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Suomalainen asiantuntemus
on kysyttyä maailmalla
Suomalaisen ilmatutkimuksen kansainvälinen yhteistyö on kasvanut ja laajentunut vähitellen. Tällä hetkellä yhteistyö on laajaa
ja esimerkiksi suomalaisten suorittamat ilmakehämittaukset ovat
kysyttyjä eri ilmansuunnissa. Kartta lehtemme sivulla 6 näyttää
ne maanosat ja maailmankolkat, joilla suomalaiset ovat osallistuneet yhteistyöhön.
Ilmavaikutukset liittyvät lähes kaikkeen ihmisen toimintaan.
Niinpä tänä vuonna elokuiset ilmansuojelupäivät sivuavat aiheissaan mm. teollisuuden päästöjä ja meidän kaikkien yhteisiä energiavalintojamme, joihin liittyvät mm. kulkuneuvojen ja pienten
kattiloiden päästöt ja koko maan talouden yleinen kehittyminen.
Kolmas päivien teema on kaupunkien ilmansuojelutyö niin katupölyn kuin kaukokulkeumienkin kannalta katsottuna.
Yksi pieni maa ei ilmanlaatu- ja ilmastorintamalla voi paljoa
tehdä. Kansanvälinen yhteistyö ja politiikka rakentaa koko maapallon kattavia ilmastoratkaisuja ja konkreettinen naapurusten
yhteistyö parantaa ilmanlaatua tässä ja nyt. Ilmansuojelupäivien
yksi sessio on omistettu Suomen, Venäjän Pietarin seudun, Viron ja Liettuan yhteistyölle Itämeren alueen ilmanlaadun parantamiseksi. Tässä yhteydessä esittäytyvät myös Ilmatieteen laitos
ja VTT, jotka vievät Suomesta tietotaitoa lähialueille ja kauemmaksikin, kuten yksi lehtemme artikkeleista kertoo.
Kansainvälinen yhteistyö on välttämätöntä myös tutkimuksessa. Suomalaiset johtavat tällä hetkellä käynnissä olevaa eurooppalaista EUCAARI-hanketta, jossa selvitetään pienhiukkasten
vaikutuksia ilmastoon ja ilmanlaatuun. Ilmakehässä eri ilmiöt
kietoutuvat monimutkaisesti toisiinsa. Tässä kentässä on vielä
paljon selvitettävää. Pienhiukkaset ovat tästä oiva esimerkki.
Vaikka tiedettäisiinkin, mitä hiukkasia ja kaasuja ilmakehässä
on tai kuinka paljon niitä on, niiden käyttäytyminen ja vaikutukset ilmastoon ovat osin epäselviä.
Näiden hiukkasten oletetaan kumoavan kasvihuonekaasujen ilmakehää lämmittävää vaikutusta, mutta paljonko, sitä ei vielä
tarkkaan tiedetä. Pienhiukkasten terveysvaikutukset kuitenkin
ovat tiedossa, sillä tutkimustiedon valossa on arvioitu, että ne aiheuttavat sairastumisia ja satoja tuhansia ennenaikaisia kuolemia
yksistään Euroopassa. Oikeastaan pitäisikin puhua pienhiukkasten ’sairausvaikutuksista’.
Aira Saloniemi
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Suomalaisia
aerosolimittauksia maailmalla
– miksi ja kenen rahalla?

Kuva

Lauri Laakso
Ilmakehätieteiden osasto
Fysikaalisten
tieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Suomalaiset ilmakehämittaukset
ovat olleet maailmalla kysyttyjä.
Helsingin yliopisto, Ilmatieteen
laitos ja Kuopion yliopisto ovat mitanneet aerosolihiukkasia ja kaasuja sekä meteorologiaa Euroopassa,
Aasiassa, Australiassa ja Afrikassa.
Minkä vuoksi suomalaiset ovat näihin paikkoihin päätyneet ja kenen
kustantamana?
Suomalainen ilmakehähavainnointi alkoi viisikymmenluvulla Työterveyslaitoksen (TTL) johtajan
Leo Noron aloitteesta. Suomessa
seurattiin pitkäkestoisesti lähinnä
taajamien ilmanlaatua sekä radioaktiivisten aineiden kulkeumaa,
poikkeuksena Jokioisten ja Sodankylän tausta-asemat. Myöhemmin,
70-luvun lopussa, ongelmana oli
erityisesti hapan laskeuma, jonka monitorointiin Suomi sitoutui
EMEP-ohjelman kautta.
TTL:n ja Ilmatieteen laitoksen tutkimukset laajentuivat yliopistoihin
vasta seitsemänkymmentäluvulla
professori Taisto Raunemaan johdolla ja myöhemmin tulevien professorien Markku Kulmalan, Ari
Laaksosen ja Yrjö Viisasen ohjaamina.



Kahdeksankymmentäluvun lopussa
suomalaiset hakivat aerosolimittausosaamista muista maista; Lundista Ruotsista, Gentistä Belgiasta,
Wienistä Itävallasta sekä Yhdysvalloista, Minnesotan yliopistosta.
Kokemuksen karttuessa Suomeen
perustettiin Värriön tutkimusasema sekä myöhemmin Hyytiälän ja
Pallaksen mittausasemat. Asemista
varhaisimmalla, Värriön SMEAR
I:llä, pyrittiin ensimmäistä kertaa
tutkimaan kokonaisvaltaisesti ilmakehän ja kasvillisuuden vuorovaikutusta.
Mittausasemat houkuttelevat
ulkomaalaisia
Nämä asemat, joissa tehdään pitkäkestoisia mittauksia hyvillä laitteilla, ovat houkutelleet paikalle
ulkomaalaisia tutkijoita. Kun perusmittaukset ja infrastruktuuri ovat
kunnossa, ulkomaalaiset vierailijat
ovat tuoneet laitteitaan mielellään
kampanjoihin ja satunnaisesti myös
pidemmiksi jaksoiksi. Toisaalta
asemilla pidetyt onnistuneet mittauskampanjat ovat toimineet meriitteinä myöhemmissä kansainvälisissä kampanjoissa sekä yhteisen
rahoituksen hankkimisessa.
Ilmansuojelu 2/2007

Kuva: Lauri Laakso

Helsingin yliopiston mittausvaunu eteläisen Afrikan savannilla.

EU:n liitännäis- sekä myöhemmin
täysjäsenyyden myötä myös rahoituspolitiikka on ohjannut kansainvälistymistä. Koska ilmansaasteongelmat ovat perusluonteeltaan
rajat ylittäviä ja toisaalta EU-rahoituksessa usein vaaditaan Euroopan
laajuista yhteistyötä, kehitys kohti
kansainvälisiä mittauksia on ollut
luonnollista. Vanhemmilla EUmailla erilaisia kansainvälisiä asemia on ollut jo pitkään.
EU:n ulkopuolelle mittaukset ovat
laajentuneet osin sattumien seurauksena, osin tarkoituksella. Esimerkiksi ”Asian brown cloud” vaikuttaa koko maapallon ilmastoon
ja suoraan noin kahden miljardin
ihmisen terveyteen, joten sillä on
vaikusta myös suomalaisten hyvinvointiin. Toisaalta, suomalaisten ja
eurooppalaisten rahoittavien tahojen intresseissä on ollut suunnata
tutkimusyhteistyöhön tarkoitettuja
rahoja nopean talouskasvun maihin ympäristöteknologian ja sekä
tulevaisuuden liikesuhteiden kehittämiseksi. Myös napa-alueiden tutIlmansuojelu 2/2007

kimusta on tuettu poliittisista syistä
mahdollisten luonnonvarojen ja tulevien kulkureittien toivossa.
Puhtaan tieteellisessä mielessä suomalaisten kansainväliset kumppanit
ovat tarvinneet suomalaisten osaamista erityisesti Tarton yliopiston
valmistamilla laitteilla tapahtuvissa
ioni- ja klusterimittauksissa. Laitteiden kehitys on sekin perustunut pitkäkestoiseen yhteistyöhön.
Tarton klusteriosaaminen juontaa
juurensa kuusikymmentäluvulta ja
sieltä edelleen Venäjältä ja erityisesti Karpov-instituutista, jossa viisi- ja kuusikymmenluvuilla vaikuttaneiden suurten tutkijoiden kuten
Fuchsin työt ovat edelleen täysin
ajankohtaisia.
Uusia mittauspaikkoja tällä
vuosikymmenellä
1990- ja 2000-luvuilla mittauksia
on tehty erityisesti paikoissa, joista ei ole aiempaa havaintodataa:
Antarktiksella, Australiassa, Siperiassa, maailman valtamerillä sekä
Afrikassa.


Kuva: Heikki Junninen

Helsingin yliopiston ja Ilmatieteenlaitoksen aerosolimittauksia maailmalla.

2000-luvulla vakituisia mittauspaikkoja on perustettu myös Suomen rajojen ulkopuolelle. Ilmatieteen laitos perusti vuonna 2004
perustutkimusaseman Intiaan, noin
300 kilometriä New Delhistä pohjoiseen samalla kun Antarktiksen
mittauksia on jatkettu ja laajennettu.

mittausten tulokset ovat yhdessä yksittäisiä mittauksia arvokkaampia,
molemmat suomalaiset mittauspaikat otettiin mukaan kansainvälisen EUCAARI-hankkeen kehitysmaamittausverkostoon. Verkoston
muut mittauspaikat ovat Amazon
Brasiliassa sekä Beijing Kiinassa.

Helsingin yliopisto puolestaan rakensi 2006 liikuteltavan mittausaseman ulkoministeriön ja Suomen
Akatemian rahoituksella Etelä-Afrikkaan, noin 300 kilometriä Johannesburgista länteen. Alkuvaiheessa
mittaukset tehdään koskemattomalla savannilla, seuraavina vuosina
kaivosalueella osana paikallista
mittausverkostoa sekä myöhemmin
erittäin saastuneella teollisuusalueella. Koska eri paikoissa tehtävien
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Työssä maailmalla:

Aerosolimittausta
australialaisessa
eukalyptusmetsässä
Tanja Suni
Ilmakehätieteiden osasto
Fysikaalisten
tieteiden laitos
Helsingin yliopisto

Väiteltyäni elokuussa 2004 pääaiheenani hiilen kierto boreaalisen
metsän ja ilmakehän välillä matkustin Australiaan pariksi vuodeksi
tutkimaan aivan muuta, aerosolimuodostusta eukalyptusmetsässä.
Aerosolit ovat nykyisten ilmastomallien suurin epävarmuustekijä.
Niitä muodostuu ihmisen toiminnan
seurauksena, mutta myös luonnolli-

sesti aavikoilla, merissä ja metsissä.
Aerosolimuodostusta on tutkittu jo
melko paljon pohjoisissa havumetsissä, mutta ennen matkaani Australian laajojen eukalyptusmetsien
aerosolimuodostuspotentiaalista ei
tiedetty juuri mitään.
Mittauspaikkani oli pienessä Tumbarumban kunnassa metsäisten

Aerosoleja muodostavien orgaanisten höyryjen mittausta
heliumpalloilla eukalyptusmetsässä.
Kuva: CSIRO Marine and Atmospheric Research
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vuorten takana, linnuntietä noin
100 km länteen sijoituspaikastani
Canberrasta. Mukaani sain yksinkertaisen
kondensaatiohiukkaslaskurin eli CPC:n (Condensation
Particle Counter) sekä ilmakehän
ionien ja varautuneiden hiukkasten kokojakaumaa mittaavan AIS:n
(Air Ion Spectrometer).
Kulttuurieroja
En tiennyt tulevasta ryhmästäni
juuri mitään, mutta minulle oli korostettu, että tutkimuksestani oltiin
äärimmäisen kiinnostuneita ja että
ryhmä, vaikka olikin pieni, oli hyvin korkeatasoinen kuuluisan senioritutkijansa ja erinomaisen teknisen
ryhmänsä vuoksi. Suomessahan ei
yliopistoissa yleensä ole juurikaan
teknistä henkilökuntaa, vaan tutkijat joutuvat opettelemaan sen puolen työstään kantapään kautta.
Vähitellen kävi ilmi, että tutkimuskulttuuri Australiassa poikkesi paljon siitä, mihin tottunut Suomessa.
Meillä vallitsee ryhmätyö, jossa
kaikki osallistuvat projektin edistämiseen omalla osaamisellaan.
Australiassa tapaamissani ryhmissä
vallitsi tiukka hierarkia tutkijoiden
ja teknisen henkilökunnan välillä ja
komentosuunta oli selvä. Tohtorinkoulutukseni vuoksi minut koettiin
projektin yksinomaiseksi johtajaksi
ja tekninen ryhmä oli auliisti auttamassa, kunhan minulta tulisi täydellinen suunnitelma miten, missä
ja milloin mittaukset suoritettaisiin.
Minusta taas tuntui vähintäänkin
arveluttavalta jakaa komentoja itseäni 20 vuotta vanhemmille kokeneille teknikoille asiassa, jossa itse
olin melkoinen vasta-alkaja. Olihan
aikaisempi työni perustunut toisten
mittaamien monivuotisten dataset

tien analyysiin, ja tarkoitukseni oli
nyt oppia itse mittaamaan.
Lopulta teknisen henkilökunnan
vahvuus suunnittelussa ja logistiikassa tuli toden teolla esille. Mikään ongelma ei ollut liian pieni tai
liian suuri heidän ratkaistavakseen.
Kun tulin siihen tulokseen, että orgaanisten höyryjen konsentraatioita
olisi mitattava muuallakin Kaakkois-Australiassa kuin Tumbarumbassa, olimme alta aikayksikön
viikon kenttämatkalla mittauksiin
räätälöidyssä nelivetomaasturissa,
jossa oli kannettava sääasema ultraäänianemometreineen, paine- ja
säteilyantureineen ja tietenkin kosteus- ja lämpötila-antureineen sekä
dataloggeri, joka syötti mittaukset
suoraan mukana kulkevalle kannettavalle tietokoneelle.
Jokainen mittauspaikka valokuvattiin ja sen koordinaatit määritettiin
GPS-paikantimella. Itse höyryjä
pääsin mittaamaan puiden latvojen
tasalta pienillä heliumpalloilla, jotka pystyttiin täyttämään kahdessa
minuutissa auton katolle kiinnitetyn
heliumsäiliön avulla. Mittaus sinänsä kesti tunnin ja alku- ja lähtötouhut parhaimmillaan yhteensä vain
noin 20 minuuttia. Sitten takaisin
autoon ja seuraavaan kohteeseen
Australian karuille ruohomaille tai
korkeisiin metsiin!

Laitteiden kiemuroita
Ilmakehän ionien ja varautuneiden
hiukkasten kokojakaumaa mittaavan AIS:n mittaustietokone reistaili ja lopulta jouduimme vaihtamaan
sen, mutta itse AIS toimi koko ajan
Ilmansuojelu 2/2007

loistavasti. Kondensaatiohiukkaslaskuri CPC:n osoittautui loppujen
lopuksi varsin hankalaksi laitteeksi,
joka vaati jatkuvaa huolenpitoa eikä
toiminut ollenkaan niin hyvin kuin
olin odottanut. Yli 80 prosentin
kosteudessa sen lukemat alkoivat
pienetä kunnes lähellä 100 prosenttia eli sateen uhatessa tai sateella se saattoi alkaa näyttää nollaa.
Kukaan Suomessa ei ollut odottanut, että Australiassa olisi kosteaa,
mutta eukalyptusmetsämme sijaitsi
vuorella 1200 metrin korkeudella
merenpinnasta ja siellä satoi melko
usein, varsinkin talvella.
Ratkaisuna CPC:n eteen liitettiin
Suomesta lähetetty kuivain ja sen
jälkeen se mittasi kohtuullisesti
melko vähin tauoin ja AIS hurisi
moitteettomasti osoittaen eukalyptusmetsän tuottavan paljon uusia
hiukkasia. Tammikuussa 2006 AIS
kuitenkin alkoi näyttää omituista
kohinaa aamuöisin tai iltaisin. Kohina lisääntyi, kunnes helmikuun
lopussa sitä ilmeni joka ilta ja aamu.
Maaliskuussa kohina levisi jo koko
yöhön ja hiukan päivänkin yli. Kukaan aerosoliyhteisössä ei ollut koskaan nähnyt mitään tämän kaltaista,
joten olin varma, että vian täytyi
olla laitteessa. Sen puhdistaminen
ei vaikuttanut asiaan. Testasimme
laitetta myös Tumbarumbassa tukkimalla sen sisään- ja ulosmenot
ja katsomalla, ilmeneekö kohinaa
silti. Ei ilmennyt. Vika ei siis ollut
laitteen sisällä. Ehkä syy oli jossain
viereisessä, saastuttavassa laitteessa? Veimme laitteen Canberraan
laboratoriotiloihimme ja havaitsimme, että kohina oli poissa, mutta
kun veimme sen takaisin metsään,
kohina alkoi taas.
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Radonko kohinan takana?
Epätietoisuus jatkui, kunnes sain
lainattua toisen aerosolimittalaitteen, SMPS:n (Scanning Mobility
Particle Sizer) Melbournesta. SMPS
havaitsi täsmälleen saman ilmiön.
Se oli siis sittenkin todellinen! Monen kuukauden piina päättyi ja ilmiö
alkoi vähentyä talven tullessa. Sillä
oli selvä vuodenaikaisvaihtelu: se
alkoi tammikuussa ja oli voimakkaimmillaan loppukesällä eli maalis-huhtikuussa. Kesäkuussa se oli
jo suurimmaksi osaksi poissa. Miten merkillistä! Aerosolimuodostus tapahtuu normaalisti päivällä,
koska se on riippuvaista ilmakehän
valokemiallisista prosesseista. Tämän yöaikaisen tuotannon takana
täytyi olla jokin aivan muu syy. Ilmiön tutkiminen on meillä edelleen
kesken. Tällä hetkellä vahvin ehdokas syyksi on radon, joka tuottaa
ilmakehän pienimpiä ioneja ja jota
ilmeni Tumbarumbassa moninkertaisia määriä Suomen ja maailman
muiden mittausasemien konsentraatioihin nähden.

Kymmenen instituuttia
mittauskampanjassa
Hierarkian lisäksi minut yllätti australialaisryhmän sisäänlämpiävyys.
Kansallista yhteistyötä oli nähdäkseni vähän ja kansainvälistä ei juuri
lainkaan. Kun Yhdysvalloissa pidetyssä ilmakehätieteiden kokouksessa posteriesitykseni jälkeen minua
lähestyi kuuluisa amerikkalainen
ilmakemian tutkija ja kysyi, voisiko
tulla ryhmänsä kanssa Tumbarumbaan mittaamaan aerosolimuodostukseen liittyviä orgaanisia höyryjä, suostuin heti ja aloin ohjaajani
professori Markku Kulmalan ehdo

tuksesta koota Australiasta muita
tutkijoita täydentämään työtä aerosolimittalaitteilla.
Omassa Helsingin yliopiston ryhmässäni on aivan tavallista, että jos
omasta ryhmästä ei löydy mittalaitteita tai asiantuntemusta, avuksi
otetaan toinen ryhmä kotimaasta
tai ulkomailta. Mutta australialaisryhmäni oli aivan ihmeissään
ja innoissaan: näin suurta mittauskampanjaa ei aiemmin ollut nähty
Tumbarumbassa. Kampanja ajoittui
marraskuuhun 2006, ja siihen osallistui lopulta tutkijoita kymmenestä
eri instituutista Suomesta, Yhdysvalloista ja Australiasta. Tulosten
analyysi on vielä kesken.
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Mittauskampanja antoi työllemme
paljon näkyvyyttä ja jo suunnitteluvaiheessa alkoivat Australian eri
kaupunkeihin sijoittuneet aerosolitutkijat osoittaa kiinnostusta AIS:
iin. Kallis ja käytännöllinen laite
herätti ansaittua huomiota maassa,
jossa ilmakehätutkimus ei saa paljoa valtionavustusta, koska tärkein
tieteenala on merentutkimus. Kun
vielä kävi ilmi, että meidän suomalaisryhmämme oli halukas osallistumaan tutkimuksiin muuallakin
Australiassa, AIS vieraili loppujen
lopuksi Queenslandin rannikolla
Suuren Koralliriutan läheisyydessä,
Tasmanian meri-ilman tutkimusasemalla ja subtrooppisessa sademetsässä.
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Suomalaiset johtavat
eurooppalaista aerosolihiukkasten tutkimusohjelmaa
Ari Asmi
Projektipäällikkö
Helsingin yliopisto
EUCAARI-toimisto

Ilman pienhiukkaset (aerosolihiukkaset) aiheuttavat ongelmia
kansanterveydelle. Niillä on myös
erittäin merkittävä vaikutus pilvienmuodostukseen ja siten ilmastoon.
Markku Kulmala
Kuitenkin tällä hetkellä pienhiukAkatemiaprofessori kasten ilmastovaikutukset ovat yksi
Koordinaattori
huonoimmin tunnettuja ilmaston
Helsingin yliopisto
osatekijöitä ja siten erittäin merkittäviä tekijöitä ilmastonmuutoksen
Hanna Lappalainen voimakkuuden arvioinnissa. PienErikoissuunnittelija
hiukkasten vaikutuksia nykyiseen
Ilmatieteen laitos
ja tulevaan ilmastoon ja ilmanlaaEUCAARI-toimisto
tuun selvittää Helsingin yliopiston
ilmakehätieteiden osaston koordinoima eurooppalainen yhteistyöhanke EUCAARI.
Tuskinpa kenellekään viime kesän
metsäpalosavujen aikaan ulkoilleelle jäivät epäselviksi savuhiukkasten huonot ominaisuudet: hengitystiet tuntuvat olevan täynnä
savuja, hengittäminen on hankalaa
ja näkyvyys on heikko. Pienhiukkasten ja varsinkin aivan pienimpien hiukkasten terveysvaikutuksista
on nykyään paljon näyttöä. Esimerkiksi eurooppalainen CAFE-tutkimusohjelma arvioi, että pelkästään
pienhiukkasten nykyiset päästöt
aiheuttavat Euroopassa yli 300 000
henkilön ennenaikaisen kuoleman
(Watkiss ym, 2005). Viimeisten
vuosikymmenten aikana onkin
pyritty erilaisin kansallisin ja kansainvälisin säädöksin rajoittamaan
pienhiukkasten päästöjä paremman ilmanlaadun aikaansaamiseksi
etenkin kaupungeissa.
Ilmansuojelu 2/2007

Pienhiukkasilla on kuitenkin myös
toinen, ehkä pitkällä aikavälillä
paljon merkittävämpi vaikutus ihmiskunnalle: ne toimivat ilmastojärjestelmässä erittäin olennaisessa
roolissa. Aerosolihiukkaset voivat sellaisenaan toimia ilmastossa
suoraan joko sirottamalla auringon
säteilyä ja jäähdyttäen maapallon
pintaa tai absorboimalla säteilyä
lämmittäen ilmakehää ympärillään
Niiden suurin oletettu merkitys ilmastolle on kuitenkin epäsuorempi: yhtäkään pilveä ei muodostuisi
ilmakehään ilman pilvipisaroiden
tiivistymisytiminä toimivia pienhiukkasia. Ytimien määrä vaikuttaa
merkittävästi pilvien säteilyominaisuuksiin (mm. albedoon) ja elinikään. Näiden vaikutusten suuruus
ja mahdolliset vuorovaikutukset
ovat kuitenkin varsin heikosti tunnettuja.
Tästä epävarmuudesta ilmastovaikutuksiin ehkä parhaimpana
esimerkkinä on viimeisimmän hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportti (Alley ym.
2007). Siinä arvioidaan muun muassa sitä, mitkä tekijät ovat aiheuttaneet havaitun ilmastonmuutoksen
säteilypakotteillaan ja kuinka hyvin
nämä pakotteet tunnetaan. Ilmakehän aerosolien aiheuttaman säteilypakotteen epävarmuus muodosti
suurimman osa koko säteilypakotteen virhearviosta. Vaikka epävarmuudet eivät ole suoraan yhteenlaskettavissa, on kuitenkin selvää,
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että juuri aerosolien vaikutuksen
selvittäminen on keskeisimpiä keinoja tarkentaa säteilypakotteen arviointia ja sitä kautta ilmastonmuutoksen arviointia.
Miten epävarmuus aerosolien ilmastovaikutuksissa voi sitten
vaikuttaa ilmastonmuutoksen arviointiin? Ihmisen toiminta on viilentänyt ilmastoa teollisena aikana
pienhiukkaspäästöillään, joten se

on voinut heikentää tähänastisten
kasvihuonekaasujen aiheuttamaa
ilmastonmuutosta. Jos tulevaisuudessa onnistutaan parantamaan
ilmanlaatua vähentämällä hiukkaspäästöjä, voidaan vähentää tätä
viilentävää vaikutusta. Päätöksentekijöille onkin tarpeen luoda edes
jonkinlainen arvio siitä, mitä ilmastollisia sivuvaikutuksia on odotettavissa ilmanlaatua parantavista
päästörajoitteista.

Kuva 1: EUCAARI-hankkeen tavoitteet ja suuren mittakaavan
vuorovaikutukset tavoitteiden takana

Mikä tekee
aerosolihiukkasista
niin mielenkiintoisia
tutkimuskohteita?
Pienhiukkasia on monen kokoisia,
näköisiä ja sisältöisiä. Koot vaihtelevat alle nanometrin kokoisista
molekyyliryppäistä miljoona kertaa suurempiin – noin millimetrin
kokoisiin – pölyhiukkasiin. Koostumukseltaan ne myös vaihtelevat
suuresti: suurimmat ovat usein
mineraalipölyä, siitepölyä tai merisuolaa, pienimmät nykytietämyksen mukaan usein sulfaatteja ja or12

gaanisia yhdisteitä. Näistä koko- ja
koostumuseroista johtuu niiden
hyvinkin erilainen käyttäytyminen
ilmakehässä.
Aerosolihiukkaset ovat myös ainaisessa vuorovaikutuksessa kaasufaasin kanssa. Vaikka osa hiukkasten
massasta onkin usein varsin tiiviisti
kiinteässä olomuodossa, hiukkasiin
tiivistyy ja niistä haihtuu jatkuvasti
erilaisia yhdisteitä. Kun tähän vielä
lisätään monimutkaiset ilmakemialliset ja hiukkasissa ja niiden pinnoilla tapahtuvat reaktiot, on selvää
ettei hiukkasten koostumuksen selIlmansuojelu 2/2007

vittäminen eikä varsinkaan ennustaminen ole useinkaan helppoa.
Tilannetta hankaloittaa vielä suuresti se, että pienhiukkasten luonnolliset syntymekanismit ovat vielä
epäselviä. Tavallisen suomalaisen
mäntymetsän ilmassa syntyy varsinkin keväisin valtavia määriä uusia aerosolihiukkasia suoraan kaasuista. Kuitenkaan tämän ilmiön
mekanismia ei vielä ole selvitetty,
eikä vielä ole tiedossa mistä nämä
(muuallakin maailmassa) näkyvät
pienhiukkasten syntyepisodit johtuvat. Jokseenkin varmoja voidaan
olla siitä, että ilmakehän rikillä ja
orgaanisilla yhdisteillä on jotain
tekemistä asian kanssa. Kuitenkin
juuri nämä hiukkaset muodostavat
merkittävän osan ilmakehämme
hiukkasista ja lähes kaiken esiteollisen ajan hiukkaspakotteesta.
Ongelmia lisää se, että hiukkasten
ihmisperäisetkin lähteet ovat varsin
huonosti tunnettuja, varsinkin mikäli, kuten ilmaston kannalta syytä
onkin, tärkeimmiksi tutkittaviksi
suureiksi valitaan hiukkasten lukumäärä ja koko, ei niiden massaa.
Suurin osa tällä hetkellä saatavissa
päästötiedoista on vain hiukkasten massana, jota ei yleensä saada
muutetuksi kokojakaumaksi ilman
epävarmuutta tulosten oikeellisuudesta. Hiukkaset ovat myös vuorovaikutuksessa kaasufaasin kanssa,
joten myös muut päästöt kuin suorat pienhiukkaspäästöt, esimerkkinä rikkidioksidi, voivat vaikuttaa
lopulta pienhiukkasten pitoisuuksiin ja koostumukseen.
EUCAARI eurooppalainen hanke
Euroopan Komission kuudes puiteohjelma sisältää yhtenä projekIlmansuojelu 2/2007

tinaan aerosolien ilmastoon ja ilmanlaatuun keskittyneen projektin
”European Integrated Project on
Aerosol Cloud Climate and Air
Quality Interactions”, lyhenteeltään
EUCAARI (Kulmala, Asmi ja Lappalainen, 2007). Projektinimen voi
suomentaa ”Eurooppalainen integroitu hanke aerosolien, pilvien, ilmaston ja ilmanlaadun vuorovaikutuksista”. Hanketta koordinoidaan
Helsingin yliopiston Fysikaalisten
tieteiden laitoksen ilmakehätieteiden osastolta Helsingin Kumpulasta ja sen koordinaattoriksi valittiin
akatemiaprofessori Markku Kulmala.
Tavoitteenaan hankkeella on aerosolien ilmasto- ja ilmanlaatuvuorovaikutusten tutkiminen. Päätavoitteina on erittäin kunnianhimoinen
50 prosentin vähennys aerosolihiukkasten ilmastopakotteen epävarmuudessa, arvio ihmisen aiheuttamien päästöjen vaikutuksesta
alueelliseen ilmanlaatuun sekä ensimmäinen arvio eurooppalaisten
pienhiukkasten päästörajoitteiden
ilmastovaikutuksista. Kuva 1 esittää suuren mittakaavan vuorovaikutuksia, joihin saadaan selvyyttä
EUCAARI:n tutkimuksilla.
Hanke on nelivuotinen, vuoden
2007 alusta vuoden 2010 loppuun
Siihen kuuluvat merkittävimmät
eurooppalaiset pienhiukkasten tutkimusinstituutit
vahvennettuna
muutamilla euroopan ulkopuolisilla instituuteilla. Jäseninstituutteja
on yhteensä 48, joista suurin osa on
Euroopan Unionista tai lähialueilta,
joskin mukana muutamia instituutteja kehitysmaista. Laaja asiantuntijaverkko mahdollistaa Euroopan
parhaiden aerosoli-, pilvi- ja ilmanlaatuinstituuttien panostuksen
tutkimukseen ja kansainväliseen
vuorovaikutukseen.
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Monen mitta- ja aikaskaalan
ongelma – nanoista
ilmastoon
Aerosolihiukkasten heterogeeninen
luonne ja suuri alueellinen vaihtelu
luovat myös omat ongelmansa tälläisen kansainvälisen projektin johtamiseen ja organisaatioon. Koska
tutkittavilla ongelmilla on hyvinkin erilaiset aika- ja mittaskaalat,
on vuorovaikutusten ja prosessien
tutkimiseksi käytettävä hyvinkin
erilaisia menetelmiä. EUCAARIn
yhtenä merkittävimpänä tarkoituksena onkin tuoda yhteen eri
kokoluokkia ja menetelmiä tutkimuksessaan käyttäviä tiedemiehiä
luoden mahdollisuuksia laajempaan yhteistyöhön ja tiedonsiirtoon
eri instituuttien välillä.
Eräänä hankkeen suunnittelun lähtökohtana olikin, että hankkeen
hallintokokonaisuuksia ei pyritty
rakentamaan menetelmien varaan
kuten useissa muissa projekteissa,
vaan enemmänkin ongelmalähtöisesti: jokainen työpaketteja yhdistävä osa-alue on koostunut monia
menetelmiä ja skaaloja sisältävistä

yksittäisistä tutkimuspaketeista ja
täten tarkoituksena on, että eri tutkimusmenetelmät pääsevät paremmin suoraan vuorovaikutukseen jo
hankkeen alkuvaiheessa, tutkimusta
suunniteltaessa ja aloittaessa. Kuva
2 esittää hankkeen elementtejä.
Laboratoriomittauksilla uutta
selvyyttä hiukkasten syntyyn
ja koostumukseen
Laboratoriossa voidaan tutkia useita pienhiukkasten ominaisuuksia ja
pyritään selvittämään yksittäisten
prosessien vaikutuksia hallitsemalla havaintoympäristöä ja muiden
prosessien vaikutusta mahdollisimman tarkasti. Esimerkkeinä voidaan
mainita mm. kammiokokeet erilaisten ja erilaisissa olosuhteissa kasvavien puiden päästämien orgaanisten aineiden mahdollisuudesta
vaikuttaa hiukkasten kasvuun ja
koostumukseen. Laboratoriokokeita tehdään myös mm. pienihiukkasten syntyprosesseista, orgaanisten
aineiden jakautumisista kaasuihin
ja hiukkasiin ja eri hiukkasten ominaisuuksien vaikutuksesta pilvien
muodostukseen.

Kuva 2: EUCAARI-hankkeen eri osa-alueet ja vuorovaikutukset
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Laaja kenttämittausverkko
tuo tietoa Euroopan ja
maailman hiukkasista
EUCAARI käyttää hyväkseen laajaa eurooppalaista aerosolihiukkasten mittausverkostoa. Vaikka
ilmanlaadun mittausasemaverkko
Euroopassa on hyvin tiivis, sama
ei päde ilmastollisesti merkittävien
pienhiukkasten lukumäärän mittaukseen. Pienhiukkasten lakisääteiset mittaukset ovat kaikki massapohjaisia ja ne soveltuvat parhaiten
terveysvaikutusten tulkitsemiseen,
joten ilmastoon vaikuttavien pienhiukkasten kokojakauman mittaukset vaativat paljon kehitystä.
Mittausverkon kehitystyössä auttaa suuresti viime vuonna alkanut
EUSAAR-hanke
(www.eusaar.
net), jonka tarkoituksena on juuri
pienhiukkasten mittausverkoston
kehittäminen ja niissä käytettävien
menetelmien yhdenmukaistaminen.
Siinä missä EUSAAR keskittyy
infrastruktuuriin, on EUCAARIn
tarkoituksena käsitellä saatavaa
mittaustietoa ja käyttää sitä esimerkiksi simulaatiomalleissa.
Vaikka EUSAAR-verkko on eurooppalainen, on ilmasto kuitenkin
globaali. Tästä syystä EUCAARIhanke toimii yhteistyössä neljän
kehitysmaan instituuttien kanssa
ja perustaa niihin vastaavia mittausasemia. Asemat tulevat hyvinkin
erilaisiin ympäristöihin Etelä-Afrikkaan, Brazilian sademetsiin, Intiaan
ja Kiinaan. Tärkeä osa asemien perustamista on niiden henkilökunnan
kouluttaminen ja tarkoitus on, että
asemat toimisivat lopulta täysin
omavaraisesti. Tällä tavalla hanke
myös siirtää tietotaitoa ja kehittää
Euroopan ulkopuolista pienhiukkastutkimusta.
Lentokonemittaukset antavat aluIlmansuojelu 2/2007

eellisesti paljon kattavampaa tietoa kuin paikalliset mittaukset.
Mittauksissa käytetään kolmea
lentokonetta, jotka mittaavat intensiivimittausaikana sekä ylä- että
alailmakehän aerosolien ominaisuuksia, seuraavat ilmamassoja ja
mahdollistavat aerosolien muuntuman seuraamisen suoraan ilmamassojen mukana. Tämänkaltaiset
mittaukset ovat kustannussyistä
ajaltaan varsin rajoittuneita, mutta
niiden avulla voidaan selvästi pelkkiä pintamittauksia paremmin päästä käsiksi aerosolien todelliseen
kokojakaumaan ja koostumukseen
koko alailmakehässä.
Satelliiteilla on nykyisin vahvasti
kehittyvä rooli pienhiukkasten ja
pilvipisaroiden ominaisuuksien ja
pitoisuuksien selvittämisessä. Satelliittitutkimusten hyvinä puolina
ovat yleensä hyvä alueellinen ja
ajallinen kattavuus. Siksi ne sopivatkin hyvin ilmastomallien laskelmien vertailuun ilmakehän kanssa.
Satelliittitutkimuksista saatavaan
tietoon liittyy kuitenkin suuri ongelma: jotta päästään varsinaisiin
pienhiukkasten ja pilvipisaroiden
pitoisuuksiin, tieto on käsiteltävä
hyvin monimutkaisten ja paljon
erilaisia oletuksia sisältävien algoritmien avulla. EUCAARIssa mukana olevien instituuttien yhtenä
tavoitteena onkin kehittää parempia algoritmeja ja täten saada parempaa vertailuinformaatiota sekä
pienhiukkasten pitoisuuksista että
pilvien ominaisuuksista.
Malleja moneen makuun
Vaikka mittausverkostoilla ja kehittyneillä laboratorio- ja kammiomittauksilla päästään hyvinkin pitkälle
pienhiukkasten
ominaisuuksien
selvittämisessä, ei tuloksilla ole
riittävää yleistettävyyttä, jos niiden
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taustalla piilevää fysiikkaa ja kemiaa ei tunneta. Mittaustulokset, etenkin vain maanpinnan lähellä tehdyt, eivät sellaisenaan mahdollista
pienhiukkasten kulkeuman sekä
ilmasto- ja ilmanlaatuongelmien
selvittämistä. Tällaisiin yleisempiin
tuloksiin päästään yhdistämällä teoreettiset laskelmat, mittaustulokset
ja erilaiset laskennalliset tietokonemallit.
Ilmastomallit ovat ilmastotutkimuksen päämenetelmiä. Näillä suurilla
ja monimutkaisilla mallikokonaisuuksilla voidaan tutkia hyvinkin
monimutkaisia vuorovaikutuksia
eri ilmaston osajärjestelmien välillä. Valitettavasti ilmastomalleissa
ei kuitenkaan voida käyttää suoraan kaikkia tunnettuja fysikaalisia
prosesseja sellaisenaan, koska tämä
vaatisi vielä nykyäänkin aivan ylivoimaisia laskentaresursseja.
Pienemmän mittakaavan malleja voidaan käyttää ilmastomallien
apuna ratkomaan rajoitetumpia ongelmia. Esimerkiksi ilmanlaadun
kannalta eivät pienhiukkasten aiheuttamat meteorologiset muutokset ole kovinkaan olennaisia, joten
tutkimukseen soveltuvat paremmin
alueelliset leviämismallit, joissa
käytetään ennalta laskettuja, sääennustusmalleista peräisin olevia
meteorologisia kenttiä. Tällaisilla
malleilla päästään jo huomattavasti
parempaan laskentatehokkuuteen.
Toisaalta käyttämällä prosessimallia tutkimaan pienhiukkasten ja
kaasujen vuorovaikutuksia voidaan
käyttää hyvinkin monimutkaisia
fysikaalisia ja kemiallisia esityksiä,
joita sitten voidaan yksinkertaistaa
laajemman skaalan malleihin.
EUCAARI käyttääkin hyvin monia
eri aikaskaalojen ja resoluutioiden
malleja yhdessä luodakseen mahdollisimman tarkan perustan aerosolihiukkasten vaikutusten tutkimiseen. Koska eri mallit käyttävät
hyvinkin erilaisia pohjaoletuksia,
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on mallien tulosten vertailu toisiinsa ja mittaustuloksiin usein hyvin
hyödyllistä eri vuorovaikutusten
selvittämiseksi. Tästä syystä hankkeessa onkin mukana yli kaksikymmentä erilaista tietokonemallia eri
käyttötarkoituksiin aina orgaanisen
ilmakemian simuloinnista laajoihin
ilmastojärjestelmämalleihin.
Suomalaiset tutkimuksen
kärkikaartissa
Suomalaisen aerosolitutkimuksen
korkeaa laatua kuvaa, että merkittävä osa EUCAARI-hankkeen
johtotehtävistä, resursseista ja tieteellisistä tavoitteista sijaitsee kolmessa suomalaisessa instituutissa.
Helsingin yliopiston fysikaalisten
tieteiden laitokseen kuuluva Ilmakehätieteiden osasto, Ilmatieteen
laitos ja Kuopion yliopiston fysiikan laitos edustavat aerosolien
ilmasto- ja ilmanlaatututkimuksen
kansainvälistä kärkeä. Suomalaiset ovatkin mukana lähes kaikissa
alan laajoissa tutkimusprojekteissa.
Erityisenä piirteenä suomalaisessa pienhiukkastutkimuksessa on
erinomainen yhteistyö eri ryhmien
ja tieteenalojen välillä metsäekologeista meteorologeihin.
Kirjallisuusviitteet
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Valtion teknillinen tutkimuskeskus
VTT sekä Ilmatieteen laitos ovat
jo pitkään siirtäneet suomalaista
päästöjen ja ilmanlaadun seurannan
osaamista Suomen lähialueille ja
kaukaisempiin kohteisiin. Vuonna
2006 aloitettiin lisäksi hanke, jossa suomalaiset ovat mukana kehittämässä Makedonian ilmanlaadun
seuranta- ja hallintajärjestelmiä
EU:n vaatimusten mukaisiksi. Tässä hankkeessa ensimmäistä kertaa
yhteistyötä tehdään kokoonpanolla,
johon kuuluvat Ilmatieteen laitos,
Suomen ympäristökeskus SYKE,
VTT ja Länsi-Suomen ympäristölupavirasto.
Muun ohella näissä hankkeissa
saadaan tietoa kohdemaiden ympäristölainsäädännöstä ja käytännön
tilanteesta, jota tietoa esimerkiksi
suomalaiset mittalaitevalmistajat
voivat hyödyntää kehittäessään
tuotteita näille markkinoille.
Päästöjen seurannan
koulutusta lähialueilla...
VTT aloitti vuonna 1992 Suomen
ympäristöministeriön toimeksiannosta
päästömittauskoulutuksen
Baltian maissa ja Venäjällä. Päämääränä on ollut nostaa näiden
maiden päästömittaustoiminta kan-
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sainvälisesti hyväksytylle tasolle.
Ensimmäisenä tavoitteena oli saada
kuhunkin maahan yksi laitos, joka
pystyisi soveltamaan myös länsimaisia mittausmenettelyjä. Työtä
on tehty laitelahjoitusten, koulutuksen ja seurantakäyntien avulla.
Koulutus on suunnattu sellaisiin
laboratorioihin, jotka voivat jakaa
saamaansa tietoa eteenpäin maan
muihin laboratorioihin.
Kehityshankkeiden avulla on varmistettu, että Baltiassa voidaan
tehdä mittauksia, jotka edustavat
nykyisiä päästötasoja ja yhteistyö
on avannut mahdollisuuden nostaa
päästömittaustoiminta kansainväliselle tasolle. Luotettavat mittaustiedot hyödyttävät viranomaisia,
jotka tarvitsevat tietoja päätöstensä
pohjaksi. Kohdemaat ovat pitäneet
yhteistyötä mielekkäänä myös käytännönläheisyyttä: mittalaitteiden
taso on noussut ja osaaminen kohentunut. Baltian maiden liityttyä
Euroopan Unioniin Suomen ympäristöministeriön rahoitus maiden
väliseen yhteistyöhön loppui ja yhteistyötä jatketaan EU-rahoituksen
turvin.
Tällä hetkellä päästöjen seurantaan
liittyvä yhteistyö keskittyy Luoteis-Venäjän ympäristövalvonnan
kehittämiseen. Hanketta rahoittaa Suomen ympäristöministeriö.
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Kuva: Tuula Pellikka

VTT:n yhteistyökumppanina toimii
Pietarissa sijaitseva Luoteis-Venäjän federaationpiirin analyyttisten
ja teknisten mittausten valvontavirasto ZLATI. Virastolla on keskeinen rooli Luoteis-Venäjän valvontalaboratorioiden keskuudessa,
sillä se välittää tietoa eteenpäin ja
kehittää alueellisten laboratorioiden toimintaa. Yhteistyön avulla
tietämystä voidaan levittää laajalti,
sillä ZLATIn toimivaltaan kuuluvat
valvontalaboratoriot Venäjällä etelästä (Kalingrad) pohjoiseen (Murmansk). Laboratoriot sijaitsevat
Murmanskissa, Komissa, Arkangelissa, Pihkovassa, Novgorodissa,
Kalingradissa, Petroskoissa sekä
Vologdassa.
Venäjällä teollisuuslaitosten päästöt
on tähän mennessä määritetty pääosin laskennallisesti, mutta ZLATIn laboratorion apulaisjohtajan
Ljudmila Chursinan mukaan tulevaisuudessa laitekannan kasvaessa
päästöjä määritetään entistä enemmän mittaamalla, joten luotettavien
mittausten tarve kasvaa.
Hankkeen alkuvaiheessa venäläisille asiantuntijoille esitellään Suomen lupa- ja valvontakäytäntöjä ja
EU-lainsäädäntöä sekä päästö- että
vedenlaadun mittausten kannalta. Toisessa osiossa järjestetään
päästömittauksiin keskittyvät vertailumittaukset Pietarissa kaikkien

Karjalan valvontalaboratorio
mittaamassa päästöjä
Petroskoissa.
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Temppeli Hyderabadissa.

kahdeksan alueellisen valvontalaboratorion sekä Pietarin laboratorion kesken. Vertailumittausten
avulla voidaan tarkemmin arvioida
laboratorioiden tasoa ja kohdentaa
jatkohankkeet tärkeimpiin kehittämiskohteisiin.
Venäjä-hanke pyrkii osaltaan kaventamaan kuilua EU:n ja Venäjän
ympäristönsuojeluvaatimusten ja
niiden täytäntöönpanon ja valvonnan välillä.
… ja vähän kauempana
VTT aloitti vuonna 2002 projektin,
jonka tavoitteena on kehittää Intian
päästömittaustasoa. Projektin ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin
Intian päästömittausten nykytilanne, jonka pohjalta suunniteltiin
koulutus. Intiassa järjestettyyn koulutustilaisuuteen osallistui toiminnanharjoittajia, päästömittaajia ja
viranomaisia. Projektin rahoittivat
Suomen ulkoasiainministeriö ja
VTT.
Ilmansuojelu 2/2007

Projektin avulla saatiin kattavaa
tietoa intialaisesta ympäristölainsäädännöstä, käytössä olevista
standardeista, ilmanlaatu- ja päästömittaajista sekä teollisuuden mittaustarpeista. Suomalaiset puhdistinja päästömittalaitevalmistajat sekä
voimalaitosten toimittajat voivat
hyödyntää tätä tietoa markkinoidessaan tuotteitaan Intiaan.
Ilmanlaadun hankkeissa
pitkä kokemus
Ilmatieteen laitoksella on varsin pitkä kokemus ilmanlaadun seurannan
hankkeista lähialueilla etenkin Venäjän ja Viron kanssa. Parhaillaan
kehittämishankkeita on käynnissä
mm. Liettuassa, Venäjällä, Uruguayssa ja Makedoniassa.
Liettuassa Ilmatieteen laitos on
vuosina 2005-2007 modernisoinut
ja automatisoinut Liettuan Hydrometeorologian laitoksen (LHMS)
säähavaintoverkostoa
kahdessa
19

Kuva: Martina Toceva

Harri Pietarila ja Tiina Harju ensimmäisessä kokouksessa viime
joulukuussa palkatun henkilökunnan kanssa.

EU:n rahoittamassa projektissa.
Tavoitteena on, että Liettua saavuttaa EU:n ilmanlaatudirektiivien edellyttämän sääpalvelutason.
Hankkeiden aikana suunniteltiin
ja toteutettiin pintasäähavaintoverkon automatisointi sekä tarvittavat
tiedonsiirto-, käsittely- ja tietokantaratkaisut ja kehitettiin kokonaan
uusi laadunvarmistusmenettely. Lisäksi rakennettiin menetelmät, joilla meteorologinen tieto tuotetaan,
prosessoidaan ja siirretään ilmanlaadun leviämismallien käyttöön
Liettuassa.
Ilmanlaadun mallinnuksessa yhteistyökumppanina oli Liettuan
20

ympäristövirasto (EPA). Käytännön koulutus uusien havaintolaitteiden ja menetelmien käyttöön ja
kunnossapitoon sekä niiden kehittämiseen sisältyy myös tällaisiin
projekteihin. Samalla suunniteltiin,
miten LHMS:n havaintoverkkoa
kehitetään edelleen pitkällä tähtäimellä.
Pietarissa Ilmatieteen laitos on suomalaisena pääasiantuntijana kahdessa Suomen Itämeri-instituutin
koordinoimassa ja ympäristöministeriön rahoittamassa City Twinning
-ilmanlaatuhankkeessa. Projektien
yhteistyökumppanina on Pietarin
kaupungin ympäristökomitea. Työ
Ilmansuojelu 2/2007

tähtää ilmanlaadun mittausmenetelmien ja leviämismallien kehittämiseen sekä niillä hankitun tiedon hyödyntämiseen ilmanlaadun
parantamistoimien suunnittelussa.
Keskeistä on ilmanlaatumittausten
tason nostaminen. Parhaillaan Pietarissa ovat käynnissä hankkeeseen
liittyvät rikkidioksidin, typen oksidien, hiilimonoksidin ja otsonin
sekä passiivikeräysten vertailumittaukset. Lisäksi tekeillä on Pietarin
liikenteen ja energiantuotannon
päästöjen arviointi leviämismallilaskelmien avulla.
Ilmatieteen laitos toimii konsulttina
Botnian Uruguayn sellutehtaan ilmanlaatuseurannan aloittamisessa.
Laitoksen asiantuntijat ovat avustaneet ilmanlaatu- ja luotausmittausten laitehankinnoissa, tehneet
mittaus- ja laadunvarmennussuunnitelmat ja kouluttaneet paikallisia
asiantuntijoita.
Makedoniassa laaja projekti
EU:n jäseneksi pyrkivässä Makedoniassa Suomella on käynnissä
ns. twinning-hanke, joka rakentuu
EU:n jäsenmaan ja hakijamaan yhteistyölle. Hankkeessa kehitetään
Makedonian ilmanlaadun seuranta- ja hallintajärjestelmiä EU:n
vaatimusten mukaisiksi. Projekti
koostuu viidestä osasta, jotka ovat
lainsäädäntö,
päästöinventaario,
ilmanlaadun alustava arviointi, ilmanlaatu- ja päästömittaukset sekä
leviämismallinnus.
Projektin perimmäinen tarkoitus
on parantaa kohdemaan ilmanlaatua. Työn päätyttyä Makedonialla
on valmiudet arvioida päästöjä ja
ilmanlaatua ja raportoida niistä.
Merkittävä osa hankkeesta on käytännön koulutusta, jossa periaatteena on oppiminen tekemällä.
Ilmansuojelu 2/2007

Projektissa kehitetään mittauskalustoa ja toimintatapoja ja koulutetaan
mittaajia esimerkiksi ilmanlaadun
ja päästömittausten sekä ilmakemiallisten analyysien käytännön
tekemisessä. Lisäksi laaditaan mm.
suunnitelmat ilmanlaadun tiedonkeruujärjestelmän kehittämiseksi
ja hankitaan leviämismallit ilmanlaadun arviointiin. Projektin myötä
päivitetään myös Makedonian ilmanlaatulainsäädäntö vastaamaan
EU-lainsäädäntöä.
Ilmatieteen laitos koordinoi projektia. Mukana Suomesta ovat myös
Suomen ympäristökeskus SYKE,
VTT ja Länsi-Suomen ympäristölupavirasto. Lisäksi Itävalta on junioriosapuolena ja sitä edustaa maan
ympäristövirasto Umweltbundesamt. Kehitysprojektin rahoittaa
ja sitä hallinnoi Makedoniassa
sijaitseva Euroopan jälleenrakennusvirasto (European Agency for
Reconstruction). Makedonialainen
pääprojektikumppani on sikäläisen
ympäristöministeriön ympäristöinformaatiokeskus.
Hankkeeseen
osallistuu noin 25 suomalaista ja
itävaltalaista EU-jäsenmaan asiantuntijaa sekä noin 20 paikallista
asiantuntijaa Makedonian ympäristöministeriöstä, ilmatieteen laitokselta ja kansanterveyslaitokselta.
Tiina Harju Ilmatieteen laitokselta
toimii projektin ajan eli 1,5 vuotta
asiantuntijana Makedoniassa. Hänen asemapaikkansa on ympäristöministeriö Projekti alkoi syyskuussa
2006 ja päättyy helmikuussa 2008.
EU-jäsenmaahan
suuntautuvia
opintomatkoja hankkeessa on kolme; yksi kolmipäiväinen Itävallassa
ja kaksi viikon pituista Suomessa.
Kaksi opintomatkaa on jo toetuettu.
Molemmat olivat erittäin antoisia
koulutettavien päästessä tutustu21

maan mm. siihen, miten EU-lainsäädäntö on siirretty kansalliseen
lainsäädäntöön tai kuinka analyysiproseduuri toteutetaan näytteenotosta raportointiin laatujärjestelmineen. Kuten makedonialaiset itse
totesivat: ”Nähdessään kaiken valmiina oppii niin paljon enemmän
kuin lukemalla ja kuuntelemalla
ohjeita.”
Tiina Harjun lisäksi projektissa
työskentelee lyhytaikaisesti noin
25 asiantuntijaa Ilmatieteen laitok-

selta, SYKEstä, VTT:ltä, LänsiSuomen ympäristölupavirastosta
sekä Itävallan ympäristövirastosta;
projektipäällikkönä on Ilmatieteen
laitoksen Harri Pietarila. Asiantuntijat työskentelevät Makedoniassa
noin 350 työpäivää. Tyypillinen
työjakso kestää noin viikon ja toistuu muutaman kuukauden kuluttua. Matkojen välisenä aikana sekä
makedonialaiset että suomalaiset
asiantuntijat työskentelevät sovitun ohjelman mukaisesti seuraavaa
työjaksoa varten, mutta pääpaino
on hyödyntäjämaan työllä.

Kuva: Harri Pietarila

Tavallinen näkymä matkalla Skopjen lentokentältä keskustaan.
Hallitsematon poltto aiheuttaa ilmanlaatuongelmia Makedoniassa.
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Päästökattodirektiivin
valmistelu etenee
Euroopan komission NECPItyöryhmän (Working Group
on the Revision of National
Emission Ceilings and the Policy Instruments) pari vuotta
kestänyt työ EU:n päästökattodirektiivin
muuttamiseksi
(NEC directive) on päättymässä. Työryhmän todennäköisesti viimeinen, järjestyksessään
seitsemäs kokous, on vielä alkukesän aikana.
Kuudennen kokouksen jälkeen
komissio oli vielä pyytänyt
mallintajia ja konsultteja arvioimaan EU:n valtionpäämiesten maaliskuussa päättämän
pitkän aikavälin ilmasto- ja
energiapolitiikan todennäköisiä
vaikutuksia ilmansuojeluun.
Kyseessä on selvitystyö, jossa
yhtä aikaa tarkastellaan EU:
n eri energia- ja ympäristötavoitteita ja strategioita. Käytännössä tämä tarkoittaa sen
selvittämistä, mitä uudistuvien
energialähteiden lisääminen,
kasvihuonekaasujen
vähentäminen ja EU:n temaattisen
strategian mukaiset tavoitteet
ilmansaasteiden vähentämiseksi (TSAP) yhdessä todennäköisesti vaikuttavat päästökehitykseen ja energiaskenaarioihin.
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Energiaskenaarioiden mallintamisessa on käytetty Suomen
osalta sekä kansallisia arvioita (TIMES-energiamalli) että
PRIMES- energiamallia, jonka
uudistustyö yhteisön ilmastopolitiikan arviointeja varten ei
ole vielä täysin valmis.
Keskustelua mallinnusten tuloksista jatketaan komission
sisällä. Tämän jälkeen muotoillaan virallinen direktiiviehdotus. Ehdotuksen julkaisuaika
ajoittuu syksyyn, jollei koordinointi ja ilmastopolitiikan
valmisteluun siirrä julkistamista vuoden 2008 puolelle.
Ehdotuksen julkistamisen jälkeen ministerineuvosto ja sen
ympäristöryhmä ja Euroopan
parlamentti neuvottelevat aiheesta yhdestä kahteen vuotta
ja päättävät direktiivin lopullisen sisällön yhteispäätösmenettelyssä.

Ilmastosopimuksen
osapuolien kokous
joulukuussa 2007
YK:n ilmastosopimuksen seuraava osapuolikokous (COP13)
järjestetään 3.-14. joulukuuta
Indonesian Balilla. Tuolloin
ilmastosopimuksen allekirjoittaneet 166 maata kokoontuvat

keskustelemaan tulevaisuuden
ilmastopolitiikasta. Samaan aikaan kokoontuu myös Kioton
pöytäkirjan
osapuolikokous
(COP/MOP3), jonka tärkein
asia on päättää teollisuusmaiden päästöjen vähennystavoitteista ja mahdollisesti tavoitteista myös kehitysmaille.
Neuvotteluista odotetaan haastavia. Tarkoituksena päästä sopimukseen uusista tavoitteista
vuoteen 2009 mennessä.
Ilmansuojeluyhdistys on YK:
n ilmastosopimuksen tarkkailijajäsen ja siten yhdistyksen jäsenet voivat osallistua ilmastosopimuksen kokouksiin ISY:n
mandaatilla. Lisätietoja: www.
unfccc.int tai Juha Ruokonen:
juha.ruokonen@greenstream.
net tai 040 840 8005.

Ilmanlaadun
mittaajatapaaminen
Turussa
Laitehuoltodemonstraatio oli
tämän vuoden mittaajapäivien
uusi ohjelmanumero. Ilmansuojeluyhdistyksen vuosittain
järjestämä tapahtuma kokosi
huhtikuussa Turkuun kolmisenkymmentä henkeä.
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Ilmassa
Laitedemonstraatio oli suunnattu analysaattoreiden kanssa
työskenteleville; esittelyssä oli
Kontram Oy:n edustama pölylaite Teom 1400A. Rinnakkaissessiossa käsiteltiin ilmanlaadusta tiedottamista.
Mittaajapäivien muita teemoja
olivat mm. ilmanlaadun seuranta Turun seudulla (Tiina
Hartman, Turun kaupunki),
pääkaupunkiseudun ilmanlaadun valmiussuunnitelma (Jari
Viinanen, Helsingin kaupunki), uusi ilmanlaadun verkkoportaali www.ilmanlaatu.
fi (Timo Salmi, Ilmatieteen
laitos), KAPU – Katupölyn vähentäminen kevätpuhdistuksen
ja talvikunnossapidon avulla
(Kaarle Kupiainen, Nordic Envicon Oy) sekä mittausepävarmuuden laskenta esimerkkinä
typen oksidit (Santeri RintaKanto YTV). Lisäksi kuultiin
ministeriön ajankohtaiskatsaus
(Tarja Lahtinen, ympäristöministeriö).
Mittaajapäivät on tarkoitettu
kaikille kuntien tai teollisuuden ilmanlaadun mittaajille tai
muille mittaamisesta ja ilmanlaadun seurannasta kiinnostuneille sekä laitteiden maahantuojille.
Ensi
vuonna
tapaaminen järjestetään Lahdessa.
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MetOpilta tarkkaa
tietoa ilmakehästä
Euroopan ensimmäinen napoja kiertävä sääsatelliitti on nyt
virallisesti
tuotantokäytössä
sisäänajovaiheen jälkeen. MetOp-satelliitti tuottaa nyt aineistoa kaikilla 11 instrumentillaan ja sitä voidaan käyttää
operatiivisessa
toiminnassa.
Sääsatelliitin tuottama aineisto tarjoaa ennennäkemättömän
tarkkaa tietoa mm. ilmakehän
lämpötilasta, kosteudesta, tuulennopeudesta, otsonista ja
muista kaasuista kuten metaanista ja hiilidioksidista.
MetOpin keräämä tieto parantaa merkittävästi sääennusteiden tarkkuutta. Uudet havainnot helpottavat myös globaalia
ilmaston seurantaa ja auttavat
ymmärtämään maapallon ilmastoon vaikuttavia monimutkaisia kytkentöjä. Etenkin
otsonista ja muista kaasuista
tehdyt havainnot tarjoavat uuden näkökulman maapallon
ympäristöongelmiin.
Suomen Ilmatieteen laitos
on EUMETSATin jäsen ja
on osallistunut satelliitin kehittämiseen. Satelliitti tukee
sääpalvelua etenkin uusien
instrumenttiensa (mm. IASI)
tuoman tiedon ansiosta. Lisäksi Ilmatieteen laitos on ollut

mukana GOME-2 -instrumentin toteutuksessa. Jatkossa laitos käyttää sen antamaa tietoa
ilmakehän otsonin seurantaan
ja tutkimukseen.
Koko maan
ilmanlaatu uudessa
verkkopalvelussa
Suomen ilmanlaatua voi nyt
seurata reaaliaikaisesti uuden,
valtakunnallisen verkkopalvelun kautta osoitteessa www.
ilmanlaatu.fi. Ilmanlaatuportaali kokoaa yhteen paikallisten ympäristöviranomaisten ja
Ilmatieteen laitoksen taustaasemien kokoamat tiedot. Näin
saadaan kattava kuva koko
maan ilmanlaatutilanteesta.
Tällä hetkellä verkkopalvelu
kertoo tiedot 23 paikkakunnalta. Paikkakunnat ovat Espoo, Helsinki, Imatra, Joensuu,
Joutseno, Jyväskylä, Jyväskylä
mlk., Kaarina, Kotka, Kouvola,
Kuopio, Lahti, Lappeenranta,
Naantali, Oulu, Porvoo, Raahe,
Raisio, Seinäjoki, Tampere,
Turku, Vaasa ja Vantaa. Tiedon toimittajien määrä lisääntyy jatkuvasti. Myöhemmin
tänä vuonna palvelun kautta
voidaan tarkastella myös edellisvuosien ilmanlaadun mittaustietoja ja tilastoja. Palvelua
ylläpitää Ilmatieteen laitos.
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Summaries
Finnish aerosol
measurements around
the world - why and with
whose money?
During the last ten years, the
University of Helsinki, the Finnish Meteorological
Institute and the University of
Kuopio have measured aerosol
particles, gases
and meteorology in Europe,
Asia, Africa, Australia and
North America. This
trend of internationalization
has started together with the
EU-membership. The
international observations are
based on well managed longterm measurements carried out
at Pallas, Värriö and Hyytiälä
field stations. As an example
of international co-operation,
PhD Tanja Suni reports her
experiences about aerosol measurement in Australia, where
she stayed for two years. She
also discusses differences in
the scientific culture in Finland
and in Australia.
Lauri Laakso, Ph.D., Doc.
Division of atmospheric sciences, Department of physical
sciences
University of Helsinki
Visiting address: Physicum,
Gustaf Hällströmin katu 2,
Mail address: P.O.BOX 64,
FIN-00014 University of Helsinki, Finland
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Tel. +358-9-191 50712
Cel. +358-50-41 14975
Fax. +358-9-191 50860
lauri.laakso@helsinki.fi
Tanja Suni, Ph.D
Division of atmospheric sciences, Department of physical
sciences
University of Helsinki
Visiting address: Physicum,
Gustaf Hällströmin katu 2,
Mail address: P.O.BOX 64,
FIN-00014 University of Helsinki, Finland
Puh. +358-9-191 50712
Fax. +358-9-191 50860
tanja.suni@helsinki.fi

Finnish aerosols
scientists lead
international integrated
project
The European Integrated project on Aerosol Cloud Climate
and Air Quality Interactions,
EUCAARI, brings together
the leading European research
groups, state-of-the-art infrastructure and key players from
third countries to investigate
the role of aerosol on climate and air quality. It is a part
of the 6th programme of the
European Commission and

is active from 2007 to 2010.
The pro-ject is coordinated by
University of Helsinki and the
coordinator is academy professor Markku Kulmala.
The objectives of EUCAARI
are reduction of the current
uncertainty of the impact of
aerosol parti-cles on climate by
50% and quantification of the
relationship between anthropogenic aerosol parti-cles and
regional air quality, and quantification of the side effects of
European air quality directives
on global and regional climate,
and provide tools for different
stakeholders.
New ground-based, aircraft
and satellite measurements will
be integrated with existing data
to pro-duce a global consistent
dataset with the highest possible accuracy. A measurement
campaign will be designed
around multi-station observations, aircraft measurements
and carefully selected supersites. Models will be used to
interpret the measurements and
modules will be integrated in
regional air quality and global
climate models. The result will
be measurable improvements
in the project’s climate and air
quality models.
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EUCAARI project office
eucaari-office@helsinki.fi
www.atm.helsinki.fi/eucaari

Ari Asmi
Project Officer
University of Helsinki, Department of Physical Sciences /
EUCAARI office
P.O. Box 64
FI-00014 UHEL
FINLAND
+358 9 191 51081
ari.asmi@helsinki.fi
Markku Kulmala
Academy professor, Coordinator
University of Helsinki, Department of Physical Sciences /
EUCAARI office
P.O. Box 64
FI-00014 UHEL
FINLAND
+358 9 191 50756
markku.kulmala@helsinki.fi
Hanna Lappalainen
Project Officer
Finnish Meteorological Institute / EUCAARI office
PL 64
FI-00014 UHEL
Puh: +358 9 191 50582
hanna.lappalainen@fmi.fi
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International capacity
building projects for the
development of air quality
issues.

asurements in industrial sectors
in each country. Finnish enterprises can utilize this information while developing their
products to these markets

VTT Technical Research Centre of Finland and the Finnish
Meteorological Institute have
had dur-ing several years capacity building projects in the
field of air quality and emission measurements in the neighbouring countries of Finland
and also in more remote countries, such as India. Year 2006,
a Twinning project between
Finland and the former Yugoslavia Republic of Macedonia
was launched. This Twinning
project will focus on the development of air quality monitoring and man-agement systems
in Macedonia according to the
requirements of European Union. Finnish experts in this project come from FMI, Finnish
Environment Institute, VTT,
and Western Finland Environmental Permit Authority.

Tuula Pellikka
Senior Research Scientist, Team leader
VTT Technical Research Centre of Finland
Emission Control
Biologinkuja 7, Espoo, P.O.Box 1000
FI-02044 VTT, Finland
Tel.+358 20 722 6393
tuula.pellikka@vtt.fi

With these projects it is possible to achieve useful information about environmental
legislation and standards, consultants performing emission
measurements and about the
needs for environmental me-

Harri Pietarila
Head of Research Group
Finnish Meteorological Institute, Air Quality Expert Services
P.O.Box 503,
FIN-00101 HELSINKI, Finland
tel. +358-9-1929 5432,
harri.pietarila@fmi.fi
Tiina Harju
Resident Twinning Adviser (RTA)
Drezdenska 52, 1000 Skopje,
the former Yugoslav Republic
of Macedonia
Tel. +389 75 285 462
Fax +389 2 3066 931
tiina.harju@fmi.fi or
t.harju@moepp.gov.mk
Employer’s contact information:
Finnish Meteorological Institute
P.O.Box 503,
FIN-00101 HELSINKI, Finland
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Tiistai alkaa ajankohtaisilla asioilla.

Tapahtumia

Ilmansuojelupäivät Lappeenrannassa 21.-22.8.2007
- Ministeriön ajankohtaiskatsaus ja katsaus EU:n ilmastopolitiikkaan, osastopäällikkö Pekka Jalkanen ja
neuvotteleva virkamies Outi Berghäll, YM
- Uusi ilmanlaatuasetus metalli- ja PAH -pitoisuuksista sekä laskeumasta, ylitarkastaja Tarja Lahtinen YM
- Nyky-Venäjän talouspolitiikka ja alueelliset ympäristövaikutukset, professori Tauno Tiusanen Lappeenrannan teknillinen yliopisto.
Tiistai-iltapäivänä on kaksi rinnakkaista teemaa: teollisuuden päästöt ja Itämeren alueen
ilmansuojeluyhteistyö.
Teollisuuden päästöjen mittaukset ja laadunvarmistus
- Päästömittausten laadunvarmistusstandardin kansallinen tulkinta, erikoistutkija Tuula Pellikka, VTT
- Polttolaitoksen päästöjen valvonta ja raportointi, sovellusasiantuntija Maria Nurmoranta, Metso Automation
- Sellutehtaan päästöjen seurannan uudet haasteet, tutkija Suvi Nieminen, UPM Tutkimuskeskus
- LCP-asetus: case Helsingin Energia, ilmansuojeluinsinööri Anna Häyrinen, Helsingin Energia
- Häiriötilanne - lupaviranomaisen tulkinta, ympäristöneuvos Mika Seppälä, Länsi-Suomen ympäristölupavirasto
- Ympäristölupien viime aikaisia oikeustapauksia, hallinto-oikeustuomari Pirjo-Liisa Saloranta, Vaasan hallinto-oikeus.
Itämeren alueen yhteistyö
Yhteistyön puitteista puhuu Kristiina Isokallio ja yhteistyön konkreettisista tuloksia käsittelee Markku Hietamäki ympäristöministeriöstä. Vierailevat luennoitsijat ja heidän aiheensa ovat: Nikolai Sorokin Pietarista
(Pietarin ilmanlaadun kehittyminen), Marek Maasikmets Tallinnasta (ilmanlaadun seuranta ja johtaminen
Virossa) ja Donatas Perkauskas Liettuasta (ilmanlaadun arviointi Liettuassa). Yhteistyöhankkeista kertovat
Harri Pietarila Ilmatieteen laitokselta ja Tuula Pellikka VTT:ltä.
Keskiviikkona pohditaan energiavalintoja ja kaupunkien ilmansuojelutyötä

Paneelikeskustelu: Energiavalinnat – mikä on poliittinen tahto?
Keskustelemassa mm. kansanedustajat Kimmo Tiilikainen (kesk.), Sanna Perkiö (kok.), Pauliina Viitamies
(sd.), Pentti Tiusanen (vas.) ja Oras Tynkkynen (vihr.).
Keskustelun alustavat johtava asiantuntija Riitta Larnimaa, EK ja pääsihteeri Timo Tanninen, WWF.
Kaupunkien ilmansuojelun haasteita
- Uusinta tietoa katujen pölyämistä, dosentti Heikki Tervahattu, Nordic Envicon Oy
- Pienhiukkasten voimakkaat kaukokulkeumat vuosina 1999-2006, tutkija Jarkko Niemi, Helsingin yliopisto
- Series of strong large-scale air pollution episodes in Europe, senior scientist Mikhail Sofiev, Ilmatieteen laitos
- Ilmanlaadusta tiedottaminen episoditilanteissa, ilmansuojeluasiantuntija Maria Myllynen, YTV.
Ilmansuojelu 2/2007
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http://www.et.lut.fi/ilmansuojelupaivat/

Energiavalintoja ja päästövaikutuksia
- Vähäpäästöiset ajoneuvot ja polttoaineet – onko niitä? Toimitusjohtaja Nils-Olof Nylynd, TransEnergy
Consulting Oy
- Yhdyskuntien jätehuollon rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa, toimitusjohtaja Markku Salo, Jätelaitosyhdistys
- Mitä tiedetään pienten öljy- ja biomassakattiloiden hiukkaspäästöistä, professori Jorma Jokiniemi, VTT/
Kuopion yliopisto.

www.isy.fi
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Uudistuneet verkkosivut avataan kesän aikana.
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llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnallisena ympäristönsuojelujärjestönä.

Luftvårdsföreningen
fungerar som nationell miljövårdsförening.

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

llmansuojeluyhdistyksen
tarkoituksena on edistää
ilmansuojelua ja ilmansuojelun tutkimusta Suomessa sekä toimia yhdyssiteenä ilmansuojelun
parissa työskentelevien
henkilöiden ja yhteisöjen
välillä Suomessa ja ulkomailla.

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.

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.

Luttvårdsföreningen strävar
att bättra yrkesskickligheter
hos personer som arbetar
med luftvårdsfrågor. Luftvårdsföreningen är grundad
år 1976.

FAPPS aims to further the
professional skills of the
people working in the field.
FAPPS was founded in
1976.

Luftvårdsföreningen:
1. följer med den vetenskapliga, forskningsmässiga,
tekniska
samt förvaltnings- och
lagstiffningsmässiga utvecklingen i sin bransch

FAPPS:
1. follows technical, 		
scientific, administrational and legislational
developments of air 		
protection

llmansuojeluyhdistys pyrkii
toiminnallaan edistämään
ilmansuojelualalla toimivien
henkilöiden ammattitaitoa.
Ilmansuojeluyhdistys on
perustettu vuonna 1976.
llmansuojeluyhdistys:
1. seuraa alansa tutkimuksen, koulutuksen,
tekniikan sekä hallinnon
ja lainsäädännön
kehitystä
2. suunnittelee ja järjestää
koulutusta sekä
keskustelutilaisuuksia
3. järjestää ekskursioita
kotimaassa ja ulkomaille
4. tiedottaa ajankohtaisista
ilmansuojeluasioista
jäsenlehdessään
5. antaa lausuntoja ja
tekee esityksiä alaansa
kuuluvissa asioissa
6. harjoittaa julkaisutoimintaa
7. osallistuu kansainväliseen tiedonvaihtoon
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2. planerar och ordnar
skolningstillfällen samt
bedriver publikationsverksamhet
3. ordnar exkursioner 		
både i Finland och 		
utomlands
4. rapporterar om aktuella
luftvårdsfrågor i sin 		
medlemstidning
5. avger utlåtanden och
tar initaiativ i
luftvårdsfrågor

2. plans and organizes
education and seminars
3. organizes excursions in
Finland and abroad
4. informs about air
protection issues of 		
current interest in the
magazine of FAPPS
5. gives statements and
prepares proposals 		
about air protection 		
issues

6. bedriver publikationsverksamhet och

6. publishes

7. deltar i det internationella luftvårdssamarbetet

7. participates in the 		
international information
exchange
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Ilmansuojeluyhdistys ry
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Lauri Laakso, Ph.D., Doc.
Tutkijatohtori
Ilmakehätieteiden osasto,
Fysikaalisten tieteiden laitos
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
Puh. +358-9-191 50712
Matkapuh. +358-50-41 14975
lauri.laakso@helsinki.fi,

Ari Asmi
Projektipäällikkö
Fysikaalisten tieteiden
laitos, EUCAARI-toimisto
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
Puh: +358 9 191 51081
ari.asmi@helsinki.fi

Markku Kulmala
Akatemiaprofessori,
koordinaattori
Tanja Suni, Ph.D
Fysikaalisten tieteiden laitos
Tutkijatohtori
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
Ilmakehätieteiden osasto,
Fysikaalisten tieteiden laitos Puh: +358 9 191 50756
markku.kulmala@helsinki.fi
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
Puh. +358-9-191 50712
tanja.suni@helsinki.fi

EUCAARI-toimisto
eucaari-office@helsinki.fi
www.atm.helsinki.fi/eucaari
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Hanna Lappalainen
Erikoissuunnittelija
Ilmatieteen laitos,
EUCAARI-toimisto
PL 64
00014 Helsingin yliopisto
Puh: +358 9 191 50756
hanna.lappalainen@fmi.fi

Tuula Pellikka
Erikoistutkija, VTT
02044 VTT
Puh. +358 20 722 6393
Matkapuh.+358 40 583 1868
tuula.pellikka@vtt.fi
Harri Pietarila
Tutkimusryhmän päällikkö
Ilmatieteen laitos,
Ilmanlaadun
asiantuntijapalvelut
PL 503
00101 Helsinki
Puh. +358-9-1929 5432,
harri.pietarila@fmi.fi
Tiina Harju
Resident Twinning Adviser (RTA)
Drezdenska 52, 1000 Skopje,
the former Yugoslav
Republic of Macedonia
Tel. +389 75 285 462
Fax +389 2 3066 931
tiina.harju@fmi.fi or
t.harju@moepp.gov.mk
Työnantajan yhteystiedot:
Ilmatieteen laitos
PL 503, 00101 Helsinki
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