaittu hie-
man normaalia suurempia cesium-pitoisuuksia. Tuoreimman arvion 
mukaan suorat vesipäästöt (Cs-137) ovat olleet noin kuusi kertaa 
Itämeren Tshernobyl-laskeumasta saamasta cesium-määrästä Myös 
strontiumin radioaktiivisia isotooppeja (Sr-89 ja Sr-90) sisältävää jääh-
dytysvettä on päässyt jonkin verran mereen.

Korkeimmillaan cesiumia on mitattu merikaloissa tuhansia becque-
relejä kilossa. Kohonneita, yli elintarvikkeiden raja-arvoja ylittäviä pi-
toisuuksia havaitaan edelleen, vaikka kalastus on kielletty 30 kilometrin 
etäisyydellä voimalaitoksesta. Lopullisia vaikutuksia meriympäristöön 
ei vielä tiedetä. Radioaktiivisuus laimenee melko nopeasti suureen 
vesimassaan. Toisaalta rikastusketjut meriympäristössä ovat hitaita, jo-
ten eliöstön saamia säteilyannoksia on vaikea vielä arvioida.

Miten tästä eteenpäin?

Onnettomuuden jälkihoitotyöt voimalaitoksella ovat edenneet pää-
piirteissään laaditun suunnitelman mukaisesti: reaktoreiden ja polt-
toainealtaiden lämpötilat on saatu noin 40-50-asteisiksi eikä välitöntä 
suuren päästön uhkaa juuri ole. Suojarakennukset kuitenkin edelleen 
vuotavat ja kellaritiloista on pumpattava jatkuvasti vettä puhdistetta-
vaksi ja edelleen kierrätettäväksi reaktoreihin. Jälkihoito on ohi vasta, 
kun vedenpinta saadaan suojarakennuksissa nostettua polttoaineen 
yläpuolelle ja vaurioitunut polttoaine reaktoreista poistettua. Tämä 
kestänee useita kymmeniä vuosia. Päästöt ilmaan saadaan huomat-
tavasti vielä pienenemään, kun kaikki kolme yksikköä saadaan katettua 
sääsuojilla, joiden sisällä on kaasunkäsittelyjärjestelmä. Ykkösyksikölle 
tällainen suoja on jo rakennettu ja kaasunkäsittelyjärjestelmä on ra-
kenteilla.

Evakuointien purkua suunnitellaan sen mukaisesti, miten puhdistus-
toimia asuinalueilla saadaan tehtyä. Systemaattiset puhdistustoimet on 
aloitettu sekä evakuointialueella että muuallakin Fukushiman prefek-
tuurissa. Erityistä huomiota kiinnitetään alueisiin, joissa lapset oleske-
levat paljon. Puhdistustoimet saattavat kestää kuitenkin useita vuosia. 
Voi olla, että kaikkia asuinalueita ei koskaan saada asuinkelpoisiksi. 
Myös järistyksen ja tsunamin aiheuttama infrastruktuuri on pystytettävä 
uudelleen ennen asukkaiden takaisin muuttoa.

Maan kuorinnasta, puiden ja pensaiden hävittämisestä ynnä muista 
puhdistustoimista syntyy erittäin suuret jätemäärät, joiden lopullinen 
sijoittaminen on vaikeaa. Väliaikaisratkaisuja kymmeniksi vuosiksi on 
suunniteltu sekä valtiollisella että paikallisella tasolla. Asukkaat eivät 
kuitenkaan haluaisi jätteiden sijoituspaikkoja lähelle asuinalueitaan.

Fukushiman alueella on meneillään ja suunnitteilla laajoja väestön 
terveysselvityksiä. Muun muassa kaikkien Fukushiman prefektuurin 18 
vuotta ja sitä nuorempien lapsien kilpirauhasille tullaan tekemään ultra-
äänitutkimus. Myös myöhempää seurantaa tehdään muutaman vuo-
den välein. Suurimpana terveysvaikutuksena tulevaisuudessa tullee 
kuitenkin kirjoittajan mielestä olemaan onnettomuuden ja evakuoin-
tien aiheuttamat sosiaalis-psykologiset vaikutukset. Näin kävi myös 
Tshernobyl-onnettomuuden yhteydessä. Näitä vaikutuksia lisännee 
vielä japanilaisten kokema epäluottamus viranomaisiin ja tiedonpuute 
onnettomuuden jälkeisten kuukausien aikana.
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TEEMA: Säteily ja turvallisuus

Aleksi Mattila, ylitarkastaja
Säteilyturvakeskus

Ulkoilman radioaktiivisten 
aineiden valvonta Suomessa
Säteilyturvakeskus valvoo pintailman radioaktiivisten ainei-
den pitoisuuksia kahdeksalla paikkakunnalla kerättävien hiuk-
kasnäytteiden avulla. Valvontaverkon avulla voitiin seurata 
Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitoksesta maaliskuussa 2011 
tapahtuneen onnettomuuden seurauksena vapautuneiden 
radioaktiivisten aineiden pitoisuuksia Suomessa.

Säteilyturvakeskus valvoo ulkoilman radioaktiivisia aineita kah-
deksalla paikkakunnalla pintailmasta kerättävien hiukkasnäyt-
teiden avulla. Valvonta-asemilla erityiset kerääjät pumppaavat 

suuria määriä ilmaa lasikuitusuodattimen läpi. Kerääjän suodattimet 
vaihdetaan säännöllisin väliajoin ja suodattimiin pidättyneet radioak- 
tiiviset aineet analysoidaan gammaspektrometrisesti Säteilytur-
vakeskuksen (STUK) laboratorioissa Helsingissä ja Rovaniemellä. Me-
netelmä on erittäin herkkä. Sillä voidaan havaitaan keinotekoiset radi-
onuklidit alle yhden mikrobecquerelin kuutiometrissä (µBq/m3) ilmaa 
aktiivisuuspitoisuuksissa.

Yhden µBq/m3 aktiivisuuspitoisuutta voi hahmottaa mieltämällä 
tämän tarkoittavan yhden radioaktiivisen atomin hajoamista sekunnissa 
kuution sisällä, jonka sivut ovat sata metriä pitkät. Verrattuna väestön 
suojelutoimia edellyttäviin pitoisuuksiin, joita voisi esiintyä vakavan, 
lähialueella tapahtuvan ydinvoimalaitosonnettomuuden seurauksena, 
yhden µBq/m3 aktiivisuuspitoisuus on yksi kymmenesmiljardisosa ta-

Kuva 1. Ulkoilman radioaktiivisten 
aineiden valvonta-asemat.

STUK

Puolustusvoimat
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Kuva 2. Kotkan keräysasema. Oikealla puolella on näkyvis-
sä kerääjän lasikuitusuodatin. Ilma kulkee tummina pöly-
kiekkoina näkyvien pyöreiden kanavien kautta. Kerääjän 
kannessa olevan alumiiniputken sisällä on suodattimen 
aktiivisuutta keräyksen aikana monitoroiva spektrometri.

Kuva 3. Cs-137 aktiivisuuspitoisuus Helsingin pintailmassa. 
Kuvaajassa näkyy vuonna 1986 Tshernobylin ydinvoimalaitos-
onnettomuuden päästön aiheuttama piikki ja 2011 Fukushima 
Dai-ichin ydinvoimalaitosonnettomuuden aiheuttama nousu 
Cs-137 tasossa. Ennen vuotta 1986 havaittu Cs-137 oli peräisin 
pääasiallisesti ilmakehässä tehdyistä ydinkokeista.

sosta, jolla aikuisväestöä kehotettaisiin ottamaan joditabletti kilpirau-
hasen suojaamiseksi onnettomuudessa vapautuneelta radioaktiiviselta 
jodilta.

Ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvonta on osa STUKin 
ympäristön säteilyvalvontaohjelmaa, joka pitää sisällään monia muita 
komponentteja. STUK seuraa ulkoisen säteilyn annosnopeuden tasoa 
lähes reaaliajassa koko valtakunnan alueen kattavalla säteilyvalvon-
taverkolla. Valvontaohjelman puitteissa monitoroidaan myös radioak-
tiivista laskeumaa, pinta- ja juomaveden, maidon sekä elintarvikkeiden 
radioaktiivisuutta, ihmisen kehossa olevia radioaktiivisia aineita sekä 
Helsingissä sijaitsevan jätevedenpuhdistamon lietteeseen kertyviä ra-
dioaktiivisia aineita.

Valvontaohjelman tavoite on tuottaa kokonaiskuva vallitsevasta 
säteilytilanteesta sekä suomalaisten vuotuisesta säteilyaltistuksesta. 
Säteilyvaaratilanteessa ohjelman tuottamia mittaustietoja tarvitaan 
reaaliaikaisen säteilytilannekuvan muodostamiseksi ja suojelutoimiin 
liittyvän päätöksenteon tueksi. Velvoite ympäristön säteilyvalvon-
taohjelman järjestämiseen tulee myös Euroopan Unionin lainsäädän-
nön kautta. EURATOM-sopimuksen artikla 35 asettaa jäsenvaltioille 
vaatimuksen ympäristön radioaktiivisuuden seurannasta omalla alueel-
laan. Kotimaisen lainsäädännön puitteissa vastuu tämän valvontaohjel-
man toteuttamisesta on annettu STUKille.

Suomessa STUKin lisäksi myös Puolustusvoimat sekä Ilmatieteenlai-
tos suorittavat ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvontaa. Puolustus-

voimilla on yksi valvonta-asema, ilmatieteen laitos puolestaan seuraa 
ulkoilman kokonaisbeeta-aktiivisuutta kahdeksalla paikkakunnalla. 

Näytteiden keräys ja analysointi

Keräysasemien hiukkaskerääjät pumppaavat pintailmaa lasikuitusuo-
dattimen läpi. Suurtehokerääjissä, jotka ovat käytössä Kotkassa Ka-
jaanissa ja Rovaniemellä, virtaus on 900 m3/h. Pienempitehoisissa 
kerääjissä virtaus on 150 m3/h. Suurtehokerääjien lasikuitusuodattimet 
vaihdetaan kerran viikossa, muiden kerääjien suodattimet kaksi kertaa 
viikossa. Helsingissä STUKin toimitiloissa on automaattinen kerääjä, 
joka vaihtaa suodattimen kerran vuorokaudessa sekä käsittelee ja 
mittaa suodattimen sisältämät radioaktiiviset aineet automaattisesti. 
Helsingin automaattikerääjässä ilmaa pumpataan suodattimen läpi 550 
m3/h. Keräysasemien sijaintipaikat on esitetty kuvassa 1. Puolustus-
voimien valvonta-asema sijaitsee Ylöjärvellä ja on merkitty karttaan 
mustalla neliöllä.

Lasikuitusuodattimen keräystehokkuus lähentelee sataa prosenttia 
kooltaan yli 0.1 µm aerosolihiukkasten osalta. Lasikuitusuodatin ei kui-
tenkaan pysäytä kaasumaisia aineita. Kaasumaisen jodin pidättämiseksi 
kerääjissä on lasikuitusuodattimien jälkeen aktiivihiilipatruuna, jonka 
läpi osa hiukkasista puhdistetusta ilmavirrasta ohjataan. Patruunan hiili 
on impregnoitu trietyleenidiamiinilla (TEDA), joka reagoi jodin kanssa 
pidättäen sen hiileen.

Lasikuitusuodattimien pidättämät radioaktiiviset aineet sekä aktiivi-
hiilipatruunaan pidättyneen kaasumaisen jodin määrä analysoidaan 
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gammaspektrometrisesti. 
STUKin Helsingin toimi-
pisteessä käytössä on alhais-
taustaiset mittaushuoneet. 
Gammaspektrometrit ovat 
taustasäteilyä vaimentavien, 
noin kaksitoista senttimetriä 
paksujen ja pari tonnia pai-
navien lyijystä valmistettujen 
taustasuojien sisällä. Mittaus- 
huoneet on rakennettu er-
ikoisbetonista, jonka luon-
nollinen radioaktiivisuus on 
alhainen. Erikoisilmastoinnilla 
on lisäksi varmistettu matala 
huoneilman radonpitoisuus. 
STUKin laboratoriolla on 
ISO/IEC 17025 -sertifiointi. 

Suodattimien tyypillinen mittausaika on noin kaksi vuorokautta, jolla 
useiden nuklidien kohdalla saavutetaan alle yhden µBq/m3 havaitse- 
misraja. Pintailmasta kerätyissä näytteissä havaitaan edelleen pääasi-
allisesti Tshernobylin ydinvoimalaitosonnettomuudesta peräisin ole-
vaa Cs-137:ää, jota nousee pölyn mukana maasta ilmaan. Muita 
aerosolinäytteissä havaittavia nuklideja on Be-7 ja Na-22, joita syntyy 
ilmakehässä kosmisen säteilyn vaikutuksesta sekä maaperästä vapau-
tuvan radonin Rn-222 ja Rn-220 hajoamistuotteet. Muita keinotekoi-
sia radionuklideja kuin Cs-137:ää havaitaan tyypillisesti muutamia 
kertoja vuodessa. Havaitut nuklidit ovat olleet tyypillisesti sairaalassa 
käytettäviä isotooppeja tai ydinvoimalaitoksista peräisin olevia ak-
tivoitumistuotteita. Mitatut aktiivisuuspitoisuudet ovat olleet yleensä 
erittäin alhaisia. Vuositasolla Suomessa ihmisten ulkoilman Cs-137:tä 
saamaksi säteilyannokseksi on arvioitu noin 0.0000001 mSv, kun 
kaikista eri säteilylähteistä saatava keskimääräinen säteilyannos on 
kokonaisuudessaan noin 3.7 mSv.

Helsingin, Kotkan ja Rovaniemen hiukkaskerääjissä on suodattimelle 
kertyvää radioaktiivisuutta monitoroiva gammaspektrometri. Spek-
trometrit lähettävät suodattimesta mitatun spektrin kymmenen mi-
nuutin välein Säteilyturvakeskukseen automaattisesti analysoitavaksi. 
Tiedonsiirrossa käytetään viranomaisten VIRVE-verkkoa. Mittausjärjes-
telmä hälyttää automaattisesti poikkeavasta säteilytilanteesta käyn-
nistäen STUKin selvitystoimet. Suodattimia keräyksen aikana monito-
roiva järjestelmä havaitsee keinotekoiset radionuklidit noin alle yhden 
Bq/m3 aktiivisuuspitoisuuksissa. Vaikka herkkyys on selvästi suodattimien 
laboratoriomittauksia heikompi, saadaan tieto poikkeavasta tilanteesta 
kuitenkin lähes välittömästi ilman laboratoriomittausten aiheuttamaa 
viivettä. Kuvassa 2 näkyy Kotkan valvonta-aseman hiukkaskerääjä. 
Spektrometri on koteloitu kannen alla näkyvään alumiinisuojaan. 

Fukushima Dai-ichin päästöjen monitorointi Suomessa

Japanin edustalla maaliskuun yhdentenätoista päivänä 2011 tapah-
tuneen maanjäristyksen nostattama tsunami vaurioitti pahoin Fuku- 
shima Dai-ichin ydinvoimalaitosta. Vaurioiden seurauksena menetet-
tiin reaktoreiden jäähdytys ja onnettomuuden edetessä ympäristöön 
vapautui usean päivän ajan merkittäviä määriä radioaktiivisia aineita. 

TEEMA: Säteily ja turvallisuus

Kuva 4. Kaasumaisen (G), hiukkasiin sitoutuneen (P) ja 
I-131:n kokonaisaktiivisuuden käyttäytyminen Helsingissä. 
Kuvassa näkyy myös kaasumaisen jodin osuus kokonais-
aktiivisuuspitoisuudesta Helsingissä ja Rovaniemellä.

Ilmavirtausten mukana ilmaan vapautuneet aineet levisivät pääasial-
lisesti itään ylittäen Tyynenmeren, Pohjois-Amerikan mantereen sekä 
Atlantin saapuen noin viikon kuluttua onnettomuuden alusta myös 
Eurooppaan. Muutamien viikkojen sisällä Fukushimasta vapautuneet 
aineet olivat havaittavissa koko pohjoisella pallonpuoliskolla. Kattava 
kokonaiskuva Fukushiman radioaktiivisten aineiden leviämisestä Eu-
roopassa on esitetty viitteessä [1].

Päästöpilven kulkureitillä tehdyt mittaukset osoittivat radioaktiivisten 
aineiden pitoisuuksien olevan niin pieniä, että niillä ei Japanin ulko-
puolella ollut terveysvaikutuksia. STUK siirtyi kuitenkin tehostettuun 
pintailman radioaktiivisten aineiden seurantaan aloittamalla osalla il-
man radioaktiivisten aineiden valvonta-asemista päivittäisen suodat-
timien vaihdon. Ensimmäiset havainnot poikkeavasta radioaktiivisuu- 
desta tehtiin Rovaniemellä 19.–21.3. ja Helsingissä 22.–23.3. kerä-
tyistä hiukkasnäytteistä. Näytteissä havaittiin radioaktiivista jodin iso-
tooppia I-131, aktiivisuuspitoisuuksien ollessa 60–120 µBq/m3 välillä. 
Ensimmäisten havaintojen jälkeen jodin pitoisuudet kasvoivat saavut-
taen suurimmat arvonsa, noin 10 mBq/m3 maaliskuun lopussa. Ku-
vassa 4 on esitetty jodin aktiivisuuspitoisuus Helsingissä huhtikuun 
puoleen väliin asti. Kuvassa on esitetty harmaan eri sävyin aerosoli-
hiukkasiin sitoutuneen jodin ja kaasumaisen jodin osuus sekä näiden 
summa. Harmaat neliöt kertovat kaasumaisen jodin prosenttio-
suuden Helsingissä, harmaat pisteet Rovaniemellä. Kuvasta nähdään 
kaasumaisen jodin osuuden olevan lähes kaikissa näytteissä yli 80 
prosenttia jodin kokonaismäärästä. Keväällä 1986 Tshernobylin ydin-
voimalaitosonnettomuuden seurauksena Helsingin pintailmassa jodia 
oli noin 200 Bq/m3, ja myös tästä suurin osa kaasumaisessa muo-
dossa. Fukushima Daiichin ydinvoimalaitosonnettomuudesta peräisin 
olevan jodin pitoisuudet Suomessa jäivät siis noin 1/20000 osaan 
Tshernobylin aiheuttamasta päästöstä.
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Jodin lisäksi hiukkasnäyt-
teissä havaittiin pian myös 
muita herkästi höyrystyviä 
radioaktiivisia aineita, kuten 
Cs-134, Cs-137 ja telluurin 
isotooppeja. Myös näiden 
nuklidien pitoisuudet saa-
vuttivat suurimmat arvonsa 
maaliskuun lopulla. Kuvassa 
5 on esitetty Cs-137 aktii-
visuuspitoisuudet eri mit-
tausasemilla toukokuun alku-
un asti. Fukushima Daiichin 
päästössä Cs-134 ja Cs-137 
isotooppien suhde oli noin 
yksi Cs-134 aktiivisuuspi-
toisuuden seuratessa melko 
tarkkaan Cs-137 pitoisuutta. 
Vielä myöhään syksyllä Cs-
134 isotooppia oli satun-
naisesti aerosolinäytteissä 
erittäin pienissä määrissä. Fukushima Dai-ichin ydinvoimalaitoksesta 
peräisin olleiden radioaktiivisten aineiden aktiivisuuspitoisuudet eivät 
Suomessa olleet missään vaiheessa terveydelle haitallisella taholla eikä 
suojelutoimenpiteisiin ollut tarvetta.

STUK julkaisee ulkoilman radioaktiivisten aineiden valvontaohjelman 
tulokset vuosittain ilmestyvässä Ympäristön säteilyvalvonta Suomessa 
raportissa [2]. Keinotekoisten radioaktiivisten aineiden havainnot päi-
vitetään myös STUKin verkkosivuille aina uuden tuloksen valmistuttua 
[3].

Kuva 5. Cs-137 aktiivisuuspitoisuus Suomessa eri paikka-
kunnilla Fukushima Dai-ichin  ydinvoimalaitosonnetto-
muuden jälkeen.
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TEEMA: Säteily ja turvallisuus

Janne Koivukoski, valmiusjohtaja
Sisäasiainministeriö

Säteilyltä suojautumisen
yleiset ohjeet
Säteilyä ja säteilyonnettomuustilanteita kohtaan tunnetaan 
pelkoa. Yksi syy siihen lienee se, että säteily tunnetaan huo-
nosti ja säteilyä on mahdoton havaita ilman mittalaitteita. 
Säteilyltä suojautumisen periaatteet ovat yksinkertaisia ja nii-
tä on kohtalaisen helppo toteuttaa. Säteilyltä suojautumisen 
perusperiaate on ASE: eli aika, suoja ja etäisyys. Säteily häviää 

ajan kuluessa ja annos riippuu suoraan säteilyn vaikutusajasta. 
Säteily vaimenee suojaaviin rakenteisiin ja säteilyn voimakkuus 
laskee nopeasti etäisyyden lisääntyessä säteilevään kohtee-
seen. Tässä artikkelissa on lyhyt kuvaus siitä, miten säteilyltä 
tulee suojautua säteilytilanteen aikana.

Jotta tiedettäisiin, milloin ja miten säteilyltä tulee suojautua, on olta-
va olemassa järjestelmä, jolla tieto uhkaavasta säteilyvaaratilanteesta 
voidaan toimittaa väestön tietoon. Suomessa säteilyvaaratilanteisiin on 
varauduttu jo yli viiden vuosikymmenen ajan. Säteilyvalvontaan osallis-
tuvat viranomaiset ovat toimineet yhteistoiminnassa koko tuon ajan.

Yksi edellytys säteilyvaaratilanteen havaitsemiselle on säteilyvalvon-
tajärjestelmä. Suomessa säteilyvalvonnalla pystytään havaitsemaan 
pienetkin muutokset säteilytilanteessa koko valtakunnan alueella. Pie-
nimmät havaitut pitoisuudet ovat lähinnä tieteellisesti kiinnostavia. 
Suurimalla osalla tehdyistä havainnoista ei ole terveydellisiä vaikutuk-
sia. Lisäksi säteilyvalvontaan kuuluu myös kansainvälinen tiedonvälitys 
säteilyvaaraa aiheuttavista tapahtumista. Valvonnan ja ilmoitusjärjes-
telmän tarkoituksena on pystyä havaitsemaan sellaiset säteilytilanteet, 
joista on vaaraa väestön terveydelle.

Jos säteilyvalvonnan tai muun tiedonvälityksen kautta saadaan tieto 
tilanteesta, josta voi aiheutua vaaraa väestölle, tiedotetaan siitä välit-
tömästi ja annetaan yleinen vaaramerkki alueelle, jossa suojautumis-
toimet ovat tarpeen. Ensimmäisen tiedotteen antaja voi olla Säteily-
turvakeskus tai pelastusviranomainen. 

Yleinen vaaramerkki on väestölle annettava kehotus suojautua 
sisätiloihin, kuunnella radiota ja ryhtyä annettuihin suojautumistoimiin. 
Tietoa tällaisesta tapahtumasta on saatavilla viranomaistiedotteista 
radiossa, televisiossa, internetissä sekä muissa tiedotusvälineissä. 
Paikallisesti väestöä varoitetaan yleisellä vaaramerkillä ulkohälyttimillä 
(sireenit), kaiutinautoilla ja radion ja TV:n kautta.

Väestön suojaamisen kannalta on tärkeää, että väestö saa viran-
omaisilta tiedot siitä, mitä on tapahtunut sekä että väestölle anne-
taan lisäksi tarvittavat käytännön ohjeet ja neuvot suojautumistoimia 
varten. 

Laskeumatilanteessa tarvitaan viranomaisten toimintaorganisaa-
tioiden hälyttämistä sekä väestön varoittamista varten tietoja ilma-
virtauksista ja säteilystä. Sää- ja säteilytietojen perusteella laaditaan 
ennuste laskeuman leviämisestä väestön varoittamiseksi. Ennustetta 
käytetään hälytys- ja varoitustoiminnassa laskeuman leviämisen ensim-

mäisinä tunteina. Ilmatieteen laitos vastaa säähavaintotietojen ja tarvit-
tavien tietojen toimittamisesta laskeumaennusteita varten.

Ensimmäisten varoitusten ja hälytysten jälkeen suojelutoimenpi-
teiden perustana käytetään säteilyvalvonnasta saatuja mittaustietoja. 
Kiinteisiin asemiin perustuvan automaattisen säteilyvalvontaverkon 
toimintaa täydennetään tiedustelupartioilla. Laskeuman koostumuk-
sen selvittäminen samoin kuin erilaiset elimistön sisäiseen saastumisen 
mittaukset tehdään valtakunnallisessa laboratorioverkossa. Säteilyti-
lanteesta pyritään jakamaan myös mahdollisimman paljon perustietoa 
säteilyn vaikutuksista ja suojautumisesta.

Suojautuminen radioaktiivisen laskeuman säteilyltä
Vakavan säteily- tai ydinonnettomuuden seurauksena syntyvässä 
säteilyvaaratilanteessa keskeisimpiä väestön säteilyaltistuksen 
vähentämisen suojelutoimenpiteitä ovat:

• Sisälle suojautuminen; vaara-alueen väestöä varoitetaan yleisellä 
vaaramerkillä ja kehotetaan hakeutumaan sisätiloihin, sulkemaan ja 
tiivistämään ovet ja ikkunat sekä sulkemaan sisätilojen ilmanvaihto. 
Toimintaohjeet välitetään radion, television, internetin ja tiedotus-
välineiden kautta. 

• Joditablettien nauttiminen; jos on odotettavissa, että hengi-
tettävässä ilmassa on radioaktiivista jodia, ihmisiä kehotetaan nautti-
maan joditabletteja käyttöohjeiden mukaisesti. Tällä toimenpiteellä 
estetään radioaktiivisen jodin kulkeutuminen kilpirauhaseen. Jodi-
tablettien nauttiminen on erityisen tärkeää alle 18-vuotiaille, koska 
lapsen kilpirauhanen on herkempi säteilylle kuin aikuisen. 

• Evakuointi; väestön siirto radioaktiivisten aineiden vaikutusalueel-
ta pois. Jos väestö joudutaan siirtämään pitkäksi aikaa tai pysyvästi 
pois saastuneelta alueelta, päätökseen vaikuttavat säteilytilanteen 
ohella myös muut yhteiskunnassa vallitsevat olosuhteet.
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Pöly poistetaan ensiksi pyyhkimällä ja sen jälkeen pesemällä puhtaalla 
vedellä ja saippualla. Vaatteet puhdistetaan varovasti harjaamalla kat-
soen, että tuuli kuljettaa pölyn poispäin vaarattomaan suuntaan. Vettä 
pitävät vaatteet puhdistetaan ulkoapäin vedellä. Puhdistustyön jälkeen 
tulee aina käydä suihkussa puhdistamassa hiukset ja iho huolellisesti 
vedellä ja tavallisella pesuaineella. Työvälineet ja koneet puhdistetaan 
vedellä ja harjalla.

Erityisesti pitkäaikaista säteilyvaaralta suojautumista ajatellen tulee 
varata elintarvikkeita. Tällöin voidaan käyttää ns. kotivara-järjestelmää. 
Kotivara on kodin tavallista ruokavarastoa suurempi, suunnitelmalli-
sesti hankittu elintarvikevarasto. Varastoa hankittaessa on otettava 
huomioon mm. seuraavat seikat:

• elintarvikkeiden on oltava hyvin säilyviä 
• ne on voitava varastoida kodin käytössä oleviin tiloihin 
• niiden on oltava valmiita nautittaviksi tai helposti valmistettavia 
• niiden pakkausmateriaalin on suojattava hyvin sisältöä: Parhaita 
pakkauksia ovat säilykepurkit ja lasiastiat. Myös muovipusseissa 
ilmatiiviisti säilytetyt elintarvikkeet ovat riittävän hyvin suojattuja. 
• kotiin tulee varata muovipusseja ja -kalvoja, joiden avulla elin-
tarvikkeiden lisäsuojaus on tarvittaessa mahdollista 
• perheessä olevien pikkulasten ja erikoisruokavaliolla olevien 
henkilöiden ravinnolliset tarpeet on otettava huomioon kotivaraa 
suunniteltaessa.

Suojautuminen sisäistä säteilyä vastaan
Radioaktiiviset aineet aiheuttavat sisäisen säteilyvaaran ainoastaan jou-
duttuaan ihmisen sisälle. Tämä vaara torjutaan estämällä radioaktiivis-
ten aineiden pääsy hengityksen, ruuan ja juoman kautta elimistöön.

Hengityksen kautta estetään radionuklidien pääsy: 
  
1) tiivistämällä oleskelutilat, esimerkiksi sulkemalla ovet ja ikkunat 
sekä mahdolliset tuuletusaukot ja tarvittaessa pysäyttämällä ilmanotto 
siksi ajaksi, kun radioaktiivinen pöly laskeutuu maahan, 

2) käyttämällä ulkona hengityssuojaimia kuten suojanaamareita tai 
tilapäisiä hengityssuojaimia, jotka estävät radioaktiivisen pölyn pääsyn 
hengityselimiin. Tilapäisilläkin hengityssuojaimilla voidaan vähentää 
huomattavasti sisään hengitettyjen radioaktiivisten hiukkasten määrää.

Ruuan ja juoman kautta elimistöön kulkeutuvien radioaktiivisten ai-
neiden määrää voidaan vähentää suojaamalla elintarvikkeet ja vesi ra-
dioaktiiviselta pölyltä. Koko säteilytilanteen ajan on seurattava terveys-
viranomaisten antamia ohjeita elintarvikkeiden ja veden mahdollisista 
nautintarajoituksista eri alueilla.

• Kulkurajoitukset; rajoitetaan määräajaksi ihmisten pääsyä saas-
tuneelle alueelle. Pääsy sallitaan vain alueella välttämättömiä 
toimenpiteitä tekeville. 

• Kotieläintuotannon suojaaminen; maatalouden harjoittajia keho-
tetaan kotieläintuotteiden puhtauden varmistamiseksi suojaamaan 
kotieläimet sisätiloihin sekä suojaamaan mahdollisuuksien mukaan 
eläinten rehu. Laskeumatilanteessa annetaan ohjeita mahdollisim-
man puhtaan rehun tuottamiseksi ja juomaveden varaamiseksi. 

• Elintarvikkeiden käytön rajoitukset; kaupalle voidaan asettaa ra-
joituksia, jos elintarvikkeiden aktiivisuus ylittää määritellyt toimen-
pidetasot. Myös joidenkin elintarvikkeiden käyttöä voidaan rajoit-
taa. 

Suojautumisen kannalta ensimmäiset vuorokaudet ovat tärkeimmät, 
koska silloin kertyy suurin osa säteilyannoksesta. Säteily heikkenee no-
peasti ajan kuluessa. Esimerkiksi Tshernobylin ydinonnettomuuden jäl-
keen Suomessa pahimmin saastuneissa paikoissa säteilyn annosnopeus 
puolittui alle neljässä vuorokaudessa ja laski parissa kuukaudessa sellai-
selle tasolle, että se voitiin havaita vain erikoismittareilla.

Ensimmäisten vuorokausien aikana on laskeuma-alueella noudatet-
tava tarkasti annettuja suojautumisohjeita. Suojaustoimia lievennetään 
säteilyn heikkenemisen myötä ja myöhemmin on mahdollista palata 
normaalitilanteeseen, jossa ei enää tarvita erityisiä suojaustoimia.

Tärkein ja yksinkertaisin säteilyltä suojautumiskeino on sisälle suojau-
tuminen. Normaali suomalainen asuinrakennus puolittaa säteilyn vai-
kutukset ja noudattamalla muita annettuja suojautumisohjeita säteilyn 
vaikutukset voidaan pudottaa kymmenenteen osaan. Säteily vaimenee 
joutuessaan kulkemaan raskaan seinän tai muun paksun ja painavan 
massakerroksen läpi. Betonirakenteet antavat hyvän suojan.

Välimatkan kasvattaminen säteilevään aineeseen vähentää voimak-
kaasti säteilyn vaikutuksia, joten parhaat suojatilat ovat rakennusten 
keskiosissa mahdollisimman kaukana säteilevästä pölystä.

Kaikki rakennukset suojaavat säteilyltä. Parhaan suojan antavat ra-
kennuksen alla olevat kellaritilat. Vain kymmenesosa säteilystä pys-
tyy tunkeutumaan kellariin asti. Korkean kivitalon kellariin tunkeutuu 
säteilyä vielä vähemmän. Matalissa kevytrakenteisissa taloissa, joissa ei 
ole kellareita, sisälle pääsee alle puolet säteilystä.

Säteilyn vaikutusta vähentää huomattavasti ovien, ikkunoiden ja 
portaiden, pihalla kulkuteiden sekä asuinrakennusten kattojen ja lähi-
ympäristön puhdistaminen esimerkiksi vettä ruiskuttamalla. Radioak-
tiivisen laskeuman mentyä ohi voidaan aloittaa puhdistustoimet, joista 
viranomaiset antavat tilanteen aikana yksityiskohtaiset ohjeet. Puh-
distustöissä käytetään pölyltä suojaavaa vaatetusta, joka voidaan työn 
jälkeen helposti riisua ja puhdistaa.

Tavalliset pitkävartiset kumisaappaat ja -käsineet sekä sadetakki ja 
hattu ovat sopivia tilapäisiä suoja-asusteita. Ellei suojanaamaria ole, 
käytetään suun ja nenän edessä paksua kangassuojusta tai muuta 
hengityssuojainta. On muistettava, että suojavaatetus ei estä säteilyn 
tunkeutumista kehoon, vaan ainoastaan pölyhiukkasten pääsyn iholle.
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Hiilen kiertoa ja kasvihuonekaasuja 
havainnoidaan kohta kuin säätä
1940-luvulla sään ennustamisen hyödyt panivat alulle nykyisen säähavain-
toverkon; 2000-luvulla ilmastonmuutoksen haitat synnyttävät kasvihuone-
kaasujen havaintoverkon. 

Nykytutkimuksen mukaan ihmisten toimin-
nasta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat tärkein 
yksittäinen ilmastonmuutosta kiihdyttävä teki-
jä. Haasteena on kuitenkin erottaa ihmisten 
aiheuttama ja luonnon oma kasvihuonekaasu-
jen kiertokulku toisistaan. Tähän haasteeseen 
on vastattu ympäri maailmaa perustamalla 
mittausasemia, joilla mitataan kasvihuone-
kaasujen pitoisuuksia sekä kasvihuone-
kaasujen vaihtoa maanpinnan ja ilmakehän 
välillä. Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta on 
mitattu jo yli 50 vuotta, mutta kasvihuone-
kaasujen vaihtoa on seurattu vasta noin 20 
vuotta. Tämä vaihto koostuu lähteistä, joista 
kaasua vapautuu ilmaan, ja nieluista, joihin 
kaasua sitoutuu ilmasta. Nämä yhdessä 
muodostavat kasvihuonekaasutaseen. Kasvi-
huonekaasujen vaihdon ymmärtäminen on 
edellytys kasvihuonekaasujen päästövähen-
nysten seuraamiselle. Täten myös poliittinen 
päätöksenteko pohjautuu kasvihuonekaasu-
jen taseiden ymmärtämiselle.

Kasvihuonekaasujen seuranta 
Euroopassa kasvaa

Meteorologista tietoa käsitellään maailman-
laajuisesti World Weather Watch -järjes- 
telmän avulla. Siinä havaintoaineistoa kerätään 
yli 10 000 säähavaintoasemalta ja tieto jaetaan 
ja käsitellään lähes reaaliaikaisesti, muutaman 
tunnin viiveellä. Järjestelmän lopputuotteena 
ovat sääennusteet niin Melbournelle kuin 
Sodankylällekin. Vastaavanlainen järjestelmä 
on kasvihuonekaasujen osalta vielä kaukana 
tulevaisuudessa, mutta yhtenäinen järjes-
telmä on kehitteillä: Eurooppalainen kasvi-
huonekaasujen havaintojärjestelmä ICOS 
(Integrated Carbon Observation System) 
aloittaa toimintansa vuonna 2013 neljän vuo-
den valmistelun jälkeen. Järjestelmän tavoit-

teena on luoda puitteet kasvuhuonekaasujen 
pitoisuuksien ja vaihdon pitkäkestoiselle, yh-
denmukaiselle ja tarkalle havainnoinnille.

Suomessa ICOS-verkostoon kuuluu 16 mit-
tauspaikkaa, jotka edustavat erilaisia ekosys-
teemejä ympäri maan 
(kuva 1). Ilmakehän 
havainnointipaikkoja on 
Hyytiälän eteläboreaa-
lisessa mäntymetsässä 
(SMEAR II asema), Pallak-
sen pohjoisboreaalisessa 
mäntymetsässä, Puijolla 
sekä Utön saarella. Eko-
systeemien havainnointi-
paikkoja on Hyytiälässä 
ja Sodankylässä, ja täy-
dentäviä ekosysteemien 
havainnointipaikkoja on  
suoympäristöissä, jär-
vellä, kaupungissa sekä 
metsissä. Havainnointi-
paikoilla mitataan hiili-
dioksidin (CO2) lisäksi 
metaanin (CH4), ilokaa-
sun (N2O) ja vesihöyryn 
pitoisuuksia ja vaihtoa. 
Keskeisinä toimijoina 
Suomen ICOSissa ovat 
Helsingin yliopisto, Ilma- 
tieteen laitos ja Itä-
Suomen yliopisto.

ICOS-verkosto ei ole 
läheskään yhtä laaja kuin 
säähavaintoverkko (kuva 
1), mutta tarkoituksena 
ei olekaan yhtä mittavan 
verkon tuottaminen. 
ICOSin käyttämät mit-
tausmenetelmät ovat 

huomattavasti monimutkaisempia kuin sään-
havainnoinnissa käytettävät perusmittaukset. 
Tavoitteena on kattaa erilaiset ekosysteemit, 
ja näiden mittausten avulla voidaan arvioida 
kasvihuonekaasujen taseita koko Suomelle. 
Arvioinneissa käytetään ilmakehän virtaus-
malleja, joiden avulla voidaan laskea taseita 
alueille, joilla ei ole suoria mittauksia. Tällöin 
mallit käyttävät muita alueelta saatavia ha-
vaintoja, kuten meteorologisia mittauksia ja 
esimerkiksi tietoa kasvuston iästä ja tyypistä. 

Kuva 1. Suomen säähavaintoverkko sekä ICOS-havain-
nointipaikat. Ilmakehän havainnointipaikat (etelästä 
pohjoiseen): Utö, Hyytiälä, Puijo, Pallas; ekosysteemien 
havainnointipaikat: Hyytiälä, Sodankylä; täydentävät 
ekosysteemien havainnointipaikat: Hotelli Torni (Hel-
sinki), Kumpulan kampus (Helsinki), Lettosuo, Kuivajärvi, 
Siikaneva (2 kpl), Värriö, Lompolojänkkä, Kenttärova, 
Kaamanen.

Säähavaintoverkko
ICOS ilmakehä (4)
ICOS ekosysteemit (2)
ICOS täydentävät ekosysteemit
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Tavoitteena on kattaa erilaiset 

ekosysteemit, ja näiden mittaus-

ten avulla voidaan arvioida 

kasvihuonekaasujen taseita 

koko Suomelle.

Eurooppa on pieni 
kasvihuone- 
kaasujen nielu

Mittausten ja mallintamisen 
yhteistuloksena on jo saatu 
tuotettua joidenkin kasvi-
huonekaasujen taseita Eu-
roopan-laajuisesti: metsät 
ovat keskimäärin CO2 nie-
luja, koska metsien kasvu 
on nopeampaa kuin niiden 
kaato; maanviljelys on suuri 
N2O:n lähde lannoittei-
den käytön vuoksi etenkin 
Keski- ja Länsi-Euroopassa; 
suot taasen ovat CH4:n 
lähde Itä- ja Pohjois-Eu-
roopassa. Näiden kolmen 
kasvihuonekaasun yhteis-
vaikutuksesta Euroopan 
kasvihuonekaasutase on 
nykytiedon valossa lähes 
neutraali: Eurooppa nielee 
keskimäärin 5 grammaa 
hiiltä per neliömetri vuodessa (eli tase on -5 
g C /m2/vuosi, Kuva 2). Tämä luku sisältää 
CO2-, CH4- ja N2O-taseet, jotka on muu-
tettu hiilidioksidiekvivalenteiksi. Pohjois-Saksa 
sekä Kaakkois-Englanti ovat merkittävimpiä 
kasvihuonekaasujen lähteitä suurien ihmis-
peräisten CO2 ja N2O päästöjen vuoksi. 
Etelä-Suomi on lähes neutraali, kun taas 
pohjoisessa vuotuinen kasvihuonekaasutase 
on hieman positiivinen.

Kuva 2. Kasvihuonekaasujen (CO2, CH4, N2O) lähteiden ja nielujen jakauman keskiarvo (vuosina 
2000-2004) Euroopassa (grammaa hiiltä per neliömetri). CH4 ja N2O vaikutus on muunnettu hiilid-
ioksidiekvivalenteiksi, eli niiden vuot on kerrottu suhteellisella ilmaston lämmittämis-potentiaa-
leilla, jotka ovat 100 vuoden aikahorisontilla 25 ja 298, vastaavasti. Kartan arvot on saatu inver-
siomallinnuksen avulla, eli kasvihuonekaasujen vaihto on arvioitu niiden pitoisuuksista ilmakehän 
kuljetusmallien avulla. (lähde: Nature Geoscience, Schulze ym. 2009). 

voitu tehdä, koska mittausten alueellinen 
kattavuus ei ole vielä riittävä. ICOS pureutuu 
nimenomaan tähän ongelmaan, sillä verkos-
tossa pyritään tekemään mittauksia kaikissa 
mahdollisissa ekosysteemeissä. ICOSin mit-
tausaineisto tulee olemaan maailmanlaajui-
sesti saatavilla noin yhden päivän viiveellä, 
jolloin aineistoa voi käyttää lähes reaaliaikai-
seen kasvihuonekaasujen vaihdon seuran-
taan. Myöhemmin aineistosta voidaan myös 
tuottaa vastaavia Euroopan-laajuisia karttoja 
paremmalla paikkatarkkuudella ja aikatark-
kuudella, kuten sääennusteita.

Tarkat kasvihuonekaasujen mittaukset 
ovat olleet käynnissä jo vuosia esimerkiksi 
Hyytiälän mäntymetsässä. Metsä sitoo vuo-
sitasolla ilmasta paljon hiilidioksidia (Kuva 
3) ja hieman metaania, mutta metsä toimii 
myös pienenä ilokaasun lähteenä. Siikanevan 
suo sitoo hiilidioksidia viidenneksen siitä, mitä 
metsä kykenee nielemään, mutta päästää 
metaania ilmakehään yli 12 kertaa enem-
män kuin metsä nielee. Kumpulan kampuk-
sen ympäristö Helsingissä on taas hyvin suuri 
hiilidioksidin lähde, sillä päästöt ovat yli kah-
deksan kertaa suuremmat kuin metsän nielu. 
Syynä ovat ihmisten toiminnasta syntyvät 
päästöt, jotka tulevat esimerkiksi liikenteestä 
ja talojen lämmityksestä. Nämä mittaukset 
edustavat vain muutaman hehtaarin suuruista 
aluetta, kun taas kuvan 2 taseet on laskettu 
suuremmille, tuhansien hehtaarien alueille. 

Vaikka Eurooppa näyttääkin suurena alueena 
pieneltä kasvihuonekaasujen nielulta, on pai-
kallista vaihtelua esimerkiksi kaupunkien ja 
metsien välillä paljon.

Sään ennustaminen voi hyötyä hiilen 
kierron ymmärtämisestä

Kasvihuonekaasujen mittaamisesta voi olla 
hyötyä myös yllättävissä asioissa: hiilidiok-
sidin kierron tarkempi mallinnus paransi 
yhdellä asteella kevään lämpötilaennusteita 
Etelä-Suomelle Keskipitkien sääennusteiden 
Euroopan keskuksessa (Balsamo ym. 2011). 
Puut nielevät hiilidioksidia itseensä yhteyt-
tämisprosessissa ja samalla haihduttavat 
vettä. Veden haihduttaminen kuluttaa ener-
giaa, joka muutoin olisi voinut mennyt ilmaan 

Kuvan 2 kartan arvot perustuvat mal-
linnuksiin, joissa kasvihuonekaasujen vaihto 
on laskettu kasvihuonekaasujen pitoisuuk-
sien ja muun tiedon avulla, ja suoria kaasu-
jen vaihdon mittauksia on käytetty mallien 
kehityksessä. Pelkkiin suoriin mittauksiin pe-
rustuvaa kasvihuonekaasutase-karttaa ei ole 

Pelkkiin suoriin mittauksiin perus-

tuvaa kasvihuonekaasutasekarttaa 

ei ole voitu tehdä, koska mittausten 

alueellinen kattavuus ei ole 

vielä riittävä.
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lämpönä. Näin hiilidioksidin 
virta ilmakehästä puihin on 
sidoksissa sään ennusta-
miseen: jos hiilidioksidivirta 
saadaan mitattua tarkasti ja 
prosessit sisällytettyä hyvin 
sääennustusmalliin, myös 
ilman lämpötila saadaan 
tarkemmin ennustettua.

Metsät reagoivat jo 
ilmaston- 
muutokseen

Yhteyttämisprosessissa ta-
pahtuvan hiilen nielemisen 
lisäksi puut myös vapautta-
vat hiilidioksidia ilmaan 
respiraation eli hengittä-
misen kautta. Puiden hen-
gittämisellä tarkoitetaan ke- 
miallisia reaktioita, joissa 
energia kuluu puun elintoi-
mintojen ylläpitämiseen tai 
puun kasvuun. Puut ovat siis 
hengityksen kautta CO2:n 
lähteitä ja yhteyttämisen 
kautta CO2:n nieluja. Mol-
emmat prosessit riippuvat 
monimutkaisesti ilman lämpötilasta, ja puut 
voivat olla joko CO2:n nielu tai lähde.

Pohjoisen pallonpuoliskon keskimääräinen 
kevätlämpötila on noussut 1.1°C ja syys-
lämpötila 0.8°C. Keväiden lämpeneminen 
on lisännyt yhteyttämistä enemmän kuin 
hengittämistä, joten puut sitovat keväällä 
enemmän hiiltä itseensä ilmaston lämme-
tessä. Syksyisin käy päinvastoin: lämpene-

2010). ICOSissa tutkitaan nimenomaan täl-
laisia fysikaalisia biosfäärin prosesseja, joita 
varten tarvitaan usean vuosikymmenen tark-
koja mittauksia. Kasvihuonekaasujen vaihdon 
mittauksista on siis hyötyä nykyisten taseiden 
todentamisen ja sääennustusten parantu-
misen lisäksi myös ilmastonmuutoksen en-
nustamisessa. Ilmastonmuutoksen arvioin-

Kuva 3. Kasvihuonekaasujen (CO2, CH4, N2O) vuositaseet eri ekosysteemeissä sekä kaasujen 
nettovaikutus (grammaa hiiltä per neliömetri). CH4 ja N2O vaikutus on muunnettu hiilidioksi-
diekvivalenteiksi kuten kuvassa 2. Palkkien päällä olevat viivat kertovat virhearvion. Euroopan 
lukuarvot ovat kuvan 2 alueelle, mäntymetsän arvot ovat Hyytiälästä, suon arvot ovat Siikanevalta 
ja kaupungin arvot ovat Kumpulan kampukselta Helsingistä. Huomaa, että pystyakseli on katkaistu 
kohdasta 150 g C m-2 vuosi-1. N2O-tasetta suolla sekä CH4- ja N2O-taseita kaupungissa ei ole vielä 
määritetty. (Lähteet: Ilvesniemi ym. 2009, Järvi ym. 2012 sekä henk. koht. Janne Korhonen).

Hiilidioksidin kierron tarkempi 

mallinnus paransi yhdellä asteella 

kevään lämpötilaennusteita Etelä-

Suomelle.

minen on lisännyt hengittämistä enemmän 
kuin yhteyttämistä, joten metsät vapautta-
vat syksyllä enemmän hiilidioksidia ilmaston 
lämmetessä (Piao ym. 2008, Vesala ym. 

Kuva 4. SMEAR II –asema Hyytiälässä 
sekä pyörrekovarianssi-tekniikan 
summittainen lähdealue. Mittalait-
teisto on sijoitettu mastoon 
23 metrin korkeudelle. 
(valokuva: Juho Aalto)
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nin kannalta on hyvin tärkeää ymmärtää 
ilmakehän ja biosfäärin palauteilmiöt, kuten 
tämä lämpötilan nousun ja puiden hiilen  
kierron välinen kytkentä (Arneth ym. 2010). 

Mittausten yhtenäistäminen on yksi 
tärkeimmistä haasteista

Säänhavainnointiverkon kehityksen yhtenä 
suurena haasteena on ollut mittausten yhte-
näistäminen. Kahta lämpötilahavaintoa ei voi 
verrata toisiinsa, jos niitä ei ole tehty hyvin 
kalibroiduilla ja vertailukelpoisilla mittalaitteil-
la. Kasvihuonekaasujen mittaamisessa ollaan 
saman ongelman äärellä. ICOSin yhtenä ta-
voitteena onkin varmistaa mittausten laadu-
kas taso ja maailmanlaajuinen vertailukel-
poisuus. Vaikka kasvihuonekaasujen kiertoa 
on mitattu menestyksekkäästi useilla asemilla 

Metsät vapauttavat syksyllä 

enemmän hiilidioksidia 

ilmaston lämmetessä.

kohta kahden vuosikymmenen ajan, havain-
tojärjestelmä ei ole vielä yhtenäinen. ICOS 
varmistaa, että hiilidioksidin vaihdon mittauk-
set Mannerheimintien yllä ja Värriön metsissä 
Venäjän rajalla on tehty samojen standardien 
mukaisesti.

Suomi on pioneerina luomassa 
maailmanlaajuista verkostoa

World Weather Watch -järjestelmällä on 
185 jäsenmaata ympäri maailman;  ICOSin 
aiesopimuksen on allekirjoittanut nyt 10 Eu-
roopan maata, joissa on yhteensä yli 50 mit-
tausasemaa. Suomi tulee olemaan ICOSin 
kehityksen kärjessä, sillä järjestelmän päämaja 
sekä osa ilmakehäteemakeskuksesta tulevat 
ensi vuonna Kumpulan kampukselle Helsin-
kiin. Suomessa on tällä hetkellä noin 15 hen-
kilöä, jotka työskentelevät suoraan ICOSille, 
mutta välillisesti työntekijöitä on useita kym-
meniä. ICOSin operatiivinen toiminta tulee 
jatkumaan vielä ainakin 20 vuotta, mikä on 
tutkimusjärjestelmälle harvinaisen pitkä aika.

ICOS myös pyrkii tulevaisuudessa laajentu-
maan esimerkiksi Aasiaan ja Afrikkaan, joissa 
ekosysteemit ovat hyvin erilaisia. Maailman-
laajuisten kasvihuonetaseiden arvioinnin 
kannalta on hyvin tärkeää saada katettua 
kaikki mahdolliset ekosysteemit savanneista 
arktisiin tundriin.

Pyörrekovarianssi-tekniikalla kasvi-
huonekaasujen pyörteilyjen jäljillä
 
Kaasujen vaihtoa ilmakehän ja pinnan välillä 
voidaan havainnoida mittaamalla ilman 
pyörteitä eli turbulenssia (eng. eddy-cova-
riance technique). Turbulenssi on tärkein 
mekanismi, jolla kaasut kulkeutuvat pysty- 
suunnassa maanpinnan ja ilmakehän välillä. 

Kun samanaikaisesti mitataan hyvin tarkasti 
pystytuulen ja kaasupitoisuuden turbulent-
tista vaihtelua, voidaan näiden vaihteluiden 
avulla saada tietoon, kuinka suuri pysty- 
suuntainen kuljetus, eli turbulenttinen pys-
tyvuo, maanpinnan ja ilmakehän välillä on. 
Mittalaitteet on sijoitettu mastoon kauas 
maanpinnasta (Kuva 4), ja maanpinta tässä 
tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi metsää, 
suota, järveä tai kaupunkia. Mittaustekniikan 
lähdealue on suunnilleen ovaalin muotoinen 
ja se sijaitsee siinä suunnassa, josta kunakin 
hetkenä tuulee. Lähdealueeseen vaikuttaa 
muun muassa tuulennopeus, mittauskorkeus 
ja pinnan rosoisuus. Tyypillinen lähdealueen 
suuruus on joitakin hehtaareita.
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Sirkku Manninen, dosentti, yliopistonlehtori, ympäristötieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Pasi Rautio, dosentti, tutkija, Metsäntutkimuslaitos, Rovaniemi

Jaana Bäck, dosentti, yliopistonlehtori, tutkimuskoordinaattori
metsätieteiden laitos ja fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Pohjoiset ekosysteemit 
pitkäaikaisen tutkimuksen 
kohteena

Viimeisimmät tuulet ilman epäpuhtauksien ja 
ilmastonmuutoksen kasvillisuusvaikutusten tutkimuksessa

Current research in air pollution 
and climate change effects on 
northern terrestrial ecosystems 
-symposio kokosi tutkijoita 

kuudesta Euroopan maasta esittelemään 
tuoreimpia tuloksia ja ajankohtaisia tutki-
muskysymyksiä liittyen ilman epäpuhtauksien 
ja ilmastonmuutoksen kasvillisuusvaikutuksiin. 
Oulussa 1.–2.12.2011 pidetty symposio tar-
josi hyvän läpileikkauksen siitä, mitä kasveissa 
ja pohjoisissa ja vuoristoekosysteemeissä voi 
tapahtua kasvien altistuessa samanaikaisesti 
rikkidioksidille, typpiyhdisteille, raskasme-
talleille, alailmakehän kohonneelle otso-
pitoisuudelle ja kohonneelle UV-säteilylle 
sekä lämpötilan ja sademäärän muutok-
sille. Symposion kunniavieras oli professori 
Satu Huttunen, joka jäi eläkkeelle tehtyään 
40-vuotisen, kansainvälisestikin merkittävän 
tutkijanuran ilman epäpuhtauksien ja ilmasto-
tekijöiden kasvillisuusvaikutuksien parissa.

Kutsutuista esitelmöitsijöistä ensimmäisenä 
professori Pekka Kauppi Helsingin yliopis-
tosta kertoi Science-lehdessä julkaistuista 
tuloksista, jotka osoittavat metsäbiomassan 
kasvavan Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja 
monin paikoin Aasiassa metsien toimiessa 
näin hiilinieluna. Pohjoisen pallonpuoliskon 
metsät siis pääsääntöisesti sitovat enemmän 
hiilidioksidia kuin niistä vapautuu biologisten 
prosessien tuloksena. Näin ollen etenkin 
vanhat luonnontilaiset metsät toimivat hii-
livarastona. Hiilidioksidin sidonnan ohella 
puut myös tuottavat ilmakehään merkit-
täviä määriä haihtuvia orgaanisia hiilivetyjä 
(VOC), jotka ovat osallisina muun muassa 
otsonin ilmakemiassa ja aerosolien muodos-
tumisessa, hidastaen ilmaston lämpenemistä. 
Boreaalisten havumetsien VOC-päästöjen 
vuodenaikaisvaihtelusta ja yhteyksistä ilmas-
tonmuutokseen kertoi dosentti Jaana Bäck 
Helsingin yliopistosta. Havupuut elävät sym-

bioosissa ektomykorritsasienten kanssa, 
jotka puolestaan muodostavat merkittävän 
osan maaperän hiilivarastosta. Ektomykorrit-
sayhteisössä havaittuja muutoksia suhteessa 
hiilen ja typen saatavuuteen käsitteli esi-
telmässään dosentti Anna-Mari Markkola 
Oulun yliopistosta. Dosentti Kari Taulavuori 
kertoi Oulun yliopistossa tehdyistä ekofysio-
logisista tutkimuksista, joissa on selvitetty 
muun muassa hiidioksidin, otsonin ja typen, 
sekä niiden vuorovaikutusten, vaikutuksia 
varpujen kylmänkestävyyteen. Kyseisissä tut-
kimuksissa on varpujen havaittujen olevan 
suhteellisen kestäviä sekä ilman epäpuh-
tauksille (mukaan lukien raskasmetallit) että 
ilmastonmuutoksen ja UV-säteilyn vaiku-
tuksille. Dosentti Mikhail Kozlov (Turun 
yliopisto) osoitti, että monin paikoin Kuolan 
niemimaalla kasvillisuuden toipuminen rik-
kidioksidi- ja raskasmetallialtistuksesta on 
erittäin hidasta, vaikka sulattojen päästöt 
ovat pienentyneet. Ilman epäpuhtauksien ja 
muiden abioottisten stressitekijöiden kasvila-
jistossa aiheuttamat muutokset ovat myös 
johtaneet muutoksiin biologisissa vuoro-
vaikutusuhteissa ja näin ollen heikentäneet 
ekosysteemien toimintaa ja niiden tarjoamia 
ekosysteemipalveluja ko. alueella. Toisin kuin 
Kuolan niemimaalla, Suomen Lapissa myös 
porot ovat osasyy kasvillisuuden muutoksiin, 
kävi ilmi dosentti Minna Turusen (Arktinen 
keskus) esitelmästä.

Toisen kokouspäivän aloittivat tohto-
rit Marco Ferretti Italiasta ja Josef Krecek 
Tsekin tasavallasta. He kertoivat metsien tilan 
seurantaan liittyvistä saavutuksista, ongelmista 
ja tulevaisuuden tarpeista. Vaikka esimerkiksi 
Tsekin tasavallassa on havaittavissa selviä 
elpymisen merkkejä vuoristoalueen met-
sissä ja vesistöissä happosateiden 1970- ja 
1980-luvulla aiheuttamista muutoksista, ko-
rostivat sekä Krecek että Ferretti pitkäaikais-
ten ympäristöntilan seurantojen merkitystä ja 
seurantaohjelmien jatkamista tulevaisuudes-
sakin. Typen oksidien ja ammoniakkipäästöjen 
haitalliset vaikutukset maaekosysteemeihin, 
ovat kasvaneet sitä mukaa, kun rikkidiok-
sipäästöjä on saatu alennettua. Etenkin am-
moniakkilaskeuma voi kasvattaa merkittävästi 
luontaisesti ravinneköyhien soiden metaani- 
ja typpioksiduulipäästöjä, kuten tohtori Lucy 
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Sheppard osoitti Skotlannissa tehdyn pit-
käaikaisen kokeellisen tutkimuksen perus-
teella tapahtuvan. Tutkitun suoekosysteemin 
kasvillisuudessa tapahtui selviä muutoksia 
vuotuisen ammoniakkilaskeuman ollessa vain 
5-10 kg N hehtaarille. kun taas ammoni-
um- ja nitraattitypen märkälaskeuman vaiku-
tusten osalta ns. critical load näyttäisi olevan 
korkeampi ainakin kyseisessä tapauksessa.

Vaikka esimerkiksi sammalet voivat olla erit-
täin herkkiä ammoniakkilaskeumalle, osoit- 
tivat tohtori Javier Martinez-Abaigar (Es-
panja) ja dosentti Sirkku Manninen (Hel-
singin yliopisto) esitelmissään, että sam-
malilla on keinoja akklimoitua vallitsevaan 
stressitilanteeseen esimerkiksi muodosta-
malla UV-säteilyä absorboivia pigmenttejä ja 
morfologisesti altistuessaan samanaikaisesti 
sekä kuivuusstressille että kohonneelle typ-
pilaskeumalle. Männyn neulasten ja haavan 
lehtien suojaavien pintavahojen määrän on 
havaittu korreloivan positiivisesti ilman ot-
sonipitoisuuden kanssa. Tuottamalla enem-
män vahoja, jotka alentavat evapotranspiraa-
tiota, puut suojautuvat kasvanutta ilmarakojen 
kautta tapahtuvaa haihdutusta ja vesistressiä 
vastaan. Syynä kasvaneeseen vesistressiin on 
otsonin aiheuttama ilmarakojen hidastunut ja 
epätäydellinen sulkeutuminen. Tohtori Anna 
Szakielin (Puola) esitelmä käsitteli puolestaan 
epikutikulaaristen vahojen kemiaa ja merki-
tystä muun muassa mustikan ja puolukan 
talveen sopeutumisen näkökulmasta. Tohtori 
Sirkka Sutisen esitelmä liittyi myös kasvien 
kylmänkestävyyteen ja ilmastonmuutokseen. 
Metsäntutkimuslaitoksen tutkimukset osoit-
tavat, että puiden silmujen sisällä olevat ver-
sot kasvavat jo ilman lämpötilan ollessa vain 
0 - +1 °C, mikä saattaa kasvattaa silmuvau-
rioiden riskiä kevään aikaistuessa ilmaston-
muutoksen myötä.

Symposion lopuksi professori Håkan Plei-
jel (Ruotsi) arvioi alailmakehän kohonneen 
otsonipitoisuuden aiheuttamaa riskiä kasvil-
lisuudelle Pohjoismaissa. Kuten ohessa ole- 
vasta abstraktistakin käy ilmi, on otsonin 
kasvillisuusvaikutuksia vaikea arvioida, koska 
meillä ei ole edelleenkään tarpeeksi tietoa 
otsonin, hiilidioksidin ja ilmasto- ja sääteki-
jöiden yhteisvaikutuksista ilmarakojen toim-
intaan ja sitä kautta otsonin vuohon neulasiin 
ja lehtiin. Lisäksi ilmasto- ja säätekijät vai-
kuttavat otsonin muodostumiseen yhdessä 
globaalien typenoksidi- ja hiilivetypäästöjen 
kehittymisen kautta. 

Kaiken kaikkiaan symposiossa esitetyt tut-
kimustulokset korostavat tarvetta alentaa il-
man epäpuhtauksien ja hiilidioksidin päästöjä, 
sillä vaikka kasvit pystyvätkin akklimoitumaan 
niihin jossakin määrin, kasvilajistossa tapah-
tuvat muutokset johtavat usein sellaisiin 
muutoksiin ekosysteemitason toiminnoissa, 
että ekosysteemimme eivät enää pysty tuot-
tamaan entisen kaltaisia ja riittäviä ekosys-
teemipalveluja.

Prospects for future ozone effects in the 
Nordic countries with consideration of 
climate change 

The negative impacts of surface 
ozone (O3) on vegetation depend 
on external exposure, leaf gas 
exchange and plant antioxidant 

defence capacity, all influenced by climate 
and CO2 concentrations. In this study the 
influence of climate change on simulated 
stomatal O3 uptake of a generic crop and 
a generic deciduous tree at ten European 
sites, ranging from North Finland to South 
Spain, was investigated using the LRTAP 
Mapping Manual stomatal flux model. 
O3 concentrations were calculated by a 
chemistry transport model (MATCH) for 
three 30-year periods (1961-1990, 2021-
2050, 2071-2100), with constant precursor 

emissions (year 2000) and meteorology 
from a regional climate model (RCA3). 
RCA model runs for the IPCC A2 and 
B2 scenarios were used. Comparing the 
AOT40 index (integrating the exceedance 
of the O3 concentration 40 ppb) with the 
POD (Phytotoxic Ozone Dose) resulted 
in very a different geographical distribution 
of estimated O3 risk for vegetation over 
Europe. Despite substantially increased 
modelled future O3 concentrations in central 
and south Europe, the flux-based risk for 
O3 damage to vegetation was predicted to 
remain unchanged or decrease at most sites, 
mainly as a result of projected reductions 
in stomatal conductance under rising CO2 

concentrations. The CO2 effect is uncertain, 
especially for trees, but will in principle 
promote a reduced stomatal uptake of O3 
at a certain level of O3. If the CO2 effect will 
turn out to become small, many areas in 

Kiitos symposion rahoituksesta 
vastanneille Oulun yliopistolle, 
Metsäntutkimuslaitokselle, 
Tieteellisten seurain valtuus- 
kunnalle ja Ilmansuojelu- 
yhdistykselle.

Some English summaries from the 
Current research in air pollution 
and climate change effects on 
northern terrestrial ecosystems 
-symposium.

Englanninkielisiä tiivistelmiä 
Current research in air pollution 
and climate change effects on 
northern terrestrial ecosystems 
-symposion esitelmistä.
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Europe will experience an increasing risk for 
vegetation damage. Drier conditions (higher 
vapour pressure deficit, lower soil moisture) 
in southern Europe, limiting stomatal O3 
uptake, were also important. At northern 
latitudes, the current parameterisation of 
the stomatal conductance model suggest O3 
uptake to be mainly limited by temperature. 
Here, an earlier onset of the growing season 
may become very important for O3 effects 
on vegetation in the future. The study 
demonstrates the importance of accounting 
for the influences by meteorological variables 
and rising CO2 on stomatal O3 uptake, 
and of developing their representation in 
models used for O3 risk assessment under 
climate change. A further aspect to consider 
for O3 exposure in high latitudes is the 
potential change in the dynamics of O3 
occurrence through the year. In northern 
Fennoscandia there is a more pronounced 
and early spring peak in O3 compared to the 
southern parts, while during the summer, 
when vegetation is most active, there are 
higher O3 concentrations in the south. 
The development of O3 concentrations in 
the north will depend on the large-scale 
background of O3 (indicated to increase), 
emissions of O3 precursors in Northern 
Europe (which have declined) and the 
influence of climate change. The latter can 
in principle enhance O3 formation, but may 
also lead to larger deposition if the duration 
of the period with snow cover declines. The 
potential consequences of these changes are 
discussed.

H. Pleijel1, J. Klingberg1, J. Uddling1, 
M Engardt2, P.E. Karlsson3 
1DPES, University of Gothenburg, P.O. 
Box 461, SE-40530 Göteborg, Sweden 
2SMHI, SE-60176 Norrköping, Sweden 
3Swedish Environmental Research 
Institute, P.O. Box 5302, SE-40014 
Göteborg, Sweden 
Contact: hakan.pleijel@dpes.gu.se

Polluted areas of the Kola Peninsula:  
Effects of multiple stressors on 
ecosystem structure and functions
Monchegorsk, an industrial town in 
Murmansk District of Russia, is well known 
to researchers studying pollution effects 
on biota. Over 2000 publications were 
produced by at least 50 teams that have 
been exploring various aspects of industrial 

pollution in this region since the 1980s. A 
recent research synthesis (Kozlov & Zvereva 
2011) included 89 effect sizes calculated 
from studies conducted near Monchegorsk, 
while an average number of effect sizes per 
polluter was 5.3 only. We conclude that, due 
to a number of unique characteristics, the 
impact zone of the nickel-copper smelter 
at Monchegorsk is the best studied example 
of local pollution impact on terrestrial biota. 
The achieved level of knowledge allows 
uncovering some of mechanisms behind the 
observed changes in structure and functions 
of polluted ecosystems.

Ground survey of 2007 demonstrated 
that 66 km2 of the previously forested land 
area around Monchegorsk is transformed to 
industrial barrens – bleak open landscapes 
with only small patches of vegetation 
surrounded by bare land. Life persisting in 
these habitats suffers not only from the toxicity 
of pollutants but also from other stressors 
including low nutritional quality of soils, soil 
erosion, high wind speed causing sandblast 
and snow abrasion, and altered (more harsh) 
microclimate. Many species have evolved 
adaptations to this extreme environment. 
In particular, mountain birch (dominant tree 
species in industrial barrens) demonstrated 
not only tolerance to heavy metals, but also 
heritable changes in crown architecture, such 
as an increased production of long shoots. 
However, study of demographic processes 
showed that due to absence of natural 
regeneration (hampered by soil toxicity) 
populations of many plant species persisting 
in industrial barrens are aging, which (in 
spite of the discovered adaptations) may 
soon lead to their extinction. Decrease of 
emissions that occurred about 15 years ago 
has not yet resulted in the improvement of 
the ecological situation in most contaminated 
areas, where both birch populations and 
field layer vegetation continue to decline. 
The very first signs of recovery, i.e., naturally 
emerging Scots pine seedlings, have recently 
(in 2009-2010) been observed only at the 
outer border of industrial barrens.

Changes in species composition caused 
by pollution and associated stressors alter 
biotic interactions and consequently affect 
ecosystem functions and services. However, 
a vast majority of case studies address 
organism- and population-level effects; the 
reported community-level effects concern 

primarily changes in species richness, while 
studies exploring even the key ecosystem 
functions (such as net primary productivity) 
are scarce. Although the existing data suggest 
that all  ecosystem services (provisioning, 
regulating, supporting, and cultural) are 
adversely affected by pollution, further 
research is badly needed to understand the 
causal links behind these effects and examine 
dose dependence in order to quantitatively 
predict the fate of polluted ecosystems under 
different economic and climatic scenarios.

Mikhail V. Kozlov, Vitali Zverev and 
Elena L. Zvereva 
Section of Ecology, University of Turku, 
FI-20014 Turku, Finland 
Contact: mikoz@utu.fi 

Decline and recovery of forests in the 
Black Triangle Area of Europe

In the 1970-1980s, forests in the Jizera 
Mountains (North Bohemia, the Czech 
Republic) declined as a consequence of the 
acid atmospheric deposition (namely sulphate 
from the lignite combustion) and commercial 
forestry practices (spruce plantations of a low 
stability, extensive clear-cut, application of 
heavy mechanisation, non-effective control of 
insect epidemics, and difficult reforestation). 
Environmental aspects of those processes 
included the genesis of catchment run-off, 
and, particularly, the drop in water quality in 
water courses and reservoirs. The infiltration 
capacity of soils decreased from 150 to 40 
mm/h, and the network of skid-roads and 
periodical drainage increased from 1.3 to 
4.7 km/km2. The direct (fast) run-off raised 
from 50 to 70 % of the annual water yield, 
and soil erosion from 0.01 to 1.34 mm/
year. In surface waters, low pH (4-5), high 
content of toxic metals (namely aluminium, 
1-2 mg/l), extinction of fish and drastically 
reduced zooplankton, phytoplankton and 
benthic fauna were observed.

A recent recovery of surface waters in 
the Jizera Mts. (an increase in mean annual 
pH values to 5-6, a drop in aluminium 
concentrations to 0.2-0.5 mg/l, successful 
reintroduction of brook char, Salvelinus 
fontinalis) results from the decreased air 
pollution (in the 1990s, the deposition of 
sulphate decreased to cca 40% in comparison 
with the year 1987), but also by reduced leaf 
area of mature spruce plantations, and by 
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liming of both reservoirs and watersheds. 
The traditional forestry practices (skidding 
timber by horses or cables, respecting 
riparian zones, seasonal skidding or manual 
labour reforestation) have contributed to 
watershed stabilisation. 

However, there is a relatively long delay 
between the drop in the atmospheric load 
and progress in the biota. Environmental 
indicators show a delay of almost ten years. 
The composition of algal mats and fish 
populations in surface waters take even 
longer to respond to the environmental 
changes there.

Josef Krecek1, Zuzana Horicka2 and Jana 
Novakova3 
1Department of Hydrology, Czech Tech-
nical University in Prague,  
Thakurova 7. CZ-166 29 Prague 6, 
Czech Republic 
2Institute for Environmental Studies, 
Charles University, Benátská 2, CZ-128 
01 Prague 2, Czech Republic 
3Institute of Applied Ecology, Czech 
Agricultural University, CZ-281 63, 
Kostelec n.C.l., Czech Republic 
Contact: josef.krecek@fsv.cvut.cz

Reactive nitrogen deposition: Too much 
of a good thing for peatland ecosystems
Reactive nitrogen deposition (Nr) will be the 
third main driver of species change after land 
use and climate change and it is important to 
know which ecosystems are most sensitive 
and why. Likewise since the two forms of Nr 
have different origins, agriculture (reduced 
N) versus combustion, energy production 
and transport (oxidized N), regulatory 
bodies need to know whether the two 
forms act similarly or differently in the 
environment. This is also relevant because 
the deposition of these two Nr forms differs 
spatially and temporally. Nr is a fertiliser and 
has the capacity to transform ecosystems, by 
changing the competitive abilities of species, 
but it can also affect many above and below 
ground processes through its effects on pH, 
generally causing acidification in plants and 
soils. Peatlands are an important ecosystem 
where the effects of eutrophication are likely 
to be detrimental not just via the plants but 
also through impacts on biogeochemical 
cycling and ultimately climate change through 
effects on greenhouse gas emissions.

At CEH Edinburgh we have a unique field 
Nr manipulation on an ombrotrophic bog in 
the Scottish Borders, which has been running 
since 2002 (Leith et al 2004, Sheppard et al 
2004). The Whim bog experiment addresses 
not just N deposition/loads but also the form 
of N: ammonia, ammonium and nitrate. 
Above and below ground biogeochemical 
processes are being followed, together with 
species change in response to treatment, 
and interactions between the N treatments 
and abiotic and biotic stress. These results 
will be discussed in the context of other 
N manipulation studies on peatlands and 
peatland vegetation.

The largest effects above ground and 
perhaps not surprisingly below ground were 
driven by the deposition of ammonia. After 
nearly 10 years the effects for deposition of 
N loads approaching the Critical Load for 
bogs (5-10 kg N ha-1y-1) on keystone species 
were highly visual: Eriophorum vaginatum is 
replacing Calluna and the green pigmented 
form of Sphagnum capillifolium together 
with the lichen Cladonia portentosa have 
almost disappeared from the 60m NH3 free 
air release transect (sheppard et al 2011). 
By comparison changes in response to wet 
deposition have been much slower requiring 
a greater cumulative N load to cause effects, 
none of which have yet matched the ferocity 
of the ammonia effects. Many of the below 
ground changes in soil nutrients show strong 
coupling with effects above-ground, on the 
vegetation.

Ammonia deposition especially, has 
the potential to increase emissions of the 
greenhouse gases methane and nitrous 
oxide but effects on CO2 are more difficult 
to evaluate due to the detrimental effects 
on the most productive species Calluna 
which has been replaced by the methane 
conducting Eriophorum spp. Ammonia can 
be a real issue for peatlands in northern 
latitudes due to the significant emissions from 
large mammal colonies. This presentation 
will highlight areas of concern.

Leith ID, Sheppard LJ, Fowler D et al. 
(2004). Quantifying dry NH3 deposition to an 
ombrotrophic bog from an automated NH3 

release system. Water, Air, and Soil Pollution: 
Focus 4, 207-218. Sheppard LJ, Crossley A, 
Leith ID et al. (2004). An automated wet 
deposition system to compare the effects of 

reduced and oxidised N on ombrotrophic 
bog species: practical considerations. Water, 
Air, and Soil Pollution: Focus 4, 197–205. 
Sheppard LJ, Leith ID,  Mizunuma T, Cape 
JN, Crossley A,  Leeson  S, Sutton MA, Van 
Dijk N, Fowler D. (2011). Dry deposition of 
ammonia gas drives species change faster than 
wet deposition of ammonium ions: evidence 
from a long-term field manipulation. Global 
Change Biology 17, 3589-3607.

Lucy J Sheppard 
CEH Edinburgh, Bush Estate, Penicuik 
EH26 0QB, Midlothian, Scotland 
Contact: ljs@ceh.ac.uk
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Hilppa Gregow, ryhmäpäällikkö
Ilmastotutkimus- ja sovellukset
Ilmatieteen laitos

Suomen routanäkymät
Roudalla tarkoitetaan sitä, että maa-

kerroksen sisältämä vesiaines jäätyy, 
ja maasta tulee kovempi ja kan-

tavampi. Pakkasen ja lumipeitteen lisäksi, 
maalajit ja pohjaveden korkeus vaikuttavat 
roudan muodostumiseen merkittävästi. 
Karkeilla ja kosteilla mailla routaantuminen 
on nopeaa. Kuivilla ja hienojakoisilla mailla 
se sitä vastoin on hidasta ja myös vähäistä. 
Maan metsäisyydellä ja aukeilla paikoilla on 
selvä ero. Kuusimetsissä lumi jää aluksi oksiin 
ja maa on paljas lumesta. Sen vuoksi lumisina 
talvina kuusimetsät routaantuvat helpommin 
kuin lehdettömät lehtimetsät, missä lumipeite 
muodostuu ja toimii lämmön eristeenä.

Kuluneena talvena 2011/2012, toisin kuin 
edellis- ja toissatalvena, routaa on muodostu-
nut hyvin vähän. Vähäroutaisuus johtuu siitä, 
että talven kylmä jakso käynnistyi tavanomais-
ta myöhempään eli vasta joulu-tammikuussa. 
Lisäksi lunta ehti sataa kymmeniä senttejä 
jo ennen kunnon pakkasia. Routaa onkin 
1.3.2012 Suomen Ympäristökeskuksen tie-
dotteen mukaan koko maassa noin puolet 
ajankohdan keskiarvosta. Maaliskuun alussa 
luonnontilaista routaa on maan eteläosas-
sa 0–10 cm, länsirannikolla 10–30 cm ja 
Lapissa 30–80 cm. Muualla maassa routaa 
esiintyy yleisesti 10–20 cm. Tyypilliset luon-
nontilaisen maan roudan syvyydet ovat mit-
tauksiin perustuvien tutkimusten esimerkiksi 
Soverin ja Varjon (1977) sekä Huttusen ja 
Soverin (1993) mukaan Lounais-Suomessa 
keskimäärin noin puolisen metriä, kovimpina 
pakkastalvina metrin verran, Lapissa puolesta 
metristä puoleentoista metriin, ja muualla 
maassa 20–50 senttimetriä sen mukaan, 
miten varhain lumipeite on muodostunut 
ennen kunnon pakkaskauden alkua.

Roudan vähäisyydellä on sekä positiivisia 
että negatiivisia vaikutuksia. Positiivista on, 
että keväällä muun muassa kasvien veden-
saanti on helpompaa, kun auringon lämpö 
ja ultraviolettisäteily herättää ne lepotilasta. 
Kasvu voi näin ollen päästä nopeasti käyntiin. 
Maanteillä ja rataverkostolla kelirikosta taa-
sen ei koidu samanlaista haittaa kuin routai-
sina vuosina, joista hankalia ovat olleet muun 

muassa vuodet 1960, 1987, 2003, 2010 ja 
2011. Roudattomuuden etuna on, kun su-
laminen alkaa, että sulavesi pääsee valumaan 
nopeammin maa-aineksen läpi, eikä liejuun-
tuminen välttämättä kiusaa samassa määrin 
kuin routaisina vuosina – toki tähän vaikuttaa 
myös keväisten vesisateiden runsaus. Haital-
lista roudan vähyys on sen sijaan metsätuho-
riskin ja puun korjuun näkökulmasta. Roudan 
puuttuessa, myrskytuulten riepotellessa ja 
suurten lumikuormien kerääntyessä, puut 
kaatuvat herkemmin kuin silloin, kun puita 
ankkuroiva routakerros ulottuu syvälle pin-
takerroksen alle. Roudattoman ajan pitkit-
tyminen onkin metsien tuulituhoriskien mie-
lessä hyvin huolestuttava tekijä. Tähän asti 
myrskyisimmät kuukaudet ovat Suomessa 
olleet syvän roudan aikaan ja tuulituhot ovat 
muihin Euroopan metsiin nähden olleet 
hyvin vähäisiä. Tästä aihepiiristä on kerrottu 
perusteellisemmin esimerkiksi Metsätieteen 
aikakausikirjassa numerossa 3/2011.

Ilmatieteen laitoksen laatimassa raportissa 
”Lumettoman maan routaolojen mallin-
taminen ja ennustettavuus muuttuvassa il-
mastossa” (Gregow ym. 2011) on esitetty 
arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksesta 
Suomen maaperän routaantumiseen, rou-
ta-ajan pituuden muutoksiin ja kesken 
routaisen ajan tapahtuvaan sulamisriskiin. 
Routalaskelmat on tehty kylmyyssummien 
avulla käyttämällä yksinkertaista maan jää-
tymistä kuvaavaa kaavaa. Muutosarviot on 
tehty vertaamalla perusjaksoa 1971–2000 
tulevaisuuteen 2010–2039, 2040–2069 ja 
2070–2099 hyödyntäen 19 maailmanlaa-
juista ilmastomallia ja keskimääräistä ilmas-
tonmuutosta kuvaavaa skenaariota A1B. Ra-
portin mukaan routaisuus vähenee sadassa 
vuodessa huomattavasti, ja vuosien välinen 
vaihtelu voi olla suurempaa kuin pelkästään 
tuloksista voidaan päätellä. Tämä siksi, että 
mallien vaihtelu osoittautui pienemmäksi 
kuin mitä havaittu sään ja ilmaston vaihtelu 
todellisuudessa jaksolla 1971–2000 on ol-
lut. Raportin tulosten mukaan talven keskellä 
myös väliaikainen roudan sulamisen riski kas-
vaa, kun leudot jaksot yleistyvät. 

Ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin 
valmistauduttaessa yhtä tärkeää olisi säävuo-
sien erilaisuuteen varautuminen. Mutta sitä 
varten tulisi myös alkaa kehittää uudenlaisia 
ennustusmenetelmiä ja palveluita. Talvien ja 
keväiden tarkempi tutkiminen ja mallintami-
nen voisi tuoda uusia näkökulmia säävuosien 
vaihteluiden hyödyistä ja haitoista esimerkiksi 
kasvitieteeseen, liikenteen suunnitteluun ja 
terveydenhuoltoon. Uusien tutkimustulosten 
ja -menetelmien myötä me kaikki voisimme 
saada monipuolistuvia varautumisennusteita. 
Silloin esimerkiksi routaantumista ja roudan 
sulamista voitaisiin alkaa ennakoida hyvissä 
ajoin. Ja onhan keväinen ilmanlaatukin vah-
vasti kytköksissä muun muassa sulamis- ja jää-
tymissyklien tuomaan hiekoitustarpeeseen.
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Autokanta uudistuu
– ratkeavatko myös ilmanlaatuongelmat?
Siitä, kun Suomessa henkilöautoihin alettiin 
soveltaa niin tiukkoja pakokaasumääräyksiä, 
että puhdistustekniikan käyttö tuli välttämät-
tömäksi, on nyt kulunut jo yli kaksi vuosikym-
mentä. Silti rekisterissä on vielä tuhansia en-
nen vuotta 1990 käyttöön otettuja autoja, 
joissa ei ole katalysaattoria. Niiden osuus 
ajetuista kilometreistä alkaa kuitenkin olla 
jo lähes merkityksetön, koska autojen vuo-
sisuorite alenee käyttöiän mukaan, ja yli 20 
vuotta vanhoilla autoilla ei enää kovin paljoa 
ajeta. 

Autokantamme uudistuu siis verrattain hi-
taasti, sillä uuden henkilöauton hankintavero 
(autovero) on ollut pitkään hyvin korkea, mikä 
on pitänyt sitten yrittää kuolettaa käyttämällä 
autoa mahdollisimman pitkään. Henkilöau-
tojen keski-ikä on nykyisin noin 11 vuotta ja 
tyypillinen romutusikä 18–19 vuotta. Uudis-
tusten, eli kiristyneiden pakokaasumääräys-
ten ja niiden mukanaan tuoman paremman 
tekniikan vaikutukset näkyvät siten varsin pit-
källä viiveellä. Nykytilannetta ja tulevaisuut-
takin arvioitaessa pitää katsoa taaksepäin ja 
yrittää hahmottaa autokannan koostumuksen 
kehittyminen, sillä eri 
”autosukupolv ien” 
tekniikka ja päästöt 
eroavat melko pal-
jon.

Vähäpäästöisiä 
autoja jo useita 
”sukupolvia”

Suomessa oli ajo- 
neuvorek i s ter i s sä 
31.12.2011 henki-
löautoja yhteensä  
2 958 568 kpl, joista 
osa – noin runsaat 
300 000 – tosin oli  
liikennekäytöstä pois-
tettuja, eli niillä ei ajeta 
lainkaan. Kun uusien 
autojen myynti vuo-
den 1985 jälkeen vas-
taavasti on yli 3 mil- 

joonaa, koostuu henkilöautokantamme siis 
käytännössä 1985 jälkeen rekisteröidyistä 
autoista. Tähän ajanjaksoon on liitettävissä 
ainakin viisi eri tekniikkasukupolvea, joilla 
omanlaisensa pakokaasupäästöt.

Näitä ovat ennen 1.1.1990 rekisteröidyt 
autot, joissa ei ole pakokaasun puhdistus-
laitteita. Vuosina 1990–1995 rekisteröidyt 
edustavat ”vähäpäästöisten autojen” 1. suku-
polvea, eli ns. EFTA-autoja, koska meillä silloin 
noudatettiin muiden EFTA-maiden (Ruotsi, 
Norja, Itävalta, Sveitsi) kanssa samansisältöisiä 
määräyksiä, joiden esikuvana olivat Yhdysval-
tain määräykset vuodelta 1981, ja jotka silti 
olivat vähän tiukemmat kuin vastaavan ajan 
EU-direktiivin mukaiset. Kun Suomi sitten 
liittyi EU:n jäseneksi 1995, alettiin meilläkin 
soveltaa EU-direktiivejä, ja sen mukaan 
vuosian 1996–1999 rekisteröidyt autot, eli 
”vähäpäästöisten autojen” 2. sukupolvi koos-
tuu pääasiassa ns. EURO2-määräysten mu-
kaisista autoista. Määräykset kiristyivät edel-
leen, ja vuosina 2000–2009 rekisteröidyt 
autot ovat jo 3. sukupolven tekniikkaa, ja 
vastaavat EURO3 ja EURO4-direktiivien vaa-

timuksia. Niiden tekniikka on jo varsin paljon 
kehittyneempää kuin 1. sukupolven autojen, 
ja muun muassa kylmäkäynnistyksen yhtey-
dessä päästöjä tulee uusimmista alle viides-
osa siitä, mitä 1990-luvun autoista mitattiin. 
Vuodesta 2010 eteenpäin rekisteröidyt autot 
edustavat sitten jo 4. sukupolven teknologiaa, 
ja täyttävät EURO5-määräykset, joita alettiin 
vaatia kaikilta uutena rekisteröitäviltä autoilta 
2011 alusta. Kuva 1 hahmottaa määräyksien 
voimaantulon ajankohtia, pakokaasukompo-
nentteja, joita rajoitukset koskivat (nekin ovat 
ajan myötä vähän muuttuneet), sekä tyypil-
lisiä moottori- ja puhdistusteknisiä ratkaisuja, 
joita kiristyvien määräysten myötä on autoi-
hin jouduttu kehittämään.

Kolmitoimikatalysaattori ratkaisi 
bensiinimoottoriautojen ongelmat

Bensiinimoottori oli hallitseva voimalaite hen-
kilöautoissa aina 1990-luvun loppupuolelle 
asti, jolloin dieselmoottorin suosio alkoi kas-
vaa voimakkaasti. Siten pääpaino määräyk-
sissäkin oli pitkään bensiiniautojen päästöjen 

Kuva 1. Katsaus pakokaasumääräyksiin ja niiden myötä kehitettyyn moottori- ja puhdistustekniikkaan.
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vähentämisessä. Niiden myötä autoteollisuus 
otti käyttöön kolmitoimikatalysaattorin ben-
siinimoottoriautoissa, mikä hoitikin 1990-lu-
vun aikana niiden häkä- ja hiilivetypäästöt 
niin vähäisiksi, että niistä ei enää ollut mitään 
käytännön haittaa. Merkittävimmiksi jäivät 
siten typen oksidit ja pienhiukkaset, joita on 
erityisesti dieselmoottorin pakokaasuissa. 
2000-luvun määräyksillä pyrittiinkin erityisesti 
niiden rajoittamiseen. Määräysten kiristymi-
sen aikataulu on ollut tyypillisesti noin viisi 
vuotta porrasta kohden.

Dieselautojenkin päästöt ovat 
vähentyneet

Kuva 2 esittää dieselmoottoriautojen type-
noksidipäästöjen tyyppihyväksymisarvoja 
vuosina 2000–2010. Pylväät edustavat kaik-
kien ko. vuonna markkinoilla olevien hen-
kilöautojen keskiarvoja. Niistä nähdään, että 
EURO3-autoissa päästöt olivat keskimäärin 
noin neljänneksen pienemmät kuin EURO2-
tason autoissa. Siirryttäessä EURO4-tasoon, 
hyppäys oli jopa 50 prosenttia, ja siirtymä 
EURO5-autoihin reilu vuosi sitten pudotti 
keskimääräisiä päästöjä vielä 35 prosenttia. 
Vuonna 2011 mukaan tulivat myös jo ensim-
mäiset EURO6-autot, ja niissä typen oksidit 
näyttävät olevan noin puolet EURO5-au-
tojen tasosta – kuten raja-arvojen perusteella 
on aihetta olettaakin. Siten reilun kymmenen 

vuoden aikana uuden rekisteriin merkittävän 
dieselhenkilöauton typenoksidipäästöt ovat 
pienentyneet noin kymmenesosaan.

Toinen merkittävä dieselpakokaasujen 
epäpuhtauspäästö ovat pienhiukkaset. Niissä 
kehitys on ollut vielä dramaattisempi, mikä 
nähdään kuvasta 3, jossa on vastaavalla tavalla 
esitetty kaikkien kunakin vuonna markkinoille 
hyväksyttyjen dieselautojen hiukkaspäästöjen 
keskiarvot. Sen mukaan EURO3-autoissa 
oli keskimäärin noin 45 prosenttia pienem-
mät hiukkaspäästöt kuin EURO2-tasoisissa, 
ennen vuotta 2000 tyyppihyväksytyissä au- 
toissa. Edelleen EURO4-autoissa keski-
päästöt olivat jopa 65 prosenttia pienemmät 
kuin edeltäjissään. Vielä sitäkin merkittäväm-
pi harppaus otettiin EURO5-määräysten 
myötä, sillä keskimääräiset päästöt niissä ovat 
jopa 95 prosenttia pienemmät kuin EURO4-
tasoisissa. Tästä kiitos kuuluu hiukkassuodat-
timille, jotka tulivat välttämättömiksi raja- 
arvon kiristyttyä tasolle 5 mg/km, ja todelliset 
päästöt ovat vielä reippaasti tätäkin tasoa pal-
jon pienemmät, ja siksi kokonaisvähenemä 
reilun kymmenen vuoden aikana on jopa 98 
prosenttia. Koska raja-arvo hiukkasten osalta 
ei enää kiristynyt EURO6-määräyksissä, ovat 
ne keskimäärin samaa tasoa kuin EURO5-
autoissa.

Dieselin päästöt suuremmat kuin 
bensiinikäyttöisen

Kehitys näyttää siis varsin lupaavalta: uudet 
autot ovat paljon edeltäjiään puhtaampia. Jos 
vertailukohdaksi kuitenkin otetaan vastaavan-
ikäiset bensiinimoottoriautot, näyttää tilanne 
kuitenkin aika lailla toisenlaiselta, sillä EU:n 
pakokaasulainsäädäntö on kohdellut diesel-
moottorisia autoja suhteessa lievemmin ra-
joituksin. Yhdysvalloissa ja niiden mallin mu-
kaan laadituissa EFTA-määräyksissä raja-arvot 
olivat samat moottorityypistä riippumatta. 
EU:ssa tätä eroa on perusteltu tarpeella pitää 
dieselmoottori hinnaltaan kilpailukykyisenä, 
koska se on bensiinimoottoria polttoai- 
netaloudellisempi vaihtoehto. Erityisesti tämä  
”liennytys” koskee typen oksidien päästöjä, 
joita dieselmoottorin pakokaasuista on vai-
keampi poistaa kuin bensiinimoottorista. 
Syynä on dieselmoottorin pakokaasun suuren 
jäännöshappimäärä, mistä syystä bensiini-
moottorissa tehokas kolmitoimikatalysaattori 
ei toimi dieselmoottorissa lainkaan. Kuvassa 
2 näkyvä typen oksidien vähentäminen onkin 
jouduttu EURO5-tasolle asti hoitamaan 
pelkästään moottorin palamistapahtuman 
tarkan kontrollin ja pakokaasujen kierrä-
tyksen avulla, jotka ovat tehottomampia 
keinoja kuin katalyyttinen jälkipuhdistus. 
Dieselautoissa keskimääräinen päästötaso 
on myös ollut aina paljon lähempänä raja-
arvoa kuin bensiinikäyttöisissä. Siksi diesel- 

autojen keskimääräi-
nen päästötaso on 
aina ollut moninker-
tainen bensiiniautojen 
päästöihin verrattuna. 
Kuva 4 havainnol-
listaa tätä eroa vuosi-
na 2000–2010 tyyp- 
pihyväksyttyjen auto-
jen joukossa. 

Hiukkaspäästöjen 
suhteen kehitys on 
hieman toisenlainen. 
Perinteisestä imusar-
jaruiskutteisista kol-
mitoimikatalysaatto-
rilla varustetuista ben- 
siiniautoista hiukkasia 
ei tule kuin nimeksi, 
ja nekin lähinnä ultra-
pieniä polttoainepisa-
roita. Siksi pakokaasu-
lainsäädännössäkään 

Kuva 2. Dieselhenkilöautojen keskimäääräiset NOx-päästöt EU:ssa vuosina 2000–2011.
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ei niille ole ollut mitään raja-arvoa. Tilanne on 
kuitenkin kehittymässä tasaisempaan suun- 
taan, sillä jo usean vuoden ajan tuotantoon 
tulleet uudet bensiinimoottorimallit ovat 
lähes poikkeuksetta olleet ns. suoraruisku-
tusmoottoreita, joissa bensiini suihkutetaan 
suoraan palotilaan dieselmoottorin tapaan. 
Niissä syntyy tietyissä olosuhteissa hiuk-
kaspäästöjä, ja siksi niitä koskevat nykyisin sa-
mat rajoitukset kuin dieselmoottorisiakin au-
toja. Suodattimia niihin ei kuitenkaan vielä ole 
tarvinnut asentaa, vaan palamistapahtuman 
tarkka säätö on riittänyt pitämään päästöt sal-
lituissa rajoissa.

Ratkaiseeko autokannan uusiutuminen 
ilmanlaatuongelmat?

Onko tilanne siis hallinnassa, kunhan uudet 
autot vain korvaavat vanhat? Vaikka uusien 
autojen päästöt ovat siis enää vain pieni osa 
jopa yli 15 vuotta vanhojen ensimmäisten 
vähäpäästöisten autojen päästöistä, auto-
kannan uudistuminen etenee varsin hitaasti, 
kun viime vuosien taloustilanteen negatii-
vinen kehitys on heijastunut uusien autojen 
myyntilukuihin. Viime vuosien alle 130 000 
uuden auton myynnillä ei autokantamme 
merkittävällä tavalla uudistu. Hitaan uudis-
tumisen takia vanhimpien, 1. sukupolven 
”vähäpäästöisten” autojen käyttöä jatketaan, 
ja niissä päästöt saattavat nousta melkoisen 

korkeiksi, jos ikääntyvien autojen kunnosta 
ei huolehdita. Vuosikatsastuksen yhteydessä 
tehtävä päästömittaus tosin toimii tehokkaa-
na ”poliisina”, ja poistaa pahimmat saastutta-
jat liikenteestä. Silti tuon ikäkauden autojen 
päästötaso on nykymittapuun mukaan par-
haimmillaankin varsin korkea. Uudempien-
kin ikäluokkien kohdalla on joitain kysymys-
merkkejä tekniikan toimivuudesta todellisissa 
olosuhteissa, vaikka tyyppihyväksymisarvojen 
mukaan päästöt olisivat alun perin olleet 
kunnossa. Merkittävin syy tähän epäilykseen 
on tyyppihyväksymisessä käytettävän ajoko-
keen rajoittuneisuus. Testisykliä ajettaessa 
käytetään vain pientä osaa moottorin koko 
toiminta-alueesta, vaikka todellisuudessa 
moottori kuormittuu paljon sitä laajemmalla 
kierrosluku- ja vääntömomenttialueella.

Pakokaasumääräysten rakenne on 
osin vinoutunut

Myös pakokaasumääräysten rakenteessa 
on sellaisia seikkoja, jotka käytännössä 
heikentävät niiden tehoa ilmanlaatuun vai-
kuttavien päästöjen vähentämisessä. Ensim-
mäinen ”virhe” tehtiin EURO1- ja EURO2-
määräyksissä, kun niissä raja-arvo asetettiin 
typen oksidien ja hiilivetyjen summalle, eikä 
kummallekin yhdisteelle erikseen. Perusteena 
oli yhdistämiselle oli näiden päästöjen yhteis-
toiminta otsonin muodostuksessa, jolloin 

yhteismäärän rajoit-
taminen nähtiin sopi-
vaksi. Tämä on kui-
tenkin käytännössä 
johtanut typen oksi-
dien osuuden koros- 
tumiseen, kun hiili-
vedyt on ollut helppo 
hapettaa katalysaat-
torilla. Tämä virhe 
kuitenkin korjattiin, 
ja EURO3-määräyk-
sistä alkaen typen 
oksideille on ollut 
erillinen raja-arvo.

Toinen, vielä merkit- 
tävämpi rajoitustekni-
nen epäkohta on ty- 
pen oksidien sääntely 
pelkästään yhteissum- 
mana eli typpimo-
noksidin ja typpidiok-
sidin summana, vaik- 

ka dioksidimuoto on niistä selkeästi haital-
lisempi. Perusteet tähän ”koplaamiseen” 
löytyvät muuntumisesta, sillä typpimonoksidi 
pyrkii ilmassa hapettumaan dioksidimuotoon. 
Siten pakokaasukokeen aikana näytepussiin 
kerätyssä kaasussa NO-konsentraatio alenee 
koko ajan ja NO2-konsentraatio vastaavasti 
kasvaa. Vaikka säädöksissä edellytetäänkin 
pussin analysointia viimeistään 20 minuu-
tin kuluessa, ehtii jo siinäkin ajassa tapahtua 
siirtymää. Siksi nähtiin tarkoituksenmukai-
seksi laskea oksidien summa – NOx – kos-
ka se pysyy vakiona siirtymästä huolimatta. 
Siihen aikaan kun nämä päätökset tehtiin – 
eli 1970-luvun puolivälissä – typpidioksidin 
osuus oli myös vain pari kolme prosenttia. 
Pakokaasun puhdistustekniikan kehittyminen, 
erityisesti voimakkaasti hapettavien puhdis-
timien kuten hiukkassuodattimien tulo diesel-
moottoriin, on kuitenkin muuttanut tilannetta 
merkittävästi, ja uusien dieselautojen pako-
kaasuissa dioksidimuodon osuus voi olla jopa 
30–40 prosenttia. Tässä pohjimmiltaan piilee 
syy siihen, että ilmanlaadun paraneminen – 
etenkin NO2-arvojen osalta – ei ole edennyt 
samassa suhteessa, mitä pakokaasurajoitus-
ten ja tyyppihyväksymisarvojen kehittyminen 
olisi antanut aihetta odottaa.

Kuva 3. Dieselhenkilöautojen keskimäääräiset PM-päästöt EU:ssa vuosina 2000–2011.
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Dieselin suosion kasvu ajoittui 
väärään aikaan

Dieselautojen bensiinimoottorisia autoja 
suuremmat päästöt ovat korostuneet, kun 
Suomessakin dieselin myyntiosuus kasvoi 
voimakkaasti vuoden 2008 alussa toteu-
tetun verouudistuksen myötä, jossa vero-
prosentti määräytyi hiilidioksidipäästöjen 
mukaan. Koska dieselmoottoriautossa sen 
paremman polttoainetalouden ansiosta 
hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät kuin 
bensiinivaihtoehdossa, kasvoi dieselin suo-
sio hypähdyksenomaisesti parikymmentä 
prosenttiyksikköä vuoden 2007 lukemasta 
(30 prosenttia) jopa puoleen myydyistä uu-
sista henkilöautoista. Kun veromuutos piristi 
myös kokonaismyyntiä, merkittiin 2008 
rekisteriin melkein kaksinkertainen määrä 
dieselautoja edelliseen vuoteen verrattuna. 
Keskimääräiseen tasoon vuosina 2000–2005 
lukema oli jopa lähes kolminkertainen. Tämä 
jäi kuitenkin jonkinlaiseksi ”markkinahäiriök-
si”, ja tuosta huippuvuodesta on tultu takai-
sin pari prosenttiyksikköä, ja vuosien 2010 ja 
2011 myyntiosuus oli enää noin 42 prosent-
tia. Ikävintä tuossa heilahduksessa oli se tosi- 
asia, että 2008 ja 2009 myytiin vielä pääasias-
sa EURO4-tasoisia dieselautoja, joissa ei ollut 
hiukkassuodattimia vielä läheskään kaikissa. 
Vasta EURO5-rajoitukset korjasivat tämän 
ongelman. Myös typen oksidien päästöt oli-
vat EURO4-dieselautoissa kolmesta viiteen 

Kuva 4. Bensiini- ja dieselhenkilöautojen keskimäääräiset NOx-päästöt EU:ssa vuosina 2000–2010.

kertaa suuremmat kuin bensiinikäyttöisissä. 
Uusien autojen hiilidioksidipäästöjen alentu-
miselle tuli siis melkoinen hinta kasvaneiden 
lähipäästöjen muodossa.

Onko EURO6 lopullinen ratkaisu?

Parin vuoden kuluttua voimaan astuvat sitten 
EURO6-määräykset, jotka saattavat jäädä 
jopa viimeisiksi EU:n tasolla säädetyiksi, kos-
ka työ on ollut käynnissä jo vuosia määräys-
ten harmonisoimiseksi globaalilla tasolla. 
Tästä koituisi huomattavia säästöjä, koska nyt 
autoja joudutaan kehittämään ja testaamaan 
erikseen Euroopan, Yhdysvaltain ja Japanin 
määräysten mukaan, vaikka periaatteessa ne 
voitaisiin yhdentää. 

Siinä vaiheessa rajoitukset alkavat purra 
lopulta tehokkaasti myös dieseliin. Kun hiuk-
kassuodattimet tulivat pakollisiksi jo EURO5-
tasossa, niin EURO6-autoissa typen oksidien 
raja-arvo dieselautoissa laskee puolestaan 
likimain bensiiniautojen tasolle. Käytännössä 
tämä tuonee ainakin isompiin ja painavampiin 
dieselautoihin samanlaista SCR-katalysaat-
toritekniikkaa kuin tänä päivänä käytetään 
raskaissa kuorma- ja linja-autoissa. Silloin 
autoilija joutuu tankkaamaan polttoaineen 
lisäksi myös ureaa sisältävää, pelkistävää rea-
genssilisäainetta, joka toimii pelkistimenä. 

Puhdistustekniikan mutkistuminen nos-
tanee myös dieselautojen valmistuskustan-
nuksia, ja siksi niiden suosion uskotaankin 
hiipuvan nykylukemista alle 40 prosentin 
myyntiosuuksiin. Hyvänä uutisena voidaan 
myös pitää SCR-tekniikan vähäisempää herk-
kyyttä NO2:n muodostamiseen. Tämä arvio 
perustuu niiden muutamien markkinoille jo 
tulleiden uusinta tekniikkaa edustavien au-
tojen mittauksiin, joissa NO2-osuus on ol-
lut kohtuullinen, ja reippaasti pienentyvän 
kokonaispäästön myötä NO2-ongelmakin 
saataneen vähitellen korjattua. Valitettavasti 
tähän kuluu kuitenkin reippaasti toistakym-
mentä vuotta, koska uusien autojen myyn-
tiluvut näyttävät vielä ainakin parin tulevan 
vuoden osalta jäävän aika vaatimattomiksi.

Autokanta
uudistuu
– ratkeavatko
myös ilman-
laatuongelmat?
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Palloilua
pilvessä

Lauri Laakso, erikoistutkija, Ilmatieteen laitos

Tuukka Petäjä, tutkijatohtori, ilmakehätieteiden osasto, Helsingin yliopisto

Tiia Grönholm, ympäristöasiantuntija, Linnunmaa Oy

Samuli Launiainen, varttunut tutkija, Metla

Mittasimme keväällä 2010 noin vii-
kon ajan Suomen ylittäneen Islannin 
tuhkapilven häntää kuumailmapal-
losta. Mitä tapahtui käytännössä?

Mittausten alkuvalmistelut
Ensimmäinen mielikuvani tuhkapilveen liit-
tyen on perjantaina 16. huhtikuuta junassa 
matkalla Kuopioon mieleeni tullut ajatus: 
”ihme hössötystä”. Paluumatkalla juna oli 
täynnä ihmisiä lentojen peruunnuttua ja ra-
vintolavaunussa kahvia joutui odottamaan.  
Seuraavan viikon alussa, koneiden ollessa 
yhä maassa törmäsin Ilmatieteen laitoksen 
portaissa professori Veli-Matti Kermiseen. 
Veli-Matti ihmetteli, emmekö voisi mitata 
tuhkapilveä kuumailmapallosta, olimme-
han useampanakin keväänä tehneet pallolla 
hiukkasmuodostukseen liittyviä mittauksia 
(Laakso et al., 2007) ja onnistuneet rakenta-
maan toimivan mittauskokonaisuuden. Soitin 
varmuuden vuoksi välittömästi tutulle pilotille 

ja kysyin mahdollisuudesta lentää muutaman 
päivän varoitusajalla. Myöhemmin samana 
päivänä Ilmatieteen laitoksen johto päätti, 
että aloitamme mittaukset.

Lentomittauksiin tarvittavaa kalustoa ei ol-
lut suoraan saatavilla, vaan kokosimme lait-
teet nopealla soittokierroksella Ilmatieteen 
laitokselta, Helsingin yliopiston Ilmakehäti-
eteiden osastolta, Itä-Suomen yliopistosta ja 
Työterveyslaitokselta. Laitteiden keräämisen 
sivutuotteena kirjoitin nopeasti ministeriölle 
menneen listan erilaisista laitteista, joihin 
pitäisi saada uutta rahoitusta nopean mittaus-
valmiuden varmistamiseksi. Rautaa kannattaa 
takoa, kun se on kuuma.

Ilmatieteen laitoksen kaltainen virano-
maisorganisaatio on varautunut erittäin hyvin 
kriisitilanteisiin. Kyky varustaa nopeasti len-
tomittauskelpoinen kuumailmapallo satun-
naisena maanantai-iltana ei kuitenkaan kuulu 
perusvalmiuteen. Tästä johtuen laitteisto 
kasattiin kahtena pitkänä päivänä pääosin 
Helsingin yliopiston jatko-opiskelijoiden ja 
henkilökunnan voimin.  Toisaalta mittausten 

Kuva 1. Pallokoria kasaamassa
Tikkakosken kentällä.

valmistelussa ja erityisesti niiden aikana Ilma-
tieteen laitoksen viestintäyksikkö sekä reaa-
liaikaiseen leviämismallintamiseen kykenevä 
SILAM-ryhmä olivat keskeisessä roolissa 
– mallintajat mittauslentojen ajoittamisessa, 
viestintä auttamassa muutaman tunnin yö-
unien jälkeisten tiedotteiden hiomisessa.

Yllättäen valmistelun suurimmaksi ongel-
maksi osoittautui toimivien mittaustietoko-
neiden puute. Yleensä mittauskoneiksi pää-
tyvät huonokuntoiset, henkilökohtaiseen 
käyttöön vanhentuneet kannettavat, joiden 
ominaisuuksiin kuuluvat loppuun poltettujen 
akkujen lisäksi vialliset liittimet sekä pak-
kasessa himmenevät näytöt – lämpötila jopa 
yli viiden kilometrin korkeuteen ulottuneilla 
lennoilla oli hyvin alhainen. 

Uudemmissa koneissa ongelmana olivat 
taas erilaiset yhteensopimattomuudet mit-
tausohjelmien kanssa ja puuttuvat sarjapor-
tit. Saimme kuitenkin kasaan enemmän tai 
vähemmän toimivan mittausjärjestelmän, 
joka koostui ionispektrometristä, isojen hiuk- 
kasten ja pilvipisaroiden luokittelijasta, kan-



36

1  /  2 0 1 2     

37

Kuva 2. Matkalla kohti tuhkapilveä.

nettavista hiukkaslaskureista, hiukkasten 
sirontaa ja absorptiota mittaavista analysaat-
toreista, suodatin- ja kaasukeräimistä sekä 
meteorologisista mittalaitteista.

 
Ilmassa ja maassa

Ensimmäinen lento Tikkakoskelta tehtiin per-
jantaina 23. huhtikuuta ja seuraavat sunnun-
taina ja maanantaina.  Tulokset eivät olleet 
erityisen yllättäviä. Tuhkan pitoisuudet olivat 
suhteellisen pieniä ja varsinaisen kiviainek-
sen ohella osa hiukkasista näytti koostuvan 
purkauksen yhteydessä vapautuneista rikki-
yhdisteistä (Petäjä et al., 2012). Miellyttävä 
havainto oli Ilmatieteen laitoksen SILAM-
mallin ja mittausten hyvä yhteensopivuus 
– havaittujen hiukkaskerrosten korkeus oli 
suunnilleen oikea, samoin niiden pitoisuus.

Kemiallisia analyysejä ei voitu reaaliaikaisesti 
tehdä, mutta esimerkiksi arvio pystysuuntai-
sista pitoisuusprofiileista saatiin jo muutamas-
sa tunnissa lentojen jälkeen, eikä tuloksissa 
havaittu mitään huolestuttavaa. Kiinnostus 
mittausten tuloksiin lentojen aikana oli suuri 
ja yleisin kysymys oli ”mitä näitte” ja ”onko 
siitä vaaraa ihmisille”. Kysymyksistä tuli esiin 
median johdattelevien kysymysten sävyttämä 
huoli, kulkeutuvatko hiukkaset ilmakehän 
ylemmistä osista maanpinnalle, sielun silmin 
oli helppo nähdä toivottu otsikointi tyyliin: 
”Islannin tappajahiukkaset laskeutuvat – viran- 
omaisilla ei evakuointisuunnitelmia”. Toimit-
tajien pettymykseksi jouduimme kertomaan 
ilman olevan Helsingin keskustan ilmaa huo-
mattavasti puhtaampaa ja arvioimaan, ettei 
minkäänlaista vaaraa todennäköisesti ole.

Kuva 3. Pahamaineinen tuhkahiukkanen 
(kuva: Esa Vanhala/TTL)

Viitteet
Laakso, L., Grönholm, T., Kulmala, L., Haapanala, S., Hirsikko, A.,  Lovejoy, E.R., Kazil, 
J., Kurtén, T., Boy, M., Nilsson, E.D., Sogachev, A., Riipinen, I., Stratmann, F. ja Kulmala, 
M., “Hot-air balloon measurements of vertical variation of boundary layer new particle 
formation”, Boreal Env. Res. 12: 279–294, 2007

Petäjä, T., Laakso, L., Grönholm, T., Launiainen, S., Evele-Peltoniemi, I., Virkkula., A., 
Leskinen, A., Backman, J., Manninen, H., Sipilä, M., Haapanala, S., Hämeri, K., Vanhala, 
E., Tuomi, T., Paatero, J., Aurela, M., Hakola, H., Makkonen, U., Hellen, H., Hillamo, 
R., Vira, J., Prank, M, Sofiev, M., Siitari-Kauppi, M, Laaksonen, A., Lehtinen, K.E.J., 
Kulmala, M., Viisanen, Y. ja Kerminen, V.-M., In-situ observations of Eyjafjallajökull ash 
particles by hot-air balloon, Atm. Env. 48: 104-112, 10.1016/j.atmosenv.2011.08.046, 
2012.

 
Nykyinen tilanne

Tuhkapilvi oli uuden-
lainen haaste, johon 
ei Euroopassa ollut 
kunnolla varauduttu.  
Esimerkiksi lentolii- 
kennettä koskevat 
päätökset tehtiin pie- 
nimmän riskin pe-
riaatteella ja koneet 
pysyivät maassa. Jul-
kisessa keskustelussa 
oli kiinnostavaa ha-
vaita, kuinka alkeel-
lisella tasolla paljon 
huomiota saaneet 
etäneuvottelumah- 
dollisuudet ja tele- 
konferenssit olivat  
ja kuinka paljon yh-
teiskunnan toiminta yhä edelleen perustuu 
henkilökohtaiseen matkustamiseen. 

Teknisellä puolella Suomen tilanne on kah-
den kuluneen vuoden aikana parantunut: 
tällä hetkellä Ilmatieteen laitoksella on rak-
enteilla koko maan kattava LIDAR-verkosto, 
jolla voidaan seurata reaaliaikaisesti, paitsi 
mahdollista tuhkaa, myös metsäpalojen sa-
vupilviä. Lisäksi mittauskapasiteettia parantaa 
Aalto-yliopiston Avaruustekniikan laborato-
rion mittauslentokone Skyvan, jota Ilmati-
eteen laitos va-rustelee erilaisiin hiukkas- ja 
kaasumittauksiin sopivaksi. Ollessaan oper-
atiivisia, nykyiset mittaukset yhdistettynä mal-
linnukseen antavat hyvän mahdollisuuden 
erilaisten hiukkaspilvien analysointiin. Se, 
ovatko arvioidut pitoisuudet esimerkiksi len-
toliikenteelle turvallisia, jää ilmailuviranomais-
ten ja lentokonevalmistajien arvioitavaksi.
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Summaries
Atmospheric nuclear 
tests and Finland
From 1945 to 1980 atmospheric nuclear tests produced considerable amounts of 
radionuclides into the atmosphere. Especially alarming was the nuclear testing at 
Novaya Zemlya, former Soviet Union, only 1000 km north-east of Finnish Lapland. 
As a response the Finnish Meteorological Institute began the monitoring of 
atmospheric radioactivity in Finland in the end of the 1950s. From the early 1960s 
the measurement of aerosol-bound total beta activity has been the main monitoring 
method. The highest monthly average total beta activity concentrations in Finland 
were over 200000 μBq/m³ in 1963 but after the atmospheric nuclear test era the 
concentrations decreased three orders of magnitude to the natural level of a few 
hundred μBq/m³.

Jussi Paatero & Juha Hatakka
Finnish Meteorological Institute
P.O.Box 503
FI-00101 Helsinki
Finland

There is a general fear against 
radiation and radiation accidents. 
One of the reasons is probably that 
the radiation knowledge is quite 
poor and radiation is impossible to 
detect without measuring devices. 
Radiation protection is, however, 
easy. Radiation protection can be 
managed by a combination of these 
factors: time, shielding and distance. 
Radiation disappears with time and 
the doses can be reduced by reducing 
the time of exposures. Shielding 
with protective structures increases 
absorbing material and reduces doses. 
Increasing distance reduces doses 
very effectively. This article contains 
a brief description of how to protect in 
the event of a radiological emergency.

Janne Koivukoski
Director
Rescue Services
Rescue Department
Ministry of the Interior
PL 26
00023 Valtioneuvosto
Finland
+358 500478252
janne.koivukoski@intermin.fi

General guidelines for 
radiation protection

Anthropogenic greenhouse gas (GHG) 
release is the biggest factor contributing 
to climate warming. However, it is crucial 
to distinguish the natural exchange of 
GHGs from that caused by humans. The 
European research infrastructure, ICOS 
(Integrated Carbon Observation System), 
is a response to this need. Its aim is to 
provide accurate, long-term measurements 
both of GHG concentrations and of GHG 
exchange between the atmosphere and 
different ecosystems. The system will 
provide for instance maps with reliable 
estimates of GHG budgets in Europe with 
a better spatial and temporal resolution 
than has been possible so far, analogous 
to today’s weather forecasts that provide 
us with temperature predictions at 
locations throughout the continent. These 
budgets are the scientific basis of today’s 
policy making and a crucial component 
in climate change predictions. In Finland, 
the network consists of 16 measurement 
sites which represent different types 
of ecosystems ―ranging from forests, 
wetlands and lakes to cities. The Finnish 
network is maintained in a collaboration 
between the University of Helsinki, the 
University of Eastern Finland and the 
Finnish Meteorological Institute.

Annika Nordbo
MSc, Doctoral student 
Division of atmospheric sciences, 
Department of Physics, University 
of Helsinki
Erik Palménin Aukio 1, PL 48, 00014 
Helsingin yliopisto, Finland
+358 50 415 4830
annika.nordbo@helsinki.fi

Marjut Kaukolehto
PhD, Science Coordinator
Division of atmospheric sciences, 
Department of Physics, University 
of Helsinki
Erik Palménin Aukio 1, PL 48, 00014 
Helsingin yliopisto, Finland
+358 50 415 4756
marjut.kaukolehto@helsinki.fi

Tuomas Laurila
MSc, Head of Greenhouse Gases 
research group
Finnish Meteorological Institute 
Erik Palménin aukio 1, PL 503, 00101 
Helsinki, Finland
+358 9 1929 5510
tuomas.laurila@fmi.fi

Yrjö Viisanen
professor, Director of Research and 
Development
Finnish Meteorological Institute 
Erik Palménin aukio 1, PL 503, 00101 
Helsinki, Finland
+358 9 1929 5400
yrjo.viisanen@fmi.fi

Timo Vesala
professor
Division of atmospheric sciences, 
Department of Physics, University 
of Helsinki
Erik Palménin Aukio 1, PL 48, 00014 
Helsingin yliopisto, Finland
+358 40 577 9008
timo.vesala@helsinki.fi

Surface – atmosphere exchange of greenhouse gases 
is to be monitored in the future like weather is at present
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I L M A N L A A D U N
M I T TA A J A -
TA PA A M I N E N
8.–9.5.2012 SEINÄ JOELL A

I L M A N L A A D U N  M I T TA A J ATA PA A M I N E N
8.–9.5.2012 SEINÄ JOELL A

ALUSTAVA OHJELMA

Tiistai 8.5.2012

12:30       Ilmoittautuminen, kahvi

12:45        Tapaamisen avaus / Ympäristöpäällikkö Pirjo Korhonen, Seinäjoen kaupunki/Katja Loven (ISY, IL)

12.50–13.50 Ajankohtaiskatsauksia

13.50       Kahvi, syötävää, laitenäyttely

14.20       Näkemyksiä jatkuvatoimisista hiukkasmittalaitteista ja korjauskertoimista / Anssi Julkunen (HSY)

14.40        Hiukkasmittausmenetelmien vertailtavuuden osoittaminen – miten edetään? / Jari Walden (IL)

15.30–17.00      TYÖPAJAT 1–3 / laitenäyttely

17.15        Bussikuljetus yritysesittelyyn ja illanviettoon (ruokailu ja sauna) / Vaskiluodon Voima Oy

22:00        Paluu hotellille

Keskiviikko 9.5.2012

9:00        Ilmanlaadun seuranta Seinäjoella / Merja Kyntäjä

9:15       Seinäjoen leviämismalliselvitys / Hans Vadbäck, FCG Finnish Consulting Group Oy

9:40        Mittausohjelmistojen tilannekatsaus

10:10        Suomen ilmanlaatu Euroopan kartalla  / Päivi Aarnio (HSY)

10:30       Ilmanlaatuportaalin tilanne ja kehitysnäkymät  / Jussi Paatero, IL

10:50      Komission täytäntöönpanopäätös K(2011) 9068 – muutokset 2013

11.10      Loppukeskustelu

12.00     Lounas

Ilmoittautumismaksu on 100 euroa, yksi päivä 70 euroa ja laitenäyttely/sponsorointipaikka 200 euroa (sis. yhden osallistujan).
Ilmoittautumiset: Kerttu Kotakorpi, sihteeri@isy.fi.
Seinäjoen Cumuluksesta on varattu hotellikiintiö osallistujille 15.4. saakka.



38

1  /  2 0 1 2     

39

1  /  2 0 1 2     

Tu t u s t u  S u o m e n  y d i n v o i m a n 
j a  t u u l i v o i m a n  t u o t a n t o o n
Vierailu Olkiluotoon, torstai 24.5.2012
Vierailu Hyöty tuulen vierailukeskukseen, perjantai 25.5.2012

Tervetuloa ISY:n retkelle tutustumaan, mihin ydinjäte haudataan vuonna 2020, ja kuulemaan, kuinka se pysyy siellä seuraavat miljoonat vuodet. 
Samalla reissulla kuullaan tuulivoimasta tulevaisuuden tuotantomuotona. 
Retken ensimmäisenä päivänä tutustutaan uuteen ydinvoimalaan ja todetaan, kuinka pieneltä alueelta saadaan tulevaisuudessa yli 25 prosenttia 
Suomen kaikesta sähköstä, sekä käydään ydinjäteluolassa. Illan päätteeksi päästään saunomaan ydinvoimalaitoksen viereen ja uimaan lauhde-
vedessä. Yö vietetään Porissa. 
Retken toisena päivänä kuunnellaan, meluaako tuulivoimala ja nähdään, pilaako se maiseman ja törmäävätkö linnut, lentokoneet tai lepakot 
siihen. Lisäksi nähdään Suomen ensimmäisiä merituulivoimaloita. Tule omin silmin ja korvin kokemaan! 
Retkelle lähdetään bussilla Helsingistä 24.5. ja matkataan Olkiluodon kautta Poriin ja takaisin 25.5. Matkavälineen tarjoaa Energiateollisuus ry, 
ruuat matkakohteena olevat yritykset TVO ja Suomen Hyötytuuli Oy.  Matkalaiset vastaavat itse yöpymisen kustannuksista. 
Ilmoittautumiset viimeistään 14.5. osoitteeseen sihteeri@isy.fi. Matkalle mahtuu 25 ensimmäistä uteliasta. 
Matkaohjelma on nähtävissä osoiteessa www.isy.fi ja lisätietoja matkasta antaa 
Miia Wallén, Isyn hallituksen jäsen, Energiateollisuus ry, miia.wallen@energia.fi ja 
Kerttu Kotakorpi, Isyn sihteeri, sihteeri@isy.fi

Vierailu Olkiluotoon, torstai 24.5.

08:00       Lähtö bussilla Helsingin keskustasta
11:45        Saapuminen Olkiluotoon, henkilöllisyys- 
  tarkastus
12.00  Lounas vierailukeskuksessa
12.45       Esitykset auditoriossa / Sähkönkulutuksen  
  kehittyminen tulevaisuudessa ja hiilineutraa- 
  litulevaisuus / Sressitestien tulokset 
  Olkiluodon kannalta yms.
14.00       Tutustuminen vierailukeskuksen Sähkö 
  uraanista -tiedenäyttelyyn
14.30       Lähtö aluekierrokselle / 
  Tutustuminen Olkiluoto 3 työmaahan 
  (työmaatilanteen salliessa) 
  / Tutustuminen voimalaitosjäteluolan 
  tutkimustilaan
16.30      Siirtyminen saunalle, sauna
18:30        Illallisbuffet
n. 20:30        Vierailu päättyy, bussikuljetus Poriin   
  Sokos Hotel Vaakunaan

Isännät: Anna Lehtiranta, johtaja, Yhteiskunta-osasto, TVO, 
Juha Poikola, vanhempi asiantuntija, Yhteiskuntasuhteet & Energia- ja 
ilmastopolitiikka, TVO 
Mika Tanhuanpää, Vierailutoimen päällikkö, TVO

Vierailu Hyötytuulen vierailukeskukseen, perjantai 25.5.

09:30       Lähtö bussilla hotellilta
10:00        Saapuminen Hyötytuulen vierailukeskuk- 
  seen, tutustuminen Hyötytuuleen ja 
  luennot / Uusiutuvasta energiasta, tuulivoima  
  Suomessa, tuulivoiman käytettävyys /  
  Tuulivoiman tulevaisuus ja tuulivoiman  
  ympäristövaikutukset: linnut, lepakot, mel  
  asiat / Tuulivoiman suunnitteluprosessi, kesto,  
  lupaprosessit
12.00  Lounas vierailukeskuksessa
13.00       Tutustuminen 2MW:tin tuulimyllyyn ja   
  merituulivoimalaan
14.30       Lähtö bussilla Helsinkiin
17.00      Saapuminen Helsinkiin

Isäntänä: Toimitusjohtaja Ralf Grandholm, Suomen hyötytuuli Oy
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Ilmanlaadun  
mittalaitteet- ja järjestelmät

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens

Ruosilantie 15
00390 Helsinki
Puh. 0207 433 730
www.ppmsystems.�
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Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens

Ruosilantie 15
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Puh. 0207 433 730
www.ppmsystems.�

- ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
- MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
- MITTAUSVERKON DATAN TIEDON-

KERUU, -KÄSITTELY JA
RAPORTOINTIOHJELMAT

WWW.HNUNORDION.FI

HNU Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI

Puh 09 - 565 7240
Fax 09 - 565 724 30
myynti@hnunordion.fi
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Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
 010-820 1130        fax. 010-820 1103        e-mail: sales@labtronic.�  www.labtronic.�

Säteily, partikkeli ja
ympäristömittalaitteet

TSI®

The range

Professional Radon Monitoring

        SMPS    APS   CPC   UFP

v elektroni ikkaa
teollisuudelle ja tieteelle

30
Jubilee

1978 -2008

Koti- ja ulkomaan hankkeisiinne:

 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

 Teknis-taloudelliset selvitykset

 Kaupunki- ja aluemallit

 Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly

 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus

 Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Kivipöytälänkuja 2

33920 Pirkkala

Puh/fax: 03-2664396

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

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa

alan kaikki palvelut yli 25 v. kokemuksella

41Ilmansuojelu 2/2009

e
x

c
e l l e nc e i n e l ect r

o n
i c

s

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
 010-820 1130        fax. 010-820 1103        e-mail: sales@labtronic.�  www.labtronic.�

Säteily, partikkeli ja
ympäristömittalaitteet

TSI®

The range

Professional Radon Monitoring

        SMPS    APS   CPC   UFP

v elektroni ikkaa
teollisuudelle ja tieteelle

30
Jubilee

1978 -2008

Koti- ja ulkomaan hankkeisiinne:

 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

 Teknis-taloudelliset selvitykset

 Kaupunki- ja aluemallit

 Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly

 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus

 Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Kivipöytälänkuja 2

33920 Pirkkala

Puh/fax: 03-2664396

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

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa

alan kaikki palvelut yli 25 v. kokemuksella

Lue Ilman-
suojelua
myös netissä
www.isy.fi

KONTRAM OY, Tuupakantie 32 a, 01740 Vantaa. Puh. (09) 8866 4500, faksi (09) 8866 4599
e-mail: analyysi@kontram.fi, www.kontram.fi
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Ilmanlaadun asiantuntija 
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaatututkimukset
• Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut raportointeineen

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

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

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

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

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

Sähköposti: ilmanlaatupalvelut@fmi.fi 
Lisätietoja ilmanlaatupalveluista: www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut
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llmansuojeluyhdistys ry. 
toimii alansa valtakunnallisena 
ympäristönsuojelujärjestönä.

llmansuojeluyhdistyksen tarkoituksena on 
edistää ilmansuojelua ja ilmansuojelun 
tutkimusta Suomessa sekä toimia yhdys-
siteenä ilmansuojelun parissa työsken-
televien henkilöiden ja yhteisöjen välillä 
Suomessa ja ulkomailla.llmansuojeluyh-
distys pyrkii toiminnallaan edistämään 
ilmansuojelualalla toimivien henkilöiden 
ammattitaitoa. Ilmansuojeluyhdistys on 
perustettu vuonna 1976.

llmansuojeluyhdistys:

seuraa alansa tutkimuksen,1. 
       koulutuksen, tekniikan sekä hal-    
       linnon ja lainsäädännön kehitystä

suunnittelee ja järjestää koulutusta 2. 
sekä keskustelutilaisuuksia
järjestää ekskursioita kotimaassa 3. 
ja ulkomaille
tiedottaa ajankohtaisista ilman-4. 
suojeluasioista jäsenlehdessään
antaa lausuntoja ja tekee esityksiä 5. 
alaansa kuuluvissa asioissa
harjoittaa julkaisutoimintaa6. 
osallistuu kansainväliseen tiedon-7. 
vaihtoon

Luftvårdsföreningen fungerar som 
nationell miljövårdsförening.

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

Luftvårdsföreningen:

följer med den vetenskapliga,1. 
       forskningsmässiga,tekniska
       samt förvaltnings- och lags-
       tiffningsmässiga utvecklingen
       i sin bransch

planerar och ordnar skolningstill-2. 
fällen samt bedriver publikations 
-verksamhet
ordnar exkursioner både i Finland 3. 
och utomlands
rapporterar om aktuella luftvårds-4. 
frågor i sin medlemstidning
avger utlåtanden och tar initaiativ 5. 
i luftvårdsfrågor
bedriver publikationsverksamhet6. 

       och
deltar i det internationella7. 

       luftvårdssamarbetet

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

The purpose of FAPPS is to prevent air 
pollution and to promote the research of
air protection in Finland.FAPPS connects 
people and communities working with air 
protection issues in Finland and abroad. 
FAPPS aims to further the professional skills 
of the people working in the field. FAPPS 
was founded in 1976.

FAPPS:

follows technical, scientific, 1. 
administrational and legislational

       developments of air protection
plans and organizes education 2. 
and seminars
organizes excursions in Finland 3. 
and abroad
informs about air protection issues 4. 
of current interest in the

       magazine of FAPPS
gives statements and prepares 5. 
proposals about air protection

       issues
publishes6. 
participates in the international 7. 
information exchange
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Meteorologi
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Matti Jantunen
Tutkimusprofessori emeritus
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laitos 
Ympäristöterveyden osasto 
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matti.jantunen@janding.fi
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Valmiusjohtaja
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annika.nordbo@helsinki.fi
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+358 40 5779008
timo.vesala@helsinki.fi

Sirkku Manninen
Dosentti, yliopistonlehtori,
Ympäristötieteiden laitos
Erik Palménin Aukio 1
PL 56, 00014 Helsingin yliopisto
+358 9 19159101
sirkku.manninen@helsinki.fi
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Metsäntutkimuslaitos
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+358 50 3914045
pasi.rautio@metla.fi

Jaana Bäck
Dosentti
yliopistonlehtori ja tutkimus-
koordinaattori
Metsätieteiden laitos ja fysiikan 
laitos
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