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Pääki r j o i t u s

Hyvät tarkoitukset
EU:n teollisuuspäästödirektiivi koskee
Suomessa noin kolmeasataa energian
tuotantolaitosta. Tässä numerossa saamme uudesta direktiivistä tietoa kahdelta
taholta, Energiateollisuus ry:n asiantuntijalta Jukka Makkoselta ja Ympäristöministeriön neuvottelevalta virkamieheltä
Anneli Karjalaiselta.
Teollisuuspäästödirektiivin (Industrial
Emission Directive) tavoitteena on
suojella ympäristöä ja terveyttä ja
sillä säädellään teollisuuslaitosten
ympäristövaikutuksia ympäristöluvituksen
avulla. Astuessaan voimaan vuonna 2016
se yhdistää useita aiempia teollisuuden
päästöjä sääteleviä direktiivejä yhdeksi
kokonaisuudeksi. Jatkossa teollisuuden
ympäristöluvat perustuvat entistä tiukemmin parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikoihin (BAT eli best available technology), jotka määritellään toimialoittain.
Uusi direktiivi määrää polttolaitokset
vähentämään tuntuvasti rikki-, typpi- ja
hiukkaspäästöjään, mikä johtaa väistämättä suuriin ympäristöinvestointeihin.
Suomen ympäristökeskuksen arvion
mukaan teollisuus joutuu investoimaan
päästöjen vähentämiseen ainakin miljardi,
jopa liki puolitoista miljardia euroa.

Vaikka ilmaston ja yhteisen maapallomme suojelu on elintärkeää, tavallinen
kuluttaja, veronmaksaja ja kansalainen
saattaa hyvin helposti yhtyä teollisuuden
toiveeseen joustojen hyödyntämisessä.
Loppukädessä energian loppukäyttäjät
maksavat kuitenkin päästövähennykset:
eli teollisuus, mutta myös tavalliset kotitaloudet sähkö- ja lämpölaskuissaan.

Sisältö 1 / 2013

Energiateollisuuden pelkona on, että
rahaa palaa miljardi euroa, mutta
ympäristöhyödyt jäävät marginaalisiksi.
Ympäristöministeriön virkamies näkee
asian toisin. Karjalainen kirjoittaa, että
THL:n mukaan vähentyvillä rikkidioksidija typenoksidipäästöillä on huomattava
vaikutus siihen, että ilmakehässä jää
syntymättä tuntuva määrä sulfaatteja ja
nitraatteja, jotka yleensä muodostavat
lähes puolet alueellisesta pienhiukkasten pitoisuudesta. Lisäksi Suomen sekä
muiden Pohjois- ja Keski-Euroopan
maiden päästövähennykset todennäköisesti laskevat pienhiukkaspitoisuuksia
pohjoisten alueiden ulkoilmassa.

Raisa Nevalainen
päätoimittaja

Energiateollisuuden näkökulmasta direktiivin tavoitteet ovat sinänsä hyväksyttävissä, mutta asetettu aikataulu hirvittää.
Huoli kärjistyy ennen kaikkea toimeenpanoaikataulun tiukkuuteen. Toiveissa
on, että direktiivin sallimia joustoja
hyödynnettäisiin, ettei kaikkien olemassa
olevien polttolaitosten tulisi olla uusien
vaatimusten mukaisia jo heti alle kolmen
vuoden päästä.
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Rahaa savuna
ilmaan?
– suurien polttolaitosten investointiaikataulu
energiateollisuuden huolena
Teollisuuspäästödirektiivi ja sen kansallinen toteutus tiukentaa nopealla aikataululla suurten polttolaitosten päästörajoja. Hyödyntämällä direktiivin ns. joustoelementit toimeenpanoon saadaan kustannustehokkuutta vaarantamatta ympäristönlaatutavoitteita.

lain kokonaisuudistus ja lupamenettelyt, joten vielä ei voi hengähtää
helpotuksesta. Pelkona on edelleen, että rahaa palaa miljardi euroa,
mutta ympäristöhyödyt jäävät marginaalisiksi.

Suomessa toimeenpantava teollisuuspäästödirektiivi (IED, 2010/75/
EU) toi polttolaitoksille tiukat typpioksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästörajat. Direktiivin liitteessä V määrätyt päästörajat perustuvat vuonna 2005 julkaistuun BAT-vertailuasiakirjaan ja ovat parhaan
käytettävissä olevan tekniikan lievempi pää. Päästöraja-arvojen tiukkenemisen lisäksi seurannan ja rajojen noudattamisen aikajänne lyheni. Palamisen hallinta on jatkossa entistä tärkeämpää. Erityisesti
ominaisuuksiltaan heterogeenisiä polttoaineita käyttäville puu- ja turvelaitoksille tulee lisähaasteita. Direktiivi kasvattaa myös BAT-asiakirjan merkitystä lupaharkinnassa. Lupapäätösten ennakointi vaikeutuu
kunnes menettelyt vakiintuvat.

Energiateollisuus on direktiivin valmistelussa ja nyt toimeenpanossa
peräänkuuluttanut päästöjen vähentämisen kustannustehokkuutta.
Direktiivin tavoitteet sinänsä ovat hyväksyttävissä, mutta asetettu aikataulu närästää. Ongelmat ja huolet kärjistyvät nimenomaan toimeenpanoaikataulun tiukkuuteen. Jos direktiivin sallimia joustoja ei lainkaan
hyödynnettäisi, olemassa olevien polttolaitosten tulisi olla uusien vaatimusten mukaisia jo 1.1.2016 eli alle kolmen vuoden päästä. Päästöjen
vähennyslaitteita tilataan ja sovitellaan Euroopassa tuhansiin polttolaitoksiin muutaman vuoden aikahaarukassa.

Tiukka aikataulu kärjistää ongelmat

Pöyry (2010) arvioi direktiivin vaikutusten laajuutta ja kustannuksia.
Kuvaan 1 on koostettu arvio vuonna 2016 käytössä olevien energiantuotantoyksiköiden (”kattiloiden”) jakaumasta eri parametreilla.
Kuvasta nähdään, että lupamenettelyyn on tulossa 301 yksikköä. Piipputulkinnan kautta suuriksi polttolaitoksiksi muuttuu 161 alle 50 MW:n
yksikköä. Vuosittaisten päästöjen osalta näiden yksiköiden merkitys on
marginaalinen.

Tässä artikkelissa pyritään avaamaan energia-alan näkemyksiä liittyen direktiivin toimeenpanoon. Osa murheista on vähentynyt,
kun Ympäristöministeriön projektiryhmä kannatti yksimielisesti aikataulujoustojen käyttöä. Edessä on kuitenkin ympäristönsuojelu-

Alle 50 MW - Ei IED:ssä
Alle 50 MW, mutta piipputulkinnan myötä IED:ssä
Yli 50 MW
Hiukkaset (t/a)

1680

80

Rikkidioksidi, SO2 (t/a)

6040

1800 			

32040

Typpioksidit, NOX (t/a)

6000

980 			

43690

Polttoainekulutus (GWh)

12910 2040 			

Polttoaineteho (MW)

7010

Lukumäärä

446

5860 		

3080
Kuva 1. Energiantuotantoyksiköt vuonna 2016
(Pöyry 2010).
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Kustannuksiin pystytään vaikuttamaan

Pelkona on edelleen, että rahaa palaa miljardi euroa, mutta ympäristöhyödyt jäävät
marginaalisiksi.

Olemassa olevien polttolaitosten osalta kustannusvaikutusten arviointi
on haastavaa. Pöyryn (2010) selvityksessä todetaan, että investointiin
vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa päästöjen lähtötaso, jo sovelletut teknologiat, laitospaikan asettamat tilarajoitukset, kattilatyypin
asettamat rajoitukset ja laitoksen koko. Investointien suunnittelu ja
toteutus on olemassa oleville polttolaitoksille räätälöintiä.

Kun tarkastelee edellä kerrottuja kustannuksia saavutettaviin hyötyihin,
ymmärtää, miksi energia-ala pitää direktiivin mahdollistamia aikataulujoustoja tärkeinä. Uudessa LCP-asetuksessa ja sen yksityiskohtaisissa
perusteluissa onneksi tuetaan joustojen hyödyntämistä.

Ilman aikataulujoustoja kustannukset nousevat Suomessa yli miljardiin euroon – vaikka pidättäydyttäisiin vähimmäisvaatimuksissa (IED,
liite V). Joustoja hyödyntämällä päästään alle 500 miljoonaan euroon.
Jos vaatimukset asetettaisiin BAT-päätelmien tiukimman päästörajan
mukaisesti, kustannukset kohoaisivat lähes neljään miljardiin euroon.
Kustannushaarukka on valtava.

2010-luvusta haastava energia-alalle
Teollisuuspäästödirektiivin kiireiset vaatimukset iskeytyvät hetkeen,
jossa sähkö- ja kaukolämpöyhtiöiden pitäisi vastata yhteiskunnan
asettamiin tavoitteisiin vähähiilisestä yhteiskunnasta, uusiutuvan energian lisäämisestä ja energiaomavaraisuuden parantamisesta. Kuntaomisteisilla saattaa olla vielä muuta omistajaohjausta. Talouskriisi
vaikuttaa energiayhtiöihin ja investointien toteutukseen. Yritykset joutuvat tekemään miljoonien eurojen investointipäätöksiä tuskaisen epävarmassa tilanteessa. Mahdollisuudet investointien jaksotukseen halutaan hyödyntää ja virheinvestointeja pitää välttää kuin ruttoa. Joustot
auttavat asiassa.

Päästöjen vähentämisen kannalta haastavin päästökomponentti olemassa olevissa laitoksissa on typpioksidit. Typpioksidien vähentäminen
ei onnistu savukaasujen käsittelyllä piipun juuressa, vaan muutoksia on
tehtävä prosessiin. Asetettava päästöraja-arvo määrittelee käytettävän
ratkaisun ja investointikustannuksen (suluissa arvioitu päästövähennys):
- primääriset menetelmät alle 1–2 Me (0–20 %)
- Ei-katalyyttinen SNCR yli 1–3 Me (0–40 %)
- SCR noin 5–15 Me (70–90 %)

Alan odotuksena onkin, että direktiivin toimeenpanossa pystytään
etenemään joustavuudet kaikin tavoin hyödyntäen. Aikataulujoustojen avulla investoinnit ehditään suunnittelemaan ja toteuttamaan hätiköimättä, käytettävät tekniikat saadaan asennettua kohtuuhintaisina
ja epätyypillisistä tekniikoista ehdittäneen saamaan käyttökokemuksia.
Myös vuonna 2015 julkaistavien LCP BAT-päätelmien vaatimukset ehditään näkemään. Kiteyttäen toimeenpanon tavoitteena pitää olla se,
että laitoskapasiteettia ei ajeta ennenaikaisesti alas ja laitokset selviävät
yhdellä investoinnilla 2020-luvulle.

Menetelmien kustannuksia vertailtaessa ymmärtää, että polttolaitokselle ei ole yhdentekevää, mikä päästöraja-arvo sille asetetaan.
Toiminnanharjoittajan täytyy tietää laitokselta vaadittava päästöraja
ennen investointia ja tämä riippuu viime kädessä viranomaisen tulkinnasta. SCR:n osalta huolettaa korkean kustannuksen lisäksi sen toimintavarmuus turvepuukattiloissa. Investointien suuruusluokkaa ymmärtääkseen karkeana arviona voidaan sanoa, että 100 MW:n laitos
maksaa 100 miljoonaa euroa.

Ympäristönsuojelulaki on tulossa eduskunnan käsittelyyn syksyllä 2013
ja tulee voimaan 1.1.2014. Esityksen mukaan toiminnanharjoittajien
pitää jättää siirtymäsäännösten perusteella lupahakemus 30.6.2014
mennessä. Lupakäsittely rajoittuu suuria polttolaitoksia koskevaan lukuun, eikä siten sisällä muutoin lain vaatimaa, uutta perustilaselvitystä.
Energia-alan odotuksena on, että lupahakemukset saataisiin käsiteltyä
nopeasti, jotta joustojen sallima lisäaika pystytään hyödyntämään investointien suunnittelussa. Lupapäätös poistaa investointeja hidastavaa
epävarmuutta. LCP-asetuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa todetaan selkeästi, että jos laitos täyttää edellytykset, jousto tulisi myöntää
ja sallia laitokselle lisäaika.

Saavutettavat ympäristöhyödyt marginaaliset
Attila ym. (2012) toteaa SYKE:n selvityksessä, että direktiivin tuloksena saavutettavat ympäristöhyödyt jäävät Suomessa melko vähäisiksi.
Vähennysvaikutukset polttolaitosten päästöihin ovat typen oksideissa
9500 tonnia, rikkidioksidissa 8200 tonnia ja kokonaishiukkasissa 360
tonnia vuodessa. Vuoden 2010 Suomen kokonaispäästöissä nämä
vastaavat 5,7 prosenttia, 12,3 prosenttia ja 0,8 prosenttia. Pöyryn
selvityksessä esitetään vastaavanlaiset päästövähennykset, kun aikataulujoustot on käytössä.

Lähteet

SYKEn selvityksessä todetaan myös, että ”päästöraja-arvot eivät vaikuta merkittävästi ilman laatuun Suomessa, sillä useimmissa Suomen
suurimmissa polttolaitoksissa on jo käytössä tehokkaat puhdistinlaitteistot. Lisäksi ilman laatu on Suomessa jo lähtötilanteessa parempi
ja epäpuhtauksien aiheuttama sairastavuus vähäisempää kuin useimmissa muissa Euroopan maissa.”

Pöyry. 2010. IE-direktiiviehdotuksen bref-päästörajojen
kustannusvaikutukset (29.3.2010).
Attila, M. ym. 2012. Teollisuuspäästödirektiivin
toimeenpanon vaikutukset Suomessa. SYKE. Suomen
ympäristökeskuksen raportteja 19/2012.
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Anneli Karjalainen, neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö

Suurten polttolaitosten ympäristösuojeluvaatimukset tiukentuvat
Suurten polttolaitosten päästöjä on rajoitettu vuonna 2002 annetulla valtioneuvoston asetuksella (1017/2002, ns. LCP-asetus) ja ympäristöluvissa annetuin lupamääräyksin. Lupamääräysten perusteena on ollut parhaan käyttökelpoisen tekniikan noudattaminen ja toisaalta ainakin asetuksella annettujen vähimmäistason
päästövaatimusten noudattaminen. Polttolaitosten päästöistä rikkidioksidipäästöt ja hiukkaspäästöt ovat jo tehdyin toimin vähentyneet myös 2000-luvulla merkittävästi. Yhtä suurta päästöjen vähenemää ei kuitenkaan raportoitujen päästötietojen mukaan ole havaittavissa polttolaitosten typenoksidipäästöissä.

T

eollisuuspäästödirektiivi
(Industrial
Emissions Directive, IED, 2010/75/
EU) hyväksyttiin Euroopan unionissa
vuoden 2010 lopulla. Tammikuusta 2011
lähtien on valmisteltu direktiivin täytäntöön
panemiseksi kansallista lainsäädäntöä eli tarvittavia muutoksia ympäristösuojelulakiin
ja sen nojalla annettuihin asetuksiin. Teollisuuspäästödirektiivissä erityisesti säädellyistä toimialoista ympäristöön kohdistuvilta
vaikutuksiltaan merkittävin on luku III ja liite
V, joissa määrätään vähintään 50 megawatin
polttolaitosten eli ns. suurten polttolaitosten
ympäristönsuojeluvaatimuksista.
24.1.2013 hyväksytty valtioneuvoston asetus vähintään 50 megawatin polttolaitosten
päästöjen rajoittamisesta sisältää polttolaitoksia koskevat keskeiset vaatimukset, joita
sovelletaan uusiin toimintansa aloittaviin
polttolaitoksiin ja energiantuotantoyksiköihin
toiminnan alkaessa ja olemassa oleviin polttolaitoksiin ja energiantuotantoyksiköihin
vuoden 2016 alusta.
Energiantuotantoyksiköllä tarkoitetaan asetuksessa kattilaa, kaasuturbiinia tai polttomoottoria. Polttolaitos koostuu yhdestä tai
useammasta energiantuotantoyksiköstä, jonka savukaasut johdetaan yhteiseen piippuun.
Olemassa oleva yksikkö tai polttolaitos on
sellainen, joka on saanut luvan ennen asetuksen voimaantuloa tai sen lupahakemus on
kuulutettu ennen asetuksen voimaantuloa ja

otetaan käyttöön vuoden kuluessa asetuksen
voimaantulosta.
Asetus sisältää olemassa oleville polttolaitoksille joustavuuselementtejä, joilla on
mahdollista saada neljästä seitsemään vuotta
lisäaikaa toteuttaa päästöraja-arvojen noudattamiseksi tarvittavat investoinnit.

Soveltamisalan muutos –
yhteenlaskemissääntö
Valtioneuvoston asetusta sovelletaan kiinteää,
nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta
polttaviin vähintään 50 megawatin polttolaitoksiin. Soveltamisalan ulkopuolelle rajataan
tietyt laitokset, kuten kemianteollisuuden
reaktorit, esineiden kuivaukseen tai lämmitykseen taikka aineiden muuhun käsittelyyn
kaasua tuottavat laitokset sekä laitokset, jotka
polttavat muita nestemäisiä tai kiinteitä jätteitä kuin biomassaksi luokiteltuja jätteitä sekä
tietyt tutkimus- kehitys- ja testaustoimintaa
tekevät laitokset.
Asetuksessa on moni asia säilynyt nykyisen
LCP-asetuksen mukaisena, mutta merkittäviä
muutoksia päästöraja-arvojen lisäksi on tullut
muun muassa polttolaitoksen määrittelyyn,
joka suoraan vaikuttaa myös asetuksen soveltamisalaan. Suomi on vuosittain raportoinut EU:lle noin 200 vähintään 50 megawatin polttolaitoksen eli käytännössä noin 200
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energiantuotantoyksikön päästötiedot. Alle
50 megawatin yksiköt ovat olleet LCP-vaatimusten ja raportoinnin ulkopuolella.
Asetuksen yhteenlaskemissäännön mukaan
50 megawatin polttolaitos muodostuu silloin, kun yhteiseen tai samaan piippuun johdetaan yhden tai useamman vähintään 15
megawatin energiantuotantoyksikön savukaasut, ja näiden yksiköiden yhteenlaskettu
polttoaineteho on vähintään 50 megawattia.
Käytännössä tämä tarkoittaa, että yhteisessä
piipussa tosiasiallisesti olevat vähintään 15
megawatin energiantuotantoyksiköt tulevat
LCP-sääntelyyn, kun ”piipun” teho on 50
megawattia. Uusien laitosten kohdalla lupaviranomaisella on mahdollisuus harkita yhteen laskemissääntöjen soveltamista tietyin
edellytyksin.
Esimerkin polttolaitosten yhteenlaskemissäännön vaikutuksista soveltamisalaan voisi
ottaa valtioneuvoston joulukuussa 2012
hyväksymästä kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta, jonka sisällöstä enemmän kerron jäljempänä. Suunnitelmaan kuuluu 74
vähintään 50 megawatin olemassa olevaa
polttolaitosta. Näihin 74 polttolaitokseen
kuuluu yhteensä 134 energiantuotantoyksikköä, joista 49 on polttoaineteholtaan alle 50
megawatin yksiköitä, jotka yhteenlaskemissännön mukaan tulevat asetuksen päästöjen
rajoittamisvaatimusten piiriin ja joihin ei
todennäköisesti ole aiemmin sovellettu suurten polttolaitosten päästöraja-arvoja tai muita
vaatimuksia.

Päästöraja-arvojen tiukentuminen ja
joustavuuselementit
Asetuksella säädetään uusien ja olemassa
olevien energiantuotantoyksiköiden ja polttolaitosten vähimmäistason päästöraja-arvoista sekä olemassa olevien vähän käyvien
yksiköiden päästöraja-arvoista. Kaasua käyttävien yksiköiden (kaasuturbiinit, kaasumoottorit, kaasukattilat) hiilimonoksidipäästöille
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annetaan nyt myös päästöraja-arvot. Tulevat
päästörajat määrätään ”yhteisen piipun” polttoainetehon perusteella. Päästöraja-arvojen
tiukentumisesta otan esimerkiksi vuoden
2016 alusta noudatettavat olemassa olevien kiinteää polttoainetta polttavien alle
300 megawatin energiantuotantoyksiköiden
rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöraja-arvot,
jotka uuden asetuksen mukaan ovat noin
puolet siitä, mitä ne ovat tällä hetkellä LCPasetuksessa. Raskaan polttoöljyn, jonka rikkipitoisuus on saanut yksi prosentti, käyttö
käytännössä loppuu tietyissä olemassa olevissa yksiköissä, kun rikkidioksidipäästörajat
putoavat tasolle, joka edellyttää tisleiden
käyttöä tai öljykattilaan rikinpoistoa.
Asetuksen mukaan olemassa olevassa kiinteää
tai nestemäistä polttoainetta polttavassa
energiantuotantoyksikössä tai kaasuturbiinissa, joka on saanut luvan ennen 27.11.2002,
voidaan 1.1.2016 alkaen noudattaa asetuksessa erikseen määrättyjä vähimmäistason
vaatimuksia lievempiä rikkidioksidin ja typenoksidien päästöraja-arvoja, jos energiantuotantoyksikkö tai kaasuturbiini toimii enintään 1500 tuntia vuodessa laskettuna viiden
vuoden liukuvana keskiarvona.
Päästöraja-arvojen noudattamisen arviointi
jatkuvissa mittauksissa yhdenmukaistuu ja
poikkeaa nykyisestä LCP-asetuksesta siinä,
että olemassa olevien laitosten päästörajaarvojen noudattamista jatkuvissa mittauksissa
tarkasteltaisiin vuoden 2016 alusta lukien
samoin kuin uusien, asetuksen voimaantulon jälkeen toimintansa aloittavien tai luvan saaneiden energiantuotantoyksiköiden
päästöraja-arvojen noudattamista. Merkittävin muutos koskee sellaisia energiantuotantoyksiköitä, jotka ovat saaneet luvan
toiminnan aloittamiseksi ennen 1.7.1987 ja
joiden päästöraja-arvojen noudattamista on
LCP-asetuksen 11 §:n mukaan jatkuvissa
mittauksissa tarkasteltu kuukausikeskiarvoina,
sillä asetuksen liitteen 2 päästöraja-arvojen
voimaantulon jälkeen arviointi tehdään kuukausikeskiarvojen lisäksi myös vuorokausi- ja
tuntikeskiarvoina.

siihen, että laitosta tai energiantuotantoyksikköä käytetään enintään 17 500 tuntia vuosien 2016 ja 2023 välisenä aikana (jäljellä oleva käyntiaika) tai että vähintään 50 prosenttia
laitoksen hyötylämmöntuotannosta viiden
vuoden jakson liukuvana keskiarvona toimitetaan höyrynä tai kuumana vetenä julkiseen
kaukolämpöverkkoon vuosien 2016 ja 2022
välisenä aikana (kaukolämpöpoikkeus). Lisäksi tiettyjen olemassa olevien polttolaitosten
päästöjä voidaan rajoittaa laatimalla kansallinen siirtymäsuunnitelma, jota voitaisiin noudattaa ajanjaksolla 1.1.2016–30.6.2020.
Näitä joustoja käyttävien laitosten tai energiantuotantoyksiköiden on poikkeuksen voimassaoloaikana noudatettava 31.12.2015
voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksiä kuitenkin siten, että yksiköiden
päästöraja-arvot määrätään ”yhteisen piipun”
polttoainetehon mukaisesti.
Polttolaitos tai energiantuotantoyksikkö voi
käyttää vain yhtä joustoa. Jäljellä olevaan
käyntiaikaan sitoutumisesta on ilmoitettava valvontaviranomaiselle 1.1.2014 ja
kaukolämpöpoikkeukseen
sitoutumisesta
30.6.2014 mennessä. Jäljellä olevaan käyntiaikaan sitoutuvien yksiköiden on puolestaan
noudatettava uusien energiantuotantoyksiköiden päästöraja-arvoa 1.1.2024 alkaen,
jos toimintaa jatketaan.

Asetuksella säädetään myös eräistä olemassa olevia polttolaitoksia koskevista joustavuuselementeistä eli määräaikaisista poikkeuksista, joiden ajaksi laitokset vapautetaan
asetuksen päästöraja-arvojen noudattamisesta rajoitetuksi ajaksi vuoden 2016 alusta
lukien. Toiminnanharjoittaja voi sitoutua
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Valtioneuvosto hyväksyi joulukuussa 2012
kansallisen siirtymäsuunnitelman (TNP),
johon voivat kuulua olemassa olevat polttolaitokset, joille lupa on myönnetty ennen
27.11.2002. Siirtymäsuunnitelmaan kuuluu
74 polttolaitosta, Päätöksessä suunnitelmaan
kuuluvien laitosten päästöille on asetettu lineaarisesti vähenevä päästöjen enimmäismäärä
vuosina 2016–2019, ja 2020 ensimmäiselle
puoliskolle. Päästöjen enimmäismäärä kunakin vuonna on suunnitelmaan kuuluvien
laitosten ”yhteisvelvoite” vähentää päästöjä.
Laitosten on suunnitelmakauden aikana toteutettava sellaiset päästöjen vähentämistoimet, että päätöksen mukainen päästöjen
enimmäismäärä ei ylity ja että kukin laitos
noudattaa uuden asetuksen olemassa olevia
energiantuotantoyksiköitä koskevia päästöraja-arvoja 1.7.2020. Suunnitelma on toimitettu komissiolle, joka arvioi vuoden kuluessa, täyttääkö suunnitelma teollisuuspäästödirektiivin vaatimukset.
Päästöjä on mitattava jatkuvasti vähintään 100
MW:n energiantuotantoyksiköissä, mikä vastaa täysin nykyisen LCP-asetuksen vaatimuksia. Uusi vaatimus on hiilimonoksidipäästöjen
mittaaminen kaasua käyttävissä yksiköissä.
Jos kuitenkin polttolaitokseen kuluva energiantuotantoyksikkö sitoutuu jäljellä olevaan
enintään 17 500 tunnin käyntiaikaan tai enintään 1500 käyttötuntiin vuodessa viiden
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vuoden liukuvana keskiarvona, on yksikön
päästöjä tarkkailtava erikseen.

Ympäristölupamääräysten tarkistaminen
Asetuksen soveltamisalaan kuuluvien olemassa olevien polttolaitosten ympäristölupamääräyksiä on tarkistettava asetuksen
vaatimusten noudattamiseksi 1. päivään tammikuuta 2016 mennessä, jolloin myös vahvistetaan muun muassa edellä mainittujen
määräaikaisten poikkeuksien ajan noudatettavat päästöraja-arvot. Lupamääräysten tarkistamiseksi jätettävän hakemuksen määräajasta
säädetään tarkemmin ympäristönsuojelulain
siirtymäsäännöksissä. Nykyinen LCP-asetus
(1017/2002) kumotaan, mutta sen säännöksiä sovelletaan kuitenkin olemassa oleviin
polttolaitoksiin 31. päivään joulukuuta 2015.

Ympäristövaikutuksista
Suomen raportoimat vähintään 50 megawatin polttolaitosten rikkidioksidipäästöt olivat
28 060 tonnia, typenoksidipäästöt 42 046
tonnia ja hiukkaspäästöt 1614 tonnia vuonna
2010. Polttolaitosten rikkidioksidipäästöjen
osuus oli 42 prosenttia, typenoksidipäästöjen
osuus 35 prosenttia ja hiukkaspäästöjen
osuus alle yhden prosentin Suomen vuoden
2010 rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöistä. Teollisuuspäästödirektiivin päästöraja-arvojen toimeenpano
ilman joustoja (17 500 tunnin jäljellä oleva
käyntiaika, enintään 1500 tunnin vuotuonen
käyntiaika) vuoden 2016 alusta merkitsisi,
että polttolaitosten rikkidioksidipäästöt olisivat noin 30, typenoksidipäästöt noin 24 ja
hiukkaspäästöt noin 22 prosenttia pienemmät kuin vuonna 2010.
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tekemän vaikutusten arviointiselvityksen mukaan
ympäristöhyödyt polttolaitosten päästöjen
vähenemästä jäävät meillä melko vähäisiksi,
koska kaukokulkeumalla on suurin merkitys happamoittavaan laskeumaan. Hiukkaspäästöjen vaikutukset väestön altistumiseen ovat hyvin vähäisiä, koska päästöjen
vähenemät ovat suhteellisen pieniä ja polttolaitosten päästöt vapautuvat korkeista
piipuista. Teollisuuspäästödirektiivin liitteen
V päästöraja-arvoilla ei ole tehdyn vaikutusten arvioinnin mukaan merkittävää vaiku-

tusta ilman laatuun Suomessa, sillä useimmissa Suomen suurimmissa polttolaitoksissa
on jo käytössä tehokkaat puhdistinlaitteistot.
Lisäksi ilman laatu on Suomessa jo lähtötilanteessa parempi ja epäpuhtauksien aiheuttama sairastavuus vähäisempää kuin useimmissa muissa Euroopan maissa. Päästöjen
vähenemät pienentävät jonkin verran ilman
epäpuhtauksien laskeumaa Suomessa, kun
sekä kotimainen että Keski-Euroopasta tuleva kaukokulkeuma vähenee.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on
lausunnossaan asetusluonnoksesta todennut,
että SYKE:n vaikutustenarviointiselvityksessä
on huomioitu vain suorien hiukkaspäästöjen
vähentyminen ja sekin ainoastaan vuotuisena
keskiarvona. THL:n mukaan vähentyvillä rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöillä on huomattava vaikutus siihen, että ilmakehässä
jää tuntuva määrä syntymättä sulfaatteja ja
nitraatteja, jotka yleensä muodostavat lähes
puolet alueellisesta pienhiukkasten (halkaisija alle 2,5 mikrometriä) pitoisuudesta. THL
toteaa lisäksi, että Suomen sekä muiden
Pohjois-Euroopan ja Keski-Euroopan maiden
tekemät päästövähennykset suurella todennäköisyydellä laskevat pienhiukkaspitoisuuksia pohjoisten alueiden ulkoilmassa.

LOPUKSI
Nyt on vakiintunut käytäntö, että kun
kyseessä on vähintään 50 megawatin
polttolaitosten päästöjen rajoittamista
koskeva asetus, puhutaan lähes aina
LCP-asetuksesta (Large Combustion
Plants). Miten uusi asetus voitaisiin
erottaa tästä LCP-asetuksesta? Tähän
eräällä työtovereistani on minusta
hyvä ehdotus: SuPo-asetus (Suuret
Polttolaitokset). Tosin tämän termin
käyttö voisi sotkea asetuksen muuhun yhteyteen, mutta jokin uusi lyhenne olisi hyvä ottaa käyttöön. Otan
mielelläni ehdotuksia vastaan!
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Raporttipohjat
standardin EN 14181 “Quality Assurance
for Automated Measuring Systems”
mukaiseen QAL2- ja AST-raportointiin
Päästömittausten laadunvarmistus edellyttää toiminnanharjoittajilta useita toimia, joista yksi on ulkopuolisen päästömittaajan tekemät rinnakkaismittaukset
laitoksen kiinteästi asennettuja mittalaitteita vastaan. Standardi EN 14181 määrää, kuinka nämä rinnakkaismittaukset (QAL2- ja AST-mittaukset) tehdään. VTT on
laatinut vuonna 2012 ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa raportointipohjat edellä mainittujen mittausten raportointia varten. Pohjien tavoitteena
on harmonisoida ja selkeyttää tulosten raportointia, ja täten helpottaa tulosten
tulkintaa.
Tausta
EU:n yhteisölainsäädännössä on valmistunut
viime vuosina direktiivit suurille polttolaitoksille (large combustion plants, LCP, 2001/80/
EC) ja jätteenpoltolle (2000/76/EC). Nämä
direktiivit on otettu käytäntöön Suomessa
valtioneuvoston asetuksina N:o 362/2003
(jätteenpoltto) sekä N:o 1017/2002 (LCPasetus). Asetukset ovat aiheuttaneet muutoksia suomalaisiin päästömittauskäytäntöihin,
kuten päästömittauksiin ja niiden laadunvarmistukseen sekä päästörajoihin.
Yhteistä molemmille edellä mainituille asetuksille on se, että niissä esitetään vaatimuksia päästöjen jatkuvatoimiselle mittaukselle
ja mittausten laadunvarmistukselle. Ensimmäisenä nämä uudet mittausvelvoitteet astuivat voimaan 27.11.2004 alkaen yli 100
MW:n energiantuotantoyksikköillä, joissa
vaaditaan jatkuvatoimisia mittauksia (tiettyjä
poikkeuksia lukuun ottamatta) rikkidioksidi-,
typenoksidi ja hiukkaspitoisuudelle.

EN 14181

Mittausten epävarmuuden toteamiseksi
valmistui kesällä 2004 standardi ”Kiinteästi asennettujen mittalaitteiden
laadunvarmistus”, Quality assurance of automated measuring systems, EN14181, jossa esitetään
seuraavaa:
miten vertailumittauksin
osoitetaan laitoksen päästömittalaitteiden toimivan direktiivin/asetusten esittämien
vaatimusten mukaisesti
kuinka mittausten laatu
varmistetaan myös vertailumittausten välillä
Laadunvarmistus on
standardissa jaettu neljään
osaan:
QAL 1: Quality check
of the measuring
procedure = mittausmenetelmän
soveltuvuus käyttökohteeseen (ENISO14956
QAL 2: Quality assurance of installation = kiinteästi
asennetun
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mittalaitteen (AMS) kalibrointi ja validointi
referenssimenetelmän (SRM) avulla
QAL 3: Ongoing quality assurance during
operation = käytönaikainen laadunvarmistus
Lisäksi vuosittainen valvonta eli Annual
Surveillance Test, AST
Toiminnanharjoittaja teettää ulkopuolisella
päästömittaajalla rinnakkaismittauksia osioissa QAL2 ja AST. Niiden avulla osoitetaan
kiinteästi asennettujen mittalaitteiden (AMS)
kelpoisuus asetuksessa esitettyjen vaatimusten suhteen.
QAL2- ja AST- osioissa on päästömittaajalla
merkittävä rooli, sillä:
a) heidän mittaustensa perusteella
määritetään laitokselle kalibrointisuorat,
joiden avulla laitos laskee viranomaisille
raportoitavat päästönsä
b) heidän mittaustensa perusteella evaluoidaan täyttävätkö laitoksen kiinteästi
asennetut mittalaitteet asetuksessa esitetyt
vaatimukset mittausepävarmuudelle.
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Raporttipohjan laadintaa varten järjestettiin
17.4.2012 workshop päästömittaajien ja
ympäristöviranomaisten kesken. Workshopissa identifioitiin yhdessä tärkeimmät
raporttipohjaan kirjattavat kohdat. Siellä
sovittiin myös siitä, että hankkeessa tullaan
antamaan myös ohjeita taustatiedoista (kuten
esimerkiksi kuvaus toiminnallisista testeistä;
milloin ne on suoritettu jne., mittalaitteista,
mittauspaikoista), joita toiminnanharjoittajan
on hyvä antaa päästömittaajalle ennen mittauskampanjaa. Näin mittaaja voi valmistautua perusteellisesti mittauksiin jo etukäteen.

osoitteesta:www.vtt.fi/
inf/julkaisut/muut/2009/
loppuraportti_QAL2.pdf.

Näin ollen sekä laitoksen että viranomaisten on pystyttävä aukottomasti luottamaan
päästömittaustulosten laatuun!
Suomessa laadittiin vuonna 2007 kansallinen ohjeistus standardin FS-EN 14181:n
tulkinnoista ja käyttöönotosta. Ohjeistus on
ladattavissa osoitteesta:
http://www.vtt.fi/inf/julkaisut/
muut/2008/VTT-R-10958-07.pdf.
Vuonna 2008 VTT teki ympäristöministeriön toimeksiannosta laadullisen evaluoinnin päästömittaajien QAL2- (4 kpl) ja
AST-raporteille (1 kpl). Evaluoinnissa keskityttiin muun muassa siihen, kuinka raportit täyttävät edellä mainitun standardin
EN 14181 asettamat vaatimukset, kuinka
hyvin päästömittaaja on evaluoinut omien
mittaustensa laatua ja kuinka selkeän raportin päästömittaajat ovat mittauksistaan
toimittaneet toiminnanharjoittajalle sekä
ympäristölupia valvoville viranomaisille. Yhteenvetoraportti huomioista on ladattavissa

Yhteenvetona kyseisessä
evaluointiraportissa todettiin, että jotkut raportit olivat
erittäin vaikeaselkoisia, minkä
vuoksi
jatkotoimenpiteenä
ehdotettiin sitä, että Suomessa
laadittaisiin yhtenäinen raportointipohja QAL2- ja AST-testien
raportointia varten. Lisäksi vuonna 2010 järjestettyjen kansallisten
vertailumittausten johtopäätökset
tukevat tätä ajatusta, sillä näistä vertailumittauksista tehdyt päästömittauslaboratorioiden raportit erosivat toisistaan merkittävästi, tehden niiden yhdenmukaisen vertailun
haasteelliseksi.

Hankkeen toteutus
Keväällä 2012 käynnistyi hanke, jossa sovittiin laadittavan QAL2/AST-raportointia
varten raportointipohjat. Tavoitteena on,
että suomalaiset päästömittaajat käyttävät
jatkossa näitä pohjia raportoidessaan QAL2/
AST-mittausten tuloksia, mikä helpottaa sekä
toiminnanharjoittajan että ympäristöviranomaisten tulosten tulkintaa. Samalla myös mittaustulosten vertailtavuus helpottuu.
Projektin rahoittajana toimi ympäristöministeriö ja ohjausryhmään kuuluivat VTT:n lisäksi
edustajat Energiateollisuus ry:stä, Metsäteollisuus ry:stä sekä Teknologiateollisuus ry:stä.
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Tilaisuuteen lähetettiin kutsut vertailumittauksiin osallistuneille päästömittauslaboratorioille sekä mittalaitevalmistajille. YM kutsui
tilaisuuteen viranomaisia ja etujärjestöt (Energiateollisuus ry, Teknologiateollisuus ry ja
Metsäteollisuus ry) lähettivät tiedon tilaisuudesta omille jäsenilleen.
Workshopin jälkeen VTT:n asiantuntijat laativat raporttipohjaluonnoksen, joka lähetettiin kommenteille 14.6.2012 eri osapuolille. Kommentit pyydettiin lähettämään
VTT:lle viimeistään 15.8.2012 mennessä.
Lopulliset pohjat, kuten myös toiminnanharjoittajan avuksi tuotettu tarkistuslista, julkistettiin VTT:llä pidetyssä tilaisuudessa 17.10.2012.
Projektissa tuotetut pohjat (suomeksi
ja ruotsiksi) toimitettiin sekä ympäristöministeriölle että liitoille julkaistavaksi kyseisten
tahojen sivustoilla.
Pohjat löytyvät muun muassa seuraavilta
sivustoilta:

- Teknologiateollisuus ry: www.teknologiateollisuus.fi/fi/palvelut/raportointipohjat.
html
- Energiateollisuus ry:
http://energia.fi/julkaisut/polttolaitostenpaastomittaus-raporttipohjat-standardinen-14181-quality-assurance-automat
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Riku Merikoski , analyytikko
Tampereen sähkölaitos

Hiilidioksidin talteenotto
amiinimenetelmällä

H

Amiinien mahdollinen entistä laajempi käyttö voimalaitosten yhteydessä on kuitenkin herättänyt uudenlaista tutkimusta liittyen erityisesti amiinien ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Savukaasuja puhdistettaessa pieniä määriä amiineja jää ulos virtaavan savukaasun joukkoon,
ja puhdistuslaitteista huolimatta jonkin verran amiinipäästöjä syntyy
(Thitakamol et al. 2007). Tutkitut amiinit eivät ole erityisen myrkyllisiä
tai vaarallisia ympäristölle (Knudsen et al. 2009), mutta joissakin tutkimuksissa on havaittu monimutkaisempien amiinien hajoavan hitaasti
meriympäristössä, mikä voisi johtaa niiden pitoisuuksien kasvuun ajan
kuluessa ja siten aiheuttaa haittoja (Eide-Haugmo et al. 2009). Nämä
huolet liittyvät kuitenkin enemmän amiinien laajaan käyttöön kuin yksittäisen CCS-laitoksen rakentamiseen.

iilidioksidi on merkittävin kasvihuonekaasu, ja sen pitoisuus
ilmakehässä kasvaa kiihtyvällä vauhdilla. Parhaillaan se
lähestyy jo 400 ppm:n lukemaa. Kun kasvuvauhti on viime
vuosikymmeninä ollut keskimäärin 1,7 ppm vuodessa, ja ilmastonmuutoksen kannalta vaarallisena rajana pidetään 450 ppm, uusille
keinoille vähentää hiilidioksidipäästöjä on ilmeistä tarvetta (Conway & Tans 2012; IEA 2009b). Merkittävä osa ihmisen aiheuttamista CO2-päästöistä syntyy fossiilisia polttoaineita käyttävissä
voimalaitoksissa. Koska fossiilisten polttoaineitten käyttöä on vaikea
vähentää nopeasti, yhtenä keinona tutkitaan hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia (CCS). Ilmansuojeluyhdistyksen palkitsemassa
diplomityössäni ”Flue gas processing in amine-based carbon capture systems” tutkin amiinien käyttöä voimalaitosten savukaasuissa
olevan hiilidioksidin talteenottoon, ja tämä artikkeli perustuu tähän
diplomityöhön.

Itse amiinipäästöjä merkittävämmän ongelman amiinilaitoksille
aiheuttaa amiinien hajoaminen. Monet voimalaitosten savukaasuista
löytyvät yhdisteet hajottavat amiineja, joka luonnollisesti haittaa hiilidioksidin sidontaa ja kuluttaa amiineja. Lisäksi reagoidessaan savukaasujen typen oksidien kanssa amiinit voivat muodostaa nitrosamiineja ja
nitramiineja, joista monet ovat myrkyllisiä ja syöpää aiheuttavia (Fostås
et al. 2011). Toistaiseksi on kuitenkin varsin epäselvää, millaisia määriä
näitä aineita prosessissa voi syntyä, ja miten nopeasti ne hajoavat ilmakehässä (Knudsen et al. 2009), mutta asiaa tutkitaan ahkerasti. Pitoisuudet ovat joka tapauksessa usein niin pieniä, että niitä on vaikeaa
mitata luotettavasti.

Amiinit ja niiden ominaisuudet
Amiinit ovat ammoniakin kemiallisia johdannaisia, jotka pystyvät absorboimaan hiilidioksidia ja jälleen vapauttamaan sen lämmitettäessä.
Tällä hetkellä amiiniabsorptiota pidetäänkin yhtenä lupaavimmista hiilidioksidin talteenottomenetelmistä voimalaitossovelluksissa (Figueroa
et al. 2008). Parhaiten hiilidioksidin talteenottoon soveltuvat amiinit
ovat tarkemmin määritellen alkanoliamiineja, jotka sisältävän ainakin
yhden amiiniryhmän (-NH2, -NHR tai -NR2) ja hydroksyyliryhmän
(-OH).

Savukaasun esikäsittely amiineja käyttävässä CCS-laitoksessa
Savukaasuista hiilidioksidia talteen ottavien laitosten yhtenä suurimpana etuna pidetään sitä, että ne sopivat myös vanhojen voimalaitosten
yhteyteen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei voimalaitoksella tarvitsisi
tehdä mitään muutoksia. Amiinilaitoksella ongelmia voivat aiheuttaa
savukaasujen rikin ja typen oksidit sekä kiinteät hiukkaset. Hiilidioksidin
sidontaprosessi myös kasvattaa laitoksen jäähdytystarvetta.

Tällaisia yhdisteitä on hyvin paljon, ja monia niistä myös tutkitaan juuri
hiilidioksidin sitomiskyvyn kannalta (katso esim. Puxty et al. 2009),
mutta Ritter & Ebnerin (2007) mukaan monoetanoliamiini (MEA),
dietanoliamiini (DEA) ja metyylidietanoliamiini (MDEA) ovat niistä
tärkeimpiä. Myös piperatsiinia sekä 2-amino-2-metyyli-1-propanolia
(AMP) ja sitä läheisesti muistuttavia kemikaaleja pidetään mahdollisina
absorptioaineina. Näitä amiineja voidaan myös sekoittaa keskenään tai
muihin amiineihin sopivien ominaisuuksien saavuttamiseksi.

Typen oksidit eivät yleensä aiheuta merkittäviä ongelmia amiinilaitoksille, sillä NO ei reagoi amiinien kanssa, ja voimalaitosten savukaasuissa on melko vähän amiinien kanssa reagoivaa NO2:ta (IEA GHG
2007). Lisäksi EU:ssa päästörajat typen oksideille ovat jo nykyisellään
sen verran tiukat, että amiiniprosessin kannalta savukaasujen typpioksidipitoisuudet ovat riittävän alhaiset.

Monia näistä aineista käytetään maakaasun puhdistuksessa, sillä käsittelemätön maakaasu sisältää usein liian suuria määriä hiilidioksidia ja/
tai rikkivetyä, joita voidaan poistaa kaasusta amiiniabsorptiolla (Kohl &
Nielsen 1997). Tämän käytön vuoksi amiineita on tutkittu hiilidioksidin
sitomista ajatellen jo vuosikymmeniä sitten, ja niiden ominaisuuksista
on jo melko paljon tietoa. Vastoin yleistä luuloa edes amiinien käyttö
hiilidioksidin talteenottoon voimalaitosten yhteydessä ei ole ennenkuulumatonta tekniikkaa. Esimerkiksi Barchas & Davis (1992) toteavat,
että amiiniabsorptiota on käytetty jo pitkään tuottamaan hiilidioksidia
elintarviketeollisuudelle, ja CO2-lähteenä on käytetty myös tavallisia
voimalaitoksia.

Rikin oksidien kohdalla tilanne on toinen, sillä erityisesti SO2 hajottaa
amiineja tehokkaasti. Maakaasuvoimalaitoksissa tämä ei ole ongelma,
sillä niissä polttoaineessa ei ole juuri lainkaan rikkiä, mutta hiililaitoksissa
asia on otettava huomioon. Jopa vähärikkistä hiiltä käytettäessä savukaasun SO2-pitoisuus on luokkaa 800 ppm, mutta amiinilaitoksen luotettava ja taloudellinen toiminta edellyttää noin 10 ppm:n pitoisuuksia.
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Tuo pitoisuus on selvästi alle nykyisten ympäristömääräysten vaatimusten, joten amiineja käyttävän voimalaitoksen on käytännössä investoitava rikinpoiston tehostamiseen.

puhdistusjärjestelmät, jotka poistavat hajonneita amiineja ja muita
epäpuhtauksia kierrosta, koska muuten ne aiheuttavat prosessissa toimintahäiriöitä.

Märät rikinpoistomenetelmät soveltuvat parhaiten amiinilaitosten
yhteyteen, koska ne auttavat myös hiukkasten poistossa savukaasusta.
(IEA GHG 2007.) Toisaalta amiinien heikosta rikin kestävyydestä on
myös hyötyä, sillä järjestelmän vaatima hyvä rikin poisto vähentää rikkipäästöt murto-osaan nykyisestä.

Tarvittavat puhdistusjärjestelmät riippuvat vahvasti käytettävästä amiinista. Puhdistusjärjestelminä käytetään erilaisia mekaanisia sekä aktiivihiileen perustuvia suodattimia, mutta niiden lisäksi tarvitaan monille
amiineille lämpöpuhdistusta (thermal reclaiming), jossa amiiniliuosta
höyrystetään strippausprosessista poikkeavissa oloissa erillisessä tilassa, ja astian pohjalle jäävä sakka poistetaan jätteenä kierrosta. Tämä
aiheuttaa merkittävän osan amiinin hukasta, koska astian pohjalle
jäävä aine sisältää edelleen käyttökelpoisia amiineja, joita ei vain saa
taloudellisesti erotettua jätteestä. Korkeammat lämpötilat puhdistusprosessissa luonnollisesti vähentäisivät jätteen sekaan jäävien amiinien
määrää, mutta niitä käytettäessä enemmän amiineja hajoaa, joten hukkaa ei voi täysin välttää. (Kohl & Nielsen 1997.)

Kiinteiden hiukkasten poistoon savukaasuista käytetään hiilivoimaloissa
normaalisti esimerkiksi sähkösuotimia nykyisten ympäristömääräysten vuoksi. Ne poistavat suurimman osan hiukkasista, mutta tämä
ei välttämättä kaikissa tapauksissa riitä amiiniprosessin toimivuuden
turvaamiseen. Käytännössä hiukkaspitoisuudet saadaan kuitenkin vaaditulle tasolle esimerkiksi märällä rikinpoistojärjestelmällä tai savukaasun jäähdytysmenetelmällä, jossa savukaasu on suorassa kosketuksessa
veden kanssa. (IEA GHG 2007.) Savukaasu pitää nimittäin jäähdyttää
40–60 °C lämpötilaan ennen kuin se voi jatkaa amiiniabsorptioprosessiin.

Kahdesta yhä aktiivisesti markkinoidusta amiinimenetelmästä on
kaupallista kokemusta voimalaitostyyppisissä sovelluksissa. Fluorin
Econamine FG Plus on näistä menestyneempi, ja se käyttää monoetanoliamiiniin (MEA) perustuvaa amiiniliuosta (Reddy et al. 2008).
Mitsubishi Heavy Industriesin KM CDR -prosessi puolestaan käyttää steerisesti estettyä ja monimutkaisempaa amiinia (Mimura et al.
1995). Se on huomattavasti MEA:ta kalliimpaa, mutta toisaalta tämän
järjestelmän amiinitappiot ovat hyvin pieniä (Reddy et al. 2003).

Hiilidioksidin talteenottoprosessi amiineilla
Kun savukaasu on läpäissyt kaikki esikäsittelyvaiheet, seuraa varsinainen hiilidioksidin talteenottoprosessi, jonka perusrakenne esitetään
kuvassa 1. Jäähdytyksen jälkeen savukaasu voidaan ottaa sisään absorptiotorniin, jossa varsinainen hiilidioksidin talteenotto tapahtuu. Sen
sisällä savukaasu nousee ylöspäin ja kohtaa alaspäin valuvan amiinipitoisen vesiliuoksen, jonka amiinit sitovat hiilidioksidin itseensä. Tämän
jälkeen lähes hiilidioksiditon savukaasu voidaan päästää ulos tornin
yläosasta. Amiiniliuos sen sijaan jatkaa tietään lämmönvaihtimen kautta
strippaustorniin eli regeneraattoriin. Siellä liuos lämmitetään höyryllä
100–140 °C lämpötilaan, jolloin hiilidioksidi irtoaa amiinista ja poistuu
höyryn mukana tornin yläosasta. Höyry lauhdutetaan vedeksi, ja lähes
kuiva hiilidioksidi voidaan lähettää eteenpäin.

Hiilidioksidin käsittely kuljetusta ja varastointia varten
Poistuttuaan kuvan 1 kaltaisesta absorptioprosessista hiilidioksidi ei
vielä käy kuljetettavaksi tai varastoitavaksi, vaan se on ensin kuivattava ja paineistettava. Käytännössä kuivaus ja paineistus on tehtävä
monivaiheisena prosessina energian käytön optimoimiseksi ja riittävän
hyvän kuivaustuloksen saavuttamiseksi, sillä veden jääminen hiilidioksidin joukkoon aiheuttaa ongelmia erityisesti kuljetusvaiheessa.
Yksi amiinimenetelmän merkittävistä eduista kuitenkin on, että se tuottaa varsin hyvälaatuista hiilidioksidia, joten käsittelyvaiheita tarvitaan
melko vähän. Monissa muissa talteenottomenetelmissä hiilidioksidin
joukosta on ensin puhdistettava sen joukkoon jääneitä epäpuhtauksia,
kuten typpeä ja happea. (Aspelund & Jordal 2007.)

Vesi palaa strippaustorniin, jonka pohjalta se jatkaa lämmönvaihtimeen
ja luovuttaa lämpönsä hiilidioksidipitoiselle liuokselle. Tämän jälkeen
sitä täytyy vielä hieman jäähdyttää, jotta se voi jälleen absorboida hiilidioksidia. Amiinipäästöjen vähentämiseksi absorptiotornin yläosaan
sijoitetaan yleensä vesipesujärjestelmä, joka ottaa suurimman osan
muutoin puhdistetun savukaasun joukkoon jäävästä amiinista talteen.
Kuvassa 1 strippaustornin oikealla puolella ovat puolestaan liuoksen

Yleisesti hiilidioksidin laatuvaatimukset riippuvat sen myöhemmästä
käytöstä. Järkevinä kuljetusvaihtoehtoina pidetään laiva- tai putkikul-

Kuva 1.
Tyypillinen virtauskaavio amiiniabsorptioprosessille ( Rackley 2010). Puhdistusprosessin sijoitus
riippuu jonkin verran tarvittavista puhdistusmenetelmistä.
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jetusta. Laivakuljetuksen laatuvaatimukset ovat selvästi tiukemmat kuin
putkikuljetuksen, koska laivakuljetusta varten hiilidioksidi pitää nesteyttää, mikä tarkoittaa kuljetusolosuhteiksi alle -50 °C lämpötilaa sekä
usean baarin painetta. (Aspelund 2010.)
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Ilmassa
Kaupunkisuunnittelu ja rakentaminen
vaativat tuekseen ilmastotutkimusta

V

uonna 2020 Suomessa rakennetaan lähes nollaenergiarakennuksia. Muutokset haastavat ottamaan kantaa uusiutuvaan energiaan ja
hajautettuihin energiantuotantomalleihin.
Ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden
lisääntymisen myötä tarve entistä monipuolisemmille sää-, ilmasto- ja ympäristötiedolle ja -palveluille kaupunki- ja liikennesuunnittelussa kasvaa. Ilmatieteen
laitos on kehittänyt data- ja palvelutarjontaansa lukuisissa tutkimushankkeissa,
jotta suunnittelijoilla ja päätöksentekijöillä
olisi käytettävissään parhaat mahdolliset
tiedot Suomen nykyisestä ja tulevasta ilmastosta ja ympäristön tilasta sekä palvelut tiedon tehokkaaksi hyödyntämiseksi.
Yksi Ilmatieteen laitoksen kaupunkisuunnittelua ja rakentamista tukevista
ajankohtaisista tutkimushankkeista on
sää- ja ilmasto-olot huomioon ottavien testivuosiaineistojen luominen rakennusten suunnittelun avuksi. Ilmatieteen laitoksen, Aalto-yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston yhteistyönä
on laadittu kaksi erityyppistä testivuosiaineistoa, sekä nykyiselle että arvioidulle
tulevaisuuden ilmastolle. Rakennusten
lämmitys- ja jäähdytysenergiankulutuksen laskentaa varten kehitetyt testivuodet
pyrkivät kuvaamaan mahdollisimman hyvin
ilmastollista keskimääräistilaa. Ra-kennusfysikaalisten testivuosien sääolot valittiin
sen sijaan siten, että ne edustivat rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kannalta
kriittisiä sääolosuhteita. Energialaskennan
testivuosien perusteella tyypillistä suomalaista uudispientaloa sekä toimistorakennusta edustavien esi-merkkirakennusten
kokonaisenergiankulutus vähenee ilmaston lämmetessä.
Ilmatieteen laitoksella tutkitaan myös
kaupunkien päästölähteitä ja niiden vaikutusta kaupunkien ilmanlaatuun. Autoliikenteen päästöt heikentävät ilmanlaatua merkit-

tävästi suurten kaupunkien keskustoissa
ja vilkkaasti liikennöityjen väylien läheisyydessä. Tiheästi asutuilla alueilla kuten
pääkaupunkiseudulla asuin- ja toimitiloja
sijaitsee liikenteen läheisyydessä, jolloin
ihmisten altistuminen liikenteen päästöille
lisääntyy. Kaupunkirakentaminen voi luoda ilmanlaadun kannalta hankalia
katukuilumaisia rakenteita, joissa liikenteen päästöt eivät pääse laimenemaan ja leviämään tehokkaasti, ja
epäpuhtauspitoisuudet voivat nousta jopa terveysvaikutusperusteisia raja-arvoja
korkeammiksi.
Leviämismallilaskelmat ovat hyödyllinen työkalu erilaisten päästölähteiden,
kuten liikenteen, ilmanlaatuvaikutusten
arvioimiseksi. Mallilaskelmin voidaan
arvioida nykytilanteen lisäksi myös erilaisia
tulevaisuuden skenaarioita, jota hyödynnetään kaupunki-, maankäyttö-, ja liikennesuunnittelun tukena.
Helsingin, Espoon ja Oulun kaupungeissa
on herätty tarkastelemaan kaupunkisuunnittelun haasteita ja varautumaan tuleviin
ilmastolähtöisiin muutoksiin. Helsingin
Östersundomissa on tavoitteena aurinkoenergian hyödyntäminen laajassa mittakaavassa. Östersundomin alue voisi
toimia aurinkosähköön liittyvien ratkaisujen näyteikkunana ja testialustana
Etelä-Suomen olosuhteissa, sillä kaavassa on muun muassa aluevaraus yli
40 hehtaarin aurinkoenergiavoimalalle.
Espoon Finnoossa, jota on kehitetty
ilmastonmuutoksen torjunnan kaupunginosana, valittiin helmikuussa 2013 toteuttajat 5000 asukkaan aloitusalueelle.
Finnoossa hyödynnetään paikallista uusiutuvaa energiaa sekä luodaan edellytykset avoimille ja laajennettavissa oleville
lämmitys-, jäähdytys- ja sähköverkoille
sekä kulutuksen että tuotannon kannalta.
Oulun Hiukkavaaran kaupunginosasta
suunnitellaan ja rakennetaan ihmisen
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kokoista, kestävää ja kehityksessä edellä
kulkevaa pohjoista talvikaupunkia, jossa
kehittämisteemoina ovat muun muassa
talvikaupungin integroiva kaupunkikehittäminen, uusiutuvat energialähteet pientaloissa ja kaupunginosan älykkäät ICTratkaisut.

Ilmatieteen laitos mittaa
aerosoli- ja kasvihuonekaasuja ympärivuotisesti Etelämantereella
Aerosolien ja kasvihuonekaasujen mittaukset Etelämantereella tuovat erittäin kattavan ja mielenkiintoisen lisän
kylmien napa-alueiden tutkimukseen.
Mittaukset auttavat merkittävästi ilmastonmuutoksen laajuuden ja vaikutusten
seurannassa. Etelämantereen niemimaalta ei ole aiempia vastaavan kattavia ympärivuotisia mittauksia, joten ne
voivat myös paljastaa uusia ennalta arvaamattomia ilmiöitä ja prosesseja.
Kolme Ilmatieteen laitoksen tutkijaa
palasi helmikuun lopussa Etelämantereelta, jossa he viettivät kuukauden
asentamassa uusia mittalaitteita sekä
kouluttamassa ympärivuotista miehistöä
laitteiden ylläpidossa. Matkalla asennettiin kokonaan uusi mittauskontti pienen
matkan päähän tutkimusaseman rakennuksista. Konttiin asennettiin laitteita,
jotka mittaavat aerosolihiukkasten optisia ominaisuuksia, lukumäärää ja kemiallista koostumusta sekä hiilidioksidin
ja metaanin pitoisuuksia.Lisäksi asennettiin uusi sääasema sekä lumen UValbedon mittauspiste. Mittaukset saatiin
toimimaan menestyksekkäästi.
Lisätietoja:
http://en.ilmatieteenlaitos.fi/GHG-measurement-sites#Marambio
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Uusi tutkimus pilvipisaroiden
kasvunopeuksista vähentää
ilmastomallinnuksen
epävarmuuksia

3D-teknologiasta apua
tuuliturbiinien suunnitteluun?
Meluhaittoja voidaan ehkäistä ja kustannuksia leikata
jo turbiinien suunnitteluvaiheessa.

U

uden mittauksia ja mallinnusta yhdistävän tutkimuksen
tulokset ilmakehän pisaroiden kasvunopeuksista useissa
eri ympäristöissä on julkaistu Proceedings of the National
Academy of Sciences of the United States of America -lehdessä.
Tulokset osoittivat, että erityisen hitaasti kasvavia hiukkasia ei
löydy, tai ne ovat niin harvinaisia, että niillä ei ole merkittävää vaikutusta pilvien muodostumiseen. “Havainto poistaa yhden merkittävän pilvi- ja ilmastomallinnuksen epävarmuuden osoittamalla
usein käytetyn oletuksen paikkansapitävyyden”, sanoo tutkimuksessa mukana ollut Ilmatieteen laitoksen tutkija Tomi Raatikainen.

Uudesta 3D-teknologiasta voidaan saada ratkaisu tuulivoiman
lisäämiseen maassamme. 3D-teknologialla esimerkiksi turbiinien melutasoa voidaan testata ja simuloida virtuaalisesti
jo ennen kuin laite on päätynyt tuotantoon. Sovellusten avulla
suunnittelijoilla on mahdollisuus valmistaa, testata ja simuloida turbiinin ominaisuuksia virtuaalisesti. Virtuaalinen testaus
nopeuttaa tuotantoa ja säästää kustannuksia, kun kalliita prototyyppejä ei tarvita.
”Tuulivoiman käyttöä vastustetaan usein esimerkiksi turbiineista syntyvän melun vuoksi. 3D-teknologialla turbiinien melutasoa voidaan testata virtuaalisesti, ennen kuin ne päätyvät
tuotantoon. Näin säästetään aikaa, rahaa ja vaivaa”, Suomen
Dassault Systèmesin maajohtaja Raimo Nikkilä sanoo.
Dassault Systèmes on maailman johtava tuotteen elinkaaren hallintaratkaisuihin (PLM) ja 3D mallintamiseen keskittynyt ohjelmistoyritys.

Suuresti vaihtelevat arviot pilvipisaroiden kasvunopeuksista on ollut yksi suuri epävarmuus pilvimallinnuksessa ja erityisesti pilvien
ilmastovaikutuksia arvioitaessa. Ilmastomallinnuksella voidaan
tutkia ilmastojärjestelmää ja sen eri osia kuten pilvien ja pienhiukkasten vuorovaikutuksia. Ilmastomallinnusta käytetään myös
ilmastonmuutoksen voimakkuuden ja vaikutusten ennustamiseen. Ilmakehän pisaroiden kasvunopeuksista on erittäin vähän
tietoa, mutta jos vastaavaa tapahtuisi merkittävissä määrin
myös ilmakehän hiukkasissa, tämä pitäisi ottaa paremmin huomioon nykyisin käytössä olevissa pilvimalleissa.
Pilvet muodostuvat vesihöyryn tiivistyessä ilmakehän pienhiukkasiin ja pisaroihin eli aerosoliin. Tiivistymisen vuoksi alkuperäisen aerosolin koko kasvaa nopeasti noin satakertaiseksi, jolloin niitä aletaan kutsua pilvipisaroiksi. Pisaroiden kasvunopeus
vaikuttaa muodostuvan pilven ominaisuuksiin, kuten pilvipisaroiden keskimääräiseen kokoon ja lukumäärään. Näillä taas on vaikutus pilven elinikään ja optisiin ominaisuuksiin, eli käytännössä
kasvunopeudet ovat osa aerosolien epäsuoraa ilmastovaikutusta.

Lisää tietoa tuuliturbiinien 3D-suunnittelusta:
www.3ds.com

Ilmianna hyvä
opinnäytetyö!
Ilmansuojeluyhdistys palkitsee tänä vuonna kolmatta kertaa ansiokkaita ilman- ja ilmastonsuojeluun liittyviä opinnäytetöitä stipendeillä. Stipendiä haetaan lähettämällä
tiivistelmä opinnäytetyöstä sihteerille.

Tutkimuksen kokeellinen osa perustuu pilviydinlaskurimittauksiin, joita on suoritettu erilaisissa ympäristöissä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa käyttäen sekä kiinteitä
mittausasemia että lentokoneita. Pilviydinlaskureissa ilmanäyte altistetaan suurelle ilmankosteudelle, jolloin näytteen hiukkasista alkaa muodostua pilvipisaroita. Mitattu pisaroiden
koon vaihtelu kertoo suoraan mahdollisista muutoksista
kasvunopeuksissa, mutta myös mittalaite ja olosuhteiden muutokset aiheuttavat vaihteluita. Tämän vuoksi kasvunopeuksien arvioimiseen käytettiin numeerista mallia,
joka huomioi olosuhteet ja laitteen asetukset simuloidessaan pisaroiden kasvua laitteen sisällä. Tutkimus tehtiin pääosin professori Athanasios Nenesin tutkimus-ryhmässä
Georgia Institute of Technology:ssä, Atlantassa Yhdysvalloissa,
jossa Ilmatieteen laitoksen tutkija Tomi Raatikainen teki kahden
vuoden ajan väitöksen jälkeistä tutkimusta.

Ilmansuojeluyhdistys haluaa tukea ilman- ja ilmastonsuojeluaiheista opiskelua ja tarjoaa vuosittain kaksi 200 euron arvoista
stipendiä parhaille ilman- tai ilmastonsuojeluaiheisille opinnäytetöille. Stipendit jaetaan vuosittain elokuussa järjestettävillä
Ilmansuojelu-päivillä, jossa stipendin saajat voivat myös esittellä
töitään. Stipendin lisäksi palkkioon sisältyy osallistuminen Ilmansuojelupäiville matka- ja majoituskustannuksineen.
Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden esitellä opinnäytetyönsä Ilmansuojelu-lehdessä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa.
Julkaistusta artikkelista opiskelijalle maksetaan 100 euron palkkio. Julkaisusta ja sen ajankohdasta päättää lehden päätoimittaja.
Stipendiä haetaan lähettämällä toukokuun loppuun mennessä
tiivistelmä tai lyhennelmä opinnäytetyöstä yhdistyksen sihteerille
osoitteeseen sihteeri@isy.fi. Palkitsemispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus, joka voi halutessaan käyttää myös ulkopuolisia
asiantuntijoita päätöksen tukena.
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Ilmassa
Aluelaki tuulivoimaloiden tutkaongelmaan
Raahen alueen tuulivoimapuistojen pattitilannetta ollaan purkamassa lain voimalla (Raahelainen 23.3.2013). Raahen seudulla
ilmestyvä paikallislehti Raahelainen kertoi maaliskuussa, että
puolustusvoimien tutkaongelman ratkaisemiseksi työ- ja elinkeinoministeriössä on valmisteltu lakiesitys tuulivoiman kehittämisalueista. Aluelain pilottikohde olisi Perämeren alue, joka kattaa
Siikajoen, Raahen, Pyhäjoen, Hailuodon ja Lumijoen kuntien alueet.
Lakiesityksen tavoitteena on mahdollistaa tuulivoimaloiden
rakentaminen alueellisesti siten, ettei puolustusvoimien toiminta häiriinny. Rakentaminen mahdollistettaisiin nimetyillä kehittämisalueilla lisätutkan avulla, jolloin rakentaminen vapautuisi
puolusvoimien sille asettamista rajoitteista. Laki koskisi kuitenkin
vain puolustusvoimien ilmavalvonnan rakentamiselle aiheuttamia
rajoitteita, ei muita, kuten maapohjaan tai asutukseen liittyviä esteitä.
Käytännössä valtio siis osallistuisi alkuvaiheen rahoitukseen,
mutta lisätutkan rahoittaisivat lopulta kuitenkin tuulivoimatuottajat maksaessaan jokaisesta turbiinista kehittämisaluemaksua.
Tutkakohtainen maksu lakkaisi sen jälkeen, kun tutka tulisi maksetuksi.
Tässä vaiheessa ei ole vielä tietoa turbiinikohtaisen maksun
suuruudesta. Se selviää, kun tuulivoimaloiden määrä alueen
hankkeissa on selvitetty. Tuulivoimayrittäjät ovat ilmoittaneet
maksun kipurajaksi 50 000 euroa.
Lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle toukokuussa 2013.
Ehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että Perämeren tuulivoiman
kehittämisalueelta perittävästä maksusta päästään yksimielisyyteen. Esitykseen ei sisälly ehdotusta maksun suuruudesta.

STY: Tuulivoiman ja tutkien yhteensovittamisen nopea ratkaisu tulee
tarpeeseen
Tuulivoiman ja puolustusvoimien valvontasensoreiden yhteensovittaminen on ollut haasteellista joillakin alueilla.
Kymmenet tuulivoimahankkeet odottavat tilanteen ratkeamista.
Lakiehdotus tutkien ja tuulivoimaloiden yhteensovittamisen haasteiden ratkaisemiseksi tulee tarpeeseen.
Suomen Tuulivoimayhdistys kiittelee työ- ja elinkeinoministeriötä, Puolustusvoimia, puolustusministeriötä, valtiovarainministeriötä ja Energiateollisuus ry:tä hyvähenkisestä
yhteistyöstä.
”On hienoa, että viranomaiset eri tahoilta ovat puhaltaneet yhteen hiileen, ja hankkeiden kanssa päästään pian
seuraavaan vaiheeseen pitkässä lupaprosessissa. Tutkakysymysten ratkeamisen myötä saadaan yksi este pois valtavien investointien tieltä”, STY:n puheenjohtaja Jari Suominen
toteaa.
Raahen seudulla mukana olevanakin hanketoimijana
Suominen hyväksyy sen, että myös tuulivoimatoimijat osallistuvat syntyvien kulujen kattamiseen: ”Kunhan voimalakohtaiset hinnat ovat kohtuulliset ja perusteet niiden määrittymiselle läpinäkyvät”.

Pietarin ilmanlaadun seurantamenetelmiä
kehitetty pitkäaikaisessa projektissa

tävimpinä saavutuksina voidaan pitää hankkeessa mukana
olleiden asiantuntijoiden ja organisaatioiden osaamisen kehittämistä ja Pietarin ilmanlaadun seurantamenetelmien (mittaus ja mallinnusmenetelmät) kehittymistä, lukuisia uusien menetelmäohjeita ja säädöksiä, joiden valmisteluun ja sisältöön
hankkeella on ollut merkittävä vaikutus sekä tausta-asemien
ilmanlaadun tosiaikaisten tietojen vaihdon aloittamista.
Hankkeen aikana Pietarissa on käynnistetty laajamittainen
laivaliikenteen
päästöjen
ilmanlaatuvaikutusten
arviointiprosessi, jota ei ole aikaisemmin tehty. Projektissa tuotettuja tietoa jakamalla niin Venäjällä kuin
Suomessakin on voitu edistää ilmanlaatutietouden lisäämistä.
Hanke on toteutettu viidessä projektivaiheessa vuosien 2004–
2013 aikana. Hankkeen kokonaisbudjetti on ollut noin 950 000
euroa. Hanketta ovat rahoittaneet Ympäristöministeriö yhdessä
Pietarin kaupungin kanssa.

Ilmatieteen laitos on ollut mukana toteuttamassa ympäristöministeriön ja Pietarin kaupungin rahoittamaa lähialueyhteistyöhanketta, jossa on parannettu ja kehitetty Pietarin alueen
ilmanlaadun seurantamenetelmiä ja ilmanlaatutiedon hyödyntämistä muun muassa päätöksentekoprosessien tukena.
Projektin keskeisinä tavoitteina ovat olleet ympäristöhallinnon valmiuksien vahvistaminen ja ilmanlaadun seurantamenetelmien yhdenmukaistaminen, ilmanlaatutiedon hyödyntämisen lisääminen esimerkiksi suunnittelun ja päätöksenteon tukena sekä ilmanlaatutietoisuuden lisääminen.
Huolimatta lainsäädännön ja ilmanlaatutietojen hallintamenettelytapojen eroista Suomessa ja Pietarin alueella, hankkeen tuomat hyödyt ovat olleet konkreettisia. Projektin merkit-
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SLL: Kainuun ELY-keskuksen toimintatavat kyseenalaisia

Lämpeneekö Lappi
oikeasti?

V

aasan Hallinto-oikeus antoi maaliskuussa päätöksen, joka
Suomen luonnonsuojeluliiton mielestä osoittaa oikeuslaitoksen olevan aseeton Talvivaaran ja Kainuun ELY-keskuksen
ympäristöä pilaavaa yhteistoimintaa vastaan.
Hallinto-oikeuden päätös liittyy kolmeen valitukseen, joista yksi
oli Suomen luonnonsuojeluliiton tekemä. Päätöksessä todetaan,
että Kainuun ELY-keskus on saattanut toimia virheellisesti, kun
se alkuvuonna 2012 päätti, etteivät Talvivaaran aiheuttamat
ympäristötuhot ole merkittäviä ja antoi tästä syystä toiminnan jatkua poikkeusluvalla.
Hallinto-oikeus ei kuitenkaan ota kantaa Kainuun ELY-keskuksen päätökseen, mutta vaatii sitä valmistelemaan päätöksensä
uudelleen. Yhtenä perusteluna tähän hallinto-oikeus katsoo, että
kun erilaisia oikeusprosesseja ja uusia poikkeustiloja on käynnissä koko ajan, niin vain valvova viranomainen pystyy hahmottamaan kokonaiskuvan tilanteesta.
”Kainuun ELY-keskuksen päätös on esimerkki huonosta hallinnosta ja valvovan viranomaisen toimintakyvyttömyydestä”,
Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava sanoo.
Kierre on valmis: Talvivaara turmelee luontoa ja Kainuun ELYkeskus päättää, etteivät vauriot ole merkittäviä. Hallinto-oikeus
kumoaa vuoden kuluttua päätöksen ja määrää ELY-keskuksen
valmistelemaan päätöksen uudelleen. Vuoden aikana on kuitenkin tapahtunut uusia päästöjä, joihin ELY-keskus on antanut luvan
vastaavalla tavalla kuin nyt kumotussa päätöksessä ja niistäkin
on valitettu.
”Tällaisessa toiminnassa ei ole mitään järkeä. Järjestelmä ei yksinkertaisesti toimi”, SLL:n Kainuun luonnonsuojelupiirin puheenjohtaja Johan Heino sanoo.
”Tilanteeseen paras ratkaisu on valtakunnallinen, riippumaton
ympäristövirasto. Nykyinen ELY-keskusjärjestelmä on osoittanut
toimimattomuutensa karmaisevalla tavalla”, Sulkava sanoo.
Erityishuomiona päätöksessä mainitaan, että Pohjois-Savon
ELY-keskus on vastineessaan todennut Talvivaaran päästöjen
vaikuttaneen jo tähän mennessä merkittävästi vesistöjen veden
laatuun. Hallinto-oikeuden mielestä olisi siis mahdollista puuttua
ympäristönsuojelulain 86. pykälän perusteella Talvivaaran toimintaan. Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei kuitenkaan ole laillista
toimintavaltaa asiassa.
”Herättää ihmetystä, kuinka erilaisiin johtopäätöksiin näinkin
lähellä toisiaan sijaitsevien virastojen virkamiehet voivat päätyä”,
Heino ihmettelee.
Suomen luonnonsuojeluliitto jatkaa Talvivaaran ympäristötuhojen seuraamista. Kainuun luonnonsuojelupiiri tarkkailee tapahtumien kehittymistä paikan päällä.

Monet ilmaston vaihtelut voivat pitkäaikaisen muutoksen sijaan ollakin lyhytaikaisia. Esimerkiksi 2000-luvun alussa havaittiin koivun hiirenkorvalle tulon
aikaistuneen Lapissa, ja se liitettiin nopeasti ilmastonmuutokseen. Nyt koivun aikataulu on taas palautunut ennalleen.
Kilpisjärven biologisen aseman ja Metsäntutkimuslaitoksen
Kolarin toimipisteen EU-hankkeessa on pelastettu ja digitoitu
vanhoja pitkäaikaisia ekologisia aikasarjoja sekä eläin- että kasvihavainnoista. Vanhoista tilastoista käy ilmi, että keskittymällä
lyhyeen ajanjaksoon tai ennakko-oletukseen voidaan tehdä
näyttäviäkin päätelmiä. Ne eivät kuitenkaan välttämättä käy
yksiin todellisuuden kanssa. Esimerkkinä on arktisen alueen
ilmastonmuutos.
”1920-luvulla uutisoitiin ilmaston kylmenemisestä, 1930- ja
1940-luvuilla ilmaston lämpenemisestä ja 1970-luvun lopulle
asti jälleen ilmaston kylmenemisestä. Valitettavasti pisimmät
ekologiset, merijää- ja muut pohjoista luontoa koskevat säännölliset seurantatutkimukset käynnistyivät vasta 1970-luvun
lopulla, ja sattumalta samaan aikaan alkoi viimeisin lämpöjakso”, toteaa Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologisen aseman johtaja Antero Järvinen.

Koivun lehteentulo ei aikaistunutkaan
Koivun hiirenkorvalle tulon siirtyminen Lapissa yhä aiemmaksi sai viime vuosikymmenellä paljon huomiota. Aikaistuminen yhdistettiin laajempaan ilmastonmuutokseen.
”Koko Lapin koivuseuranta alkoi 1997. Ensimmäisen
kymmenen vuoden aikana lehtien puhkeaminen aikaistui, ja sitä pidettiin merkkinä ilmastonmuutoksesta.
Tämä niin sanottu trendi kuitenkin hävisi kokonaan vuoteen 2012 mennessä. Toisin kuin aikaistumista, tätä
iloista tosiasiaa eli luonnon palautumista ennalleen ei
kuitenkaan uutisoitu”, Järvinen sanoo. Monien Lapin
pesimälintujen kantojen heikkeneminen pannaan nykyisin
myös ilmastonmuutoksen piikkiin. Järvinen haluaa kuitenkin
muistuttaa, etteivät syyt ole niin yksinkertaisia.
”Esimerkiksi Mallan luonnonpuiston alueella kyse on parikymmentä vuotta jatkuneesta laittomasta porolaidunnuksesta,
joka hävittää luonnon monimuotoisuutta ja siten lintujen elinmahdollisuuksia. Johtopäätösten vetämisessä onkin oltava
hyvin varovaisia, ellei aineisto kata kymmeniä vuosia. Melkein
aina kun aineistoista on kuviteltu löytyvän jokin trendi, se on
hävinnyt, kun seurantaa on tehty muutama vuosi pitempään.
Tietotasapainon säilymisen vuoksi olisi julkistettava myös tulokset, jotka eivät tue ennakko-odotuksia”, sanoo Järvinen.
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- ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
- MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
- MITTAUSVERKON DATAN TIEDONKERUU, -KÄSITTELY JA
RAPORTOINTIOHJELMAT
WWW.HNUNORDION.FI
HNU Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI

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

Ilmanlaadun
Ilmanlaadun mittalaitteet
ja järjestelmät
mittalaitteet- ja järjestelmät

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

Sintrol Oy
Ruosilantie 15
00390 Helsinki
Puh. 09 561 7360
www.ppmsystems.ﬁ

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens

Ilmansuojelu 2/2009
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Kivipöytälänkuja 2
33920 Pirkkala
Puh/fax: 03-2664396



Kaupunki- ja aluemallit



Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly



Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus



Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

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

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa
19

30 v

alan kaikki palvelut yli 25 v. kokemuksella
cs

teollisuudelle ja tieteelle

ni

el

nc

tr

o

exc

Jubilee

le

elektroniikkaa

78 -2008

e in elec

Koti- ja ulkomaan hankkeisiinne:

Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus
Säteily, partikkeli ja
Teknis-taloudelliset selvitykset
ympäristömittalaitteet
Kaupunki- ja aluemallit
Kivipöytälänkuja 2
hajut, pakokaasut
tiepöly
SMPS Myös
APS
CPC jaUFP
TSI
33920 Pirkkala
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Professional Radon Monitoring




®

Puh/fax: 03-2664396



Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus



Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa

email: ari.tamminen@enwin.fi
010-820 1130
fax. 010-820 1103
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www.enwin.fi
e-mail: sales@labtronic.fi
www.labtronic.fi

elektroniikkaa
teollisuudelle ja tieteelle

Säteily, partikkeli ja
ympäristömittalaitteet
SMPS APS
TSI
®

The

range

Professional Radon Monitoring

CPC

UFP

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
010-820 1130

fax. 010-820 1103

e-mail: sales@labtronic.fi

www.labtronic.fi

KONTRAM OY, Tuupakantie 32 a, 01740 Vantaa. Puh. (09) 8866 4500, faksi (09) 8866 4599
e-mail: analyysi@kontram.fi, www.kontram.fi

Ilmansuojelu 2/2009
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Lue Ilmansuojelua
myös netissä
www.isy.fi

Ilmansuojelu 2/2009
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Merkitse jo kalenteriin:
38. Ilmansuojelupäivät
20.–21.8.2013
Tervetuloa vuosittain järjestettäville Ilmansuojelupäiville
Lappeenrantaan. Tänä vuonna tilaisuus pidetään uudessa paikassa,
Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla!
Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia ja maailmanlaajuisesti merkittäviä
ilmasto- ja energiakysymyksiä. Seminaari on tarkoitettu energia- ja teollisuussektoreiden ilmastoasiantuntijoille, ilmastoalan tutkijoille sekä virkamiehille.
Päivien ohjelma julkaistaan huhtikuun loppuun mennessä. Lisää tietoa: www.isy.fi/paivat.html.
Ilmansuojelupäivien järjestämisestä vastaavat Lappeenrannan teknillisen yliopiston ympäristötekniikan
koulutusohjelma, FCG Koulutus ja konsultointi Oy sekä Ilmansuojeluyhdistys ry.

22

1 / 2013

llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnallisena
ympäristönsuojelujärjestönä.

Luftvårdsföreningen fungerar som
nationell miljövårdsförening.

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

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

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

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

llmansuojeluyhdistys:

Luftvårdsföreningen:

FAPPS:

1.

1.

1.

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

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

2.

3.
4.
5.
6.
7.

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

5.

6.
7.

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

Ilmansuojeluyhdistys ry
PL 136
00251 Helsinki

Kirjoittajat 1/2013
Jukka Makkonen
Asiantuntija
Energiateollisuus ry
Fredrikinkatu 51-53 B,
00101 Helsinki
p. 040 702 8634
jukka.makkonen@energia.fi
Anneli Karjalainen
Neuvotteleva virkamies
Ympäristöministeriö
PL 35, 00023 Valtionneuvosto
p. 050 3622 057
anneli.karjalainen@ymparisto.fi
Tuula Pellikka
Johtava tutkija
VTT
PL 1000, 02044 VTT
tuula.pellikka@vtt.fi
Antti Wemberg
Tutkija
VTT
PL1000, 02044 VTT
antti.wemberg@vtt.fi

Harri Puustinen
Tutkimusinsinööri
VTT
PL 1000, 02044 VTT
harri.puustinen@vtt.fi
Leif Kåll
Erikoistutkija
VTT
PL 1000, 02044 VTT
leif.kall@vtt.fi
Riku Merikoski
Analyytikko
Tampereen sähkölaitos
PL 175, 33101 Tampere
p. 050 3229399
riku.merikoski@gmail.com

