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Elohopeaa löytyy luontaisesti maaperästä, mutta ihmisen teollisen 
toiminnan myötä se ja monet muut myrkylliset aineet ovat ilma-
kehässä kulkeutuneet kaikkialle maapallolla. Niinpä Grönlannin 
jäätiköistä kerätyt näytteet kertovat, että keskimääräinen eloho-
peapitoisuus noin kaksinkertaistui 1950-luvun alusta 1960-luvun 
puoliväliin tultaessa eli vain puolessatoista vuosikymmenessä. 

Raskasmetallien ongelma on niiden kasautuminen ravintoket-
jussa. Erityisen herkkiä ovat arktiset alueet, joille kulkeutuneet 
elohopeamäärät ovat niin suuret, että ne voivat vaikuttaa eläinten 
ja niitä ravintonaan käyttävän ihmisen terveyteen. Grönlannissa 
asukkaiden perinteistä ruokavaliota joudutaankin muokkaamaan 
aivan toisaalla tuotettujen päästöjen kaukokulkeumien vuoksi. 
Ongelmia ja terveysriskejä aiheuttavat elohopean lisäksi esimer-
kiksi klooratut hiilivedyt, dioksiinit ja PCB. Ruokavalion muutta-
minen on vain ensiapua; se ei vaikuta ongelman lähteeseen, teol-
lisuuden ja liikenteen päästöihin. 

Suomessa käytännön toimet raskasmetallipäästöjen vähentämi-
sessä ovat auttaneet. Esimerkiksi petokalojen elohopeapitoisuudet 
on saatu laskemaan parissakymmenessä vuodessa, kun elohopeaa 
sisältävien tuotteiden käyttö on lopetettu ja teollisuuden päästö-
rajoituksia on tiukennettu. Teollisuuden elohopeapäästöt puoliin-
tuivat 1990-luvulla, vaikka toiminnan volyymi kasvoi. Raskas-
metallien saanti onkin meillä viimeisten vuosikymmenien aikana 
pienentynyt niin lyijyn, kadmiumin kuin elohopean osalta.
 
Mutta Suomikin saa osansa kaukokulkeumista, eikä raskasmetal-
lien saanti ole yksin omissa käsissämme. EU laati muutama vuosi 
sitten direktiivin eräiden raskasmetallien pitoisuuksista ulkoil-
massa. Sitovia pitoisuuksien raja-arvoja ei kuitenkaan säädetty. 
Kompromissiratkaisuna asetettiin tavoitearvot. Varmoja turvalli-
sia raja-arvoja onkin vaikea asettaa myrkyllisiksi tiedetyille ai-
neille. Haavoittuvimpia ovat lapset. Aikuisten herkkyys raskas-
metalleille vaihtelee. 

EU:n säädöksen perusteluissa viitataan alueellisen altistuksen 
vähentämiseen. Viime kädessä alue on kuitenkin koko maapallo. 
Kaikki kietoutuu yhteen: ihmisen toiminta vaikuttaa maapallon 
laajuisesti ja ilmassa kulkeutuvat saasteet päätyvät lopulta ravin-
non kautta omalle lautasellemme ja mikä epäreiluinta, usein täy-
sin ulkopuolisten ravintoon.

Aira Saloniemi

Ilmasta ravintoketjuun
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Säätelyn tarve

Viime vuosina ympäristötieto ja 
-tietoisuus ovat lisääntyneet mer-
kittävästi ja niiden painoarvo on 
lisääntynyt. Tiedot pieninä pitoi-
suuksina esiintyvistä metalleis-
ta ja polysyklisistä aromaattisis-
ta hiilivedyistä (PAH-yhdisteet) 
osoittavat, että joillakin alueilla 
Euroopassa pitoisuudet ilmassa 
aiheuttavat yhä riskejä ihmisten 
terveydelle. Arseeni, kadmium, 
elohopea ja jotkin nikkeliyhdisteet 
sekä PAH-yhdisteet ovat tunnetusti 
haitallisia ja usein ihmiselle syöpää 
aiheuttavia aineita, joille ei ole voi-
tu määrittää terveydelle haitattomia 
kynnysarvoja. Pitkällä aikavälillä 
metalli- ja PAH-yhdisteiden las-
keuma aiheuttaa kertymistä maa-
perään ja vesistöihin, joista nämä 
haitalliset yhdisteet voivat siirtyä 
ravintoketjun kautta edelleen ihmi-

Uusi metalliasetus vaikuttaa ympäristölupia myönnettäessä:

Suuret päästölähteet huomion kohteena

Tarja Lahtinen
Ylitarkastaja 
Ympäristöministeriö

siin. Ravinnon kautta altistuminen 
on tyypillistä kadmiumyhdisteille, 
arseenille sekä elohopealle (metyy-
lielohopea). EY:n perustamissopi-
mus edellyttää, että altistuminen 
tällaisille epäpuhtauksille pidetään 
niin vähäisenä kuin se on kohtuu-
della mahdollista. 

Näistä syistä tarvitaan selkeitä il-
manlaatutavoitteita ja yhdenmu-
kaista seurantaa päästövähennysten 
ja torjuntatoimien riittävyyden ar-
vioimiseksi. Vuonna 2004 voimaan 
tulleen eräitä metalleja ja PAH-
yhdisteitä koskevan Euroopan par-
lamentin ja neuvoston direktiivin 
tarkoituksena on yhtäältä täydentää 
EU:ssa toteutettavia strategioita, te-
hostaa voimassa olevan lainsäädän-
nön toimeenpanoa ja edistää tarvit-
taessa lisätoimenpiteitä ja toisaalta 
ehkäistä ja vähentää ihmisten ter-
veyteen ja ympäristöön kohdistuvia 
ilman epäpuhtauksien haitallisia 

Valtioneuvoston asetuksella 164/2007 (ns. metalliasetus) on pantu täy-
täntöön ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nik-
kelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/107/EY.  

Asetuksessa säädetään arseenin, kadmiumin, nikkelin ja bentso(a)py-
reenin pitoisuuksien tavoitearvoista vuodesta 2013 eteenpäin sekä pi-
toisuuksien ja laskeumien seurannasta, väestölle tiedottamisesta sekä 
toimista tavoitearvojen ylittymisen ehkäisemiseksi. Asetus tuli voimaan 
15. päivänä helmikuuta 2007.
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vaikutuksia, ylläpitää ja parantaa 
ilmanlaatua, kehittää ilman-laadun 
arviointia, parantaa tulosten vertai-
lukelpoisuutta sekä varmistaa se, 
että tiedot ovat helposti saatavilla.

Direktiivin laatimisprosessi 

Komission direktiiviehdotus vie-
tiin läpi poikkeuksellisen nopealla 
aikataululla Irlannin puheenjohta-
juuskaudella keväällä 2004. Vuo-
den 2004 alussa neuvoston pu-
heenjohtajan nuijaan päättäväisesti 
tarttunut Irlanti otti ilmanlaatudi-
rektiivin yhdeksi prioriteetikseen ja 
ryhtyi aktiivisesti tunnustelemaan 
mahdollisuutta saavuttaa ratkai-
su Euroopan parlamentin kanssa 
niin sanotussa ensimmäisessä lu-
kemisessa. Sekä parlamentti että 
jäsenmaat suhtautuivat ajatukseen 
myönteisesti. Puheenjohtaja lähti 
siitä, että kompromissi voitaisiin 
saavuttaa asettamalla metalleille ja 
PAH-yhdisteille tavoitearvot, jotka 
tulisi saavuttaa tiettyyn määräai-
kaan mennessä. Komission alku-
peräisessä ehdotuksessa esitettiin 
bentso(a)pyreenille tavoitearvoa, 
mutta arseenille, kadmiumille ja 
nikkelille vain arviointikynnyksiä 
eli seurantavelvoitetta. Euroopan 
parlamentti vaati odotetusti kaikille 
aineille sitovia raja-arvoja.

Kevään kuluessa käytiin tiiviisti 
neuvotteluja jäsenmaiden, komissi-
on ja Euroopan parlamentin kesken. 
Tavoitearvoihin perustuva kompro-
missipaketti alkoi hahmottua mel-
ko nopeasti. Sen sijaan keskustelu 
pitoisuustasoista – tavoitearvojen 
tiukentamisesta tai löysentämisestä 
– oli ehkä hieman yllättäen varsin 
laimeata. Prosessin lopputulos oli 
se, että pitoisuustasoihin ei tehty 
muutoksia.

Osin tiukan aikataulun vuoksi 
kaikkia Suomen tekemiä muutos-
ehdotuksia ja sinänsä perusteltuja 
toiveita, ei voitu saada läpi. Rea-
liteetti myös on, että kyseessä on 
määräenemmistöpäätös ja niin sa-
nottu yhteispäätösmenettely, jossa 
kunkin jäsenmaan äänimäärä ja Eu-
roopan parlamentin äänestystulos 
vaikuttavat ratkaisun syntymiseen 
ja lopputulokseen. Erikoiseksi pro-
sessin teki se, että direktiiviehdo-
tusta ei käsitelty missään vaiheessa 
ympäristöneuvostossa vaan päätök-
set vietiin läpi pysyvien edustajien 
komiteassa Brysselissä. Lopullinen 
direktiivi hyväksyttiin keskusteluit-
ta kulttuuriasiainneuvostossa lop-
puvuodesta 2004 eli vain noin puo-
litoista vuotta direktiiviehdotuksen 
antamisesta.

Neuvottelujen aikana Suomi edel-
lytti muun muassa tavoitearvojen 
yksiselitteistä tulkintaa, mittausase-
mien lukumäärän kohtuullistamista 
sekä eurooppalaisten mittausstan-
dardien hyväksymistä ennen mitta-
usten aloittamista. Tavoitearvoille 
saatiin Suomea tyydyttävä muo-
toilu ja tavoitearvojen tulkintaa 
koskeva täsmennys. Lisäksi ehdo-
tukseen tehtiin lukuisia seurannan 
järjestämistä koskevia muutoksia, 
joiden tarkoituksena oli vähentää 
vaadittavien mittausten määrää 
erityisesti tausta-alueilla ja lisätä 
erilaisten ilmanlaadun arviointime-
netelmien käyttömahdollisuuksia. 
Muun muassa pitoisuuksista riippu-
matonta tausta-alueiden seurantaa 
supistettiin puoleen komission al-
kuperäisestä ehdotuksesta. Loppu-
tulos – yksi asema kutakin 100000 
km2 aluetta kohti – ei vastaa täysin 
Suomen asettamia tavoitteita ja 
myös menetelmästandardien osal-
ta jouduttiin tyytymään kompro-
missiratkaisuun. Tälläkin hetkellä 
esimerkiksi laskeumastandardien 
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puuttuminen koetaan ongelmaksi 
ja se vaikeuttaa vertailukelpoisten 
tulosten saatavuutta.

Kuitenkin, kun otetaan huomioon 
vaikea lähtötilanne, eli komission 
vesitetty ehdotus arviointikynnyk-
sistä ja Euroopan parlamentin tiukat 
vaatimukset sitovista raja-arvoista, 
voidaan saavutettua kompromissi-
pakettia pitää kohtuullisen tyydyt-
tävänä. 

Erot aiempaan sääntelyyn

Metalliasetus sisältää säännök-
set arseenin, kadmiumin, nikkelin 
sekä PAH-yhdisteisiin kuuluvan 
bentso(a)pyreenin (BaP) tavoitear-
voista (taulukko 1). Tavoitearvot 
perustuvat Maailman terveysjär-
jestön (WHO), kansainvälisen syö-
pätutkimusjärjestön (IARC) sekä 
toksisuutta, ekotoksisuutta ja ym-
päristöä käsittelevän tiedekomitean 
(CSTEE) suosituksiin ja lausuntoi-
hin, joissa on huomioitu kyseisten 
aineiden syöpävaarallisuus ja muut 
kuin syöpää aiheuttavat vaikutuk-
set. 

Aiemmin näiden aineiden ja yh-
disteiden pitoisuuksista ilmassa ja 
laskeumista ei ole säädetty kan-
sallisella tasolla. Tilanne on ollut 
pitkälti sama myös muissa EU-
maissa. Suomessa kyseisten ainei-
den päästöjä on rajoitettu lähinnä 
lupavelvollisten laitosten ympäris-
töluvissa, joissa annetaan määrä-
yksiä myös laitosten aiheuttamien 
päästöjen ja toiminnan vaikutusten 
seurannasta. Uusi metalliasetus 
ja siinä säädetyt tavoitearvot on 
huomioitava ympäristöluvissa sen 
varmistamiseksi, että lupaehdot ja 
seurantavaatimukset ovat riittävät 
ja ajantasaiset – toisin sanoen tavoi-

tearvojen ylittyminen on pyrittävä 
estämään käyttämällä parhaita käyt-
tökelpoisia tekniikoita ja asetukses-
sa säädettyjen arviointikynnysten 
ylittyessä tulee antaa määräykset 
riittävästä ilmanlaadun tarkkailus-
ta. On mahdollista – ja toivottavaa 
– että uudet säännökset selkeyttävät 
osaltaan seurantaa koskevia määrä-
yksiä ja parantavat tulosten laatua 
ja vertailukelpoisuutta.    

Metallidirektiivi – ja kansallinen 
asetus – poikkeaa aiempien il-
manlaadun johdannaisdirektiivien 
lähestymistavasta, joka on perus-
tunut pääosin sitovien raja-arvojen 
asettamiseen (poikkeuksena otso-
nille määritetyt tavoitearvot). Ta-
voitearvot eivät ole oikeudellisesti 
yhtä sitovia kuin raja-arvot, vaan 
niiden ylittyminen on pyrittävä es-
tämään mahdollisuuksien mukaan. 
Tavoitearvojen saavuttamiseksi on 
kuitenkin toteutettava kaikki tar-
vittavat toimenpiteet, joista ei ai-
heudu kohtuuttomia kustannuksia. 
Toimenpiteiden tarpeellisuuden ar-
viointi on harkittava tapauskohtai-
sesti. Erona ilmanlaatuasetukseen 
(711/2001) ja tavanomaisiin ilman 
epäpuhtauksiin – kuten typpidiok-
sidi ja hiukkaset – metalliasetuk-
sessa ei edellytetä suunnitelmia ja 
ohjelmia, joilla asetetut tavoitteet 
voidaan varmistaa. Tavoitearvon 
ylittyminen ei myöskään edellytä 
ilmanlaadun ehdotonta turvaamista 
ympäristönsuojelulain (86/2000) 
102 pykälän mukaisesti.    

Tärkein syy siihen, että kysees-
sä oleville aineille ja yhdisteille 
ei säädetty sitovia raja-arvoja – ja 
että edellä kuvattu tavoitearvoihin 
perustuva kompromissiratkaisu 
voitiin ylipäätään hyväksyä – lie-
nee se, että tiedot kyseessä olevien 
aineiden ja yhdisteiden päästöistä, 
pitoisuuksista, väestön altistumi-
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sesta ja terveysvaikutuksista ovat 
vielä toistaiseksi melko puutteelli-
sia. Arseenin, kadmiumin, nikkelin 
ja PAH-yhdisteiden terveysriskien 
arviointia koskeva tietopohja on 
oleellisesti heikompi kuin perintei-
sillä ilman epäpuhtauksilla, joista 
on olemassa laajoja tietokantoja 
sekä epidemiologisista tutkimuk-
sista että herkkiä väestöryhmiä 
koskevista kliinisistä tutkimuk-
sista. Varmasti ratkaisuun vaikutti 
myös se, että tehtyjen elinkaari-
analyysien mukaan pitoisuuksien 
alentamiseksi tarvittavien toimien 
kustannukset ovat saavutettavissa 
oleviin hyötyihin nähden monin-
kertaiset ja joissakin tapauksissa 
BAT-tekniikat eivät ole sillä tasol-
la, että pitoisuuksien merkittävä 
alentaminen olisi edes mahdollista. 

Asetuksen soveltaminen ja 
vaikutukset 

Asetuksella voidaan katsoa olevan 
vaikutuksia etenkin ilmanlaadun 
seurantaan sekä tietojen kokoa-
miseen, yleiseen saatavuuteen ja 
raportointeihin. Sen sijaan välittö-
mät vaikutukset ympäristön tilaan 
ja toimenpiteisiin ilmanlaadun pa-
rantamiseksi voivat jäädä odotettua 
vähäisemmiksi meillä Suomessa.  

Seuranta

Asetus edellyttää hajapäästöläh-
teiden aiheuttaman kuormituksen 
seurantaa ottaen huomioon seuran-
ta-alueella esiintyvät korkeimmat 
pitoisuudet ja seuranta-alueen asu-
kasmäärä. Lisäksi vaaditaan yksi 
pitoisuuksista riippumaton tausta-
mittausasema kutakin 100 000 km2 

aluetta kohti. Suomessa tämä mer-
kitsee kolmea maaseututausta-ase-
maa. Näillä asemilla on seurattava 
pitoisuuksien ohella laskeumia ja 
eräitä erikseen määriteltyjä PAH 
–yhdisteitä. Merkittävien pisteläh-
teiden vaikutusten seurantaan tar-
vittavien asemien määrä on harkit-
tava aina tapauskohtaisesti.  

Hajapäästölähteiden aiheuttamien 
pitoisuuksien seurannan järjestä-
miseksi Suomi on jaettu kahteen 
seuranta-alueeseen, jotka ovat pää-
kaupunkiseutu (YTV-alue) ja muun 
Suo-men seuranta-alue. Pääkau-
punkiseutu merkittävänä, yli 250 
000 asukkaan väestökeskit-tymänä 
muodostaa oman seuranta-alueensa. 
Se edustaa alueita, joilla liikenne, 
energian-tuotanto ja asutus aiheut-
tavat suurimman osan asetuksessa 
säädeltyjen aineiden pääs-töistä. 
Muun Suomen seuranta-alueella on 
myös sellaisia paikkakuntia, joilla 
metalli- ja PAH-päästöt ovat pää-
osin peräisin teollisuudesta. 

Kuntien velvollisuus huolehtia il-
manlaadun seurannasta perustuu 
ympäristönsuojelulakiin. Mahdol-
lisuudet seurannan laajentamiseen, 
erityisesti hajapäästölähteiden ai-
heuttaman raskasmetalli- ja PAH-
kuormituksen arvioimiseksi, ovat 
rajalliset. Toisaalta seurantavelvol-
lisuus ei näyttäisi muodostuvan ko-
vin laajaksi, koska pitoisuudet ovat 
matalia lukuun ottamatta tiettyjä 
voimakkaasti kuormitettuja alueita. 

Yhdiste Tavoitearvo vuodelle 2013
arseeni 6 ng/m3/a
kadmium 5 ng/m3/a           
nikkeli 20 ng/m3/a
bentso(a)pyreeni 1 ng/m3/a

Taulukko 1. Tavoitearvot vuosikeskiarvopitoisuuksina 
ilmaistuna ovat:
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Vuosien 2000–2005 mittausaineis-
ton perusteella hajakuormituksen 
aiheuttamat arseenin, nikkelin ja 
kadmiumin pitoisuudet alittavat 
alemman arviointikynnyksen ase-
tuksessa säädetyillä seuranta-alu-
eilla. Bentso(a)pyreenin arviointi-
kynnykset, sen sijaan voivat ylittyä 
alueilla, joilla on runsaasti haja-
päästölähteitä, kuten puun pienpolt-
toa ja liikennettä.

Ympäristönsuojelulaki edellyttää 
myös, että toiminnanharjoittaja on 
riittävästi selvillä toimintansa ym-
päristövaikutuksista ja -riskeistä 
sekä haittojen vähentämismahdol-
lisuuksis-ta. Merkittävien pisteläh-
teiden vaikutusten arvioimiseksi 
tarpeellinen metallien ja bentso(a)
pyreenin seuranta tulisi toteuttaa 
ympäristölupien ja hyväksyttyjen 
tarkkailusuunnitelmien mukaisesti. 
Teollisuudessa, joka on perinteises-
ti osallistunut ilmanlaadun seuran-
taan, kustannukset todennäköisesti 
kasvavat, vaikka uusia asemia ei 
tarvitsisi perustaa. Kustannuspai-
neet liittyvät näissä tapauksissa 
mittausten vertailukelpoi-suuden ja 
laadun varmistamiseen. 

Ympäristönsuojelulaissa ei ole yk-
sityiskohtaisia säännöksiä tausta-
alueiden ilmanlaadun seurannasta. 
Tästä syystä metalliasetuksessa on 
täsmennetty, että Ilmatieteen laitos 
huolehtii metallien ja PAH-yhdis-
teiden pitoisuuksien ja laskeuman 
seurannasta maaseututausta-ase-
milla. Ympäristöministeriön, lii-
kenne- ja viestintäministeriön ja 
Ilmatieteen laitoksen kolmivuoti-
sessa yhteistyöhankkeessa Ilmatie-
teen laitokselle on luotu seurannan 
toteuttamiseen tarvittavat mitta-
us- ja analyysivalmiudet. Asemat 
sijaitsevat Pallaksella, Virolahdella 
ja Ähtärissä.
 

Asetuksen toimeenpanossa olisi 
syytä kiinnittää erityistä huomio-
ta mittaustekniikoiden ja -tulosten 
laatuun ja vertailtavuuteen sekä 
mittausten riittävyyteen tiettyjen 
pistelähteiden vaikutusalueella. Lu-
pavelvollisten laitosten (ilmanlaa-
tu)vaikutusten tarkkailussa on vielä 
paljon kehittämistä. Tulosten luo-
tettavuutta ja vertailukelpoisuutta 
heikentää vielä tällä hetkellä se, että 
mittausmenetelmät, mittauspaikat 
ja mittausten kesto eivät täytä kai-
kilta osin asetuksen vaatimuksia. 
Haasteisiin olisi syytä tarttua ri-
peästi, sillä tietojen luotettavuus ja 
käyttökelpoisuus ovat sama asia. 

Tietojen saatavuus

Ympäristönsuojelulaissa säädetään 
ympäristönsuojelun tietojärjestel-
mästä ja kunnan velvollisuudes-
ta toimittaa tietoja järjestelmään. 
Ilmanlaatutietojen osalta asiasta 
säädetään tarkemmin ilmanlaa-
tuasetuksessa. Tätä säännöstä so-
velletaan myös metalliasetuksessa 
säädettyjä aineita ja yhdisteitä kos-
kevien tietojen toimittamiseen. 

Toiminnan päästö- ja tarkkailu-
tiedot sekä ympäristön laatutiedot 
ovat julkisia. Ympäristöluvissa on 
annettava tarpeelliset määräykset 
toiminnan vaikutusten tarkkailusta 
sekä siitä, miten tarkkailun tulokset 
toimitetaan valvontaviranomaiselle. 
Jos kunta ja toiminnanharjoittajat 
huolehtivat ilmanlaadun seurannas-
ta yhdessä, olisi toimijoiden sovit-
tava myös seurantatietojen julkai-
semisesta ja tiedottamisesta, sekä 
tavoitearvojen ylittyessä vaaditta-
vien pitoisuustasoja, ylitysalueita, 
ylitysten syitä sekä väestön altistu-
mista koskevien tietojen tuottami-
sesta. Koska korkeita pitoisuuksia 
ja tavoitearvojen ylityksiä esiintyy 
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Suomessa lähinnä teollisuuslaitos-
ten vaikutusalueella, on näiden tie-
tojen kerääminen ja julkistaminen 
erityinen haaste toimijoille.  

Ilmanlaatutietojen saatavuus on ol-
lut pitkään lähinnä kuntien vastuul-
la. Ongelmana on ollut tiedon pirs-
taloituminen ja monissa tapauksissa 
aikasarjojen puuttuminen. Tilan-
teeseen saadaan parannus vuoden 
2008 aikana, kun ympäristönsuo-
jelun tietojärjestelmään tallennetut 
ilmanlaatua koskevat historiatiedot 
kootaan Ilmatieteen laitoksen yllä-
pitämään ilmanlaatuportaaliin. Täl-
lä hetkellä portaalissa on saatavilla 
ajantasaisia ilmanlaatutietoja kun-
nista ja Ilmatieteen laitoksen taus-
ta-asemilta (www.ilmanlaatu.fi). 

Toimet

Raskasmetallien ja PAH-yhdis-
teiden päästöjä ilmaan säädellään 
voimassa olevalla Euroopan yhtei-
söjen lainsäädännöllä, kansallisilla 
säännöksillä sekä kansainvälisillä 
sopimuksilla, jonka seurauksena 
päästöjen odotetaan vähenevän tu-
levina vuosina.

Metalliasetuksen mukaan niillä alu-
eilla, joilla tavoitearvot ylittyvät tai 
ovat vaarassa ylittyä on toteuttava 
tarvittavat toimet, joista ei aiheu-
du kohtuuttomia kustannuksia sen 
varmistamiseksi, että pitoisuudet 
ilmassa eivät ylitä annettuja tavoi-
tearvoja. Kuten edellä jo todettiin 
tavoitearvot eivät ole oikeudelli-
sesti yhtä sitovia kuin raja-arvot. 
Etenkään tavoitearvot eivät ole ym-
päristön pilaantumisen ehkäisemi-
sen ja vähentämisen yhtenäistämi-
seksi annetun direktiivin 96/61/EY 
(IPPC-direktiivi) tarkoittamia ym-
päristönlaatunormeja, jotka voivat 
IPPC-direktiivin mukaisesti edel-

lyttää parhaan käytettävissä olevan 
tekniikan yli meneviä toimia. 

Toimenpiteet tulee kohdistaa eri-
tyisesti suurimpiin päästölähtei-
siin, joita ovat muun muassa tietyt 
lupavelvolliset laitokset. Käytän-
nössä tämä merkitsee sitä, että lu-
vanvaraisessa toiminnassa – kuten 
IPPC-direktiivin tarkoittamissa 
teollisuuslaitoksissa – on sovellet-
tava parhaita käytettävissä olevia 
tekniikoita ympäristönsuojelulain 
mukaisesti. 

Liikenteen osalta päästöjen rajoit-
tamisessa noudatetaan ensisijaisesti 
säädöksiä, jotka  perustuvat Euroo-
pan yhteisöjen pakokaasupäästöjä 
ja polttoaineiden laatuvaatimuksia 
koskevaan lainsäädäntöön. Muiden 
merkittävien päästölähteiden, kuten 
kotitalouksien lämmityksen osalta 
tarvittavien toimien määrittely kuu-
luu läheisyysperiaatteen mukaisesti 
ensisijaisesti jäsenmaille. Ympäris-
töministeriö on laatinut ehdotuksen 
ympäristöministeriön asetukseksi 
puupolttoaineita käyttävien, nimel-
listeholtaan enintään 300 kW läm-
mityslaitteiden päästöistä ja hyöty-
suhteista. Asetuksen on määrä tulla 
voimaan vuonna 2008. Pienpolton 
ympäristöhaittoihin voidaan puut-
tua myös ympäristönsuojelulain 
mukaisilla kunnan ympäristönsuo-
jelumääräyksillä. 

Edellä mainittujen toimien suo-
rat kustannusvaikutukset jäänevät 
vähäisiksi, sillä asetus ei aiheuta 
ylimääräisiä päästörajoituskustan-
nuksia verrattuna IPPC-direktiivin 
toimeenpanon edellyttämän BAT-
tekniikan käyttöönottoon teollisuu-
dessa. Myöskään liikenteessä ei ole 
odotettavissa merkittäviä päästöjen 
vähentämisen lisäkustannuksia, jos-
kin polttoaineiden laatua ja ajoneu-
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vojen päästöjä koskevia vaatimuk-
sia ollaan uudistamassa hiukkas-, 
typenoksidi- ja kasvihuonekaasu-
päästöjen rajoittamiseksi. Samalla 
on mahdollista vähentää liikenteen 
PAH-päästöjä. Kotitalouksien läm-
mittämisestä eli lähinnä puun pien-
poltosta aiheutuvia PAH-päästäjä 
voidaan vähentää käyttämällä uut-
ta tekniikkaa ja edistämällä hyviä 
polttotapoja. 

Ilmanlaatu

Asetuksessa säädeltyjen aineiden 
suurimmat päästöt aiheutuvat ener-
giantuotannosta ja lämmitykses-
tä, mutta korkeimmat pitoisuudet 
tyypillisesti teollisuusprosesseista. 
Kuten edellä on todettu, esiintyy 
meillä tavoitearvojen ylityksiä lä-
hinnä vain tiettyjen pistelähteiden 
vaikutusalueella. Lupaviranomais-
ten ja toiminnan harjoittajien olisi 
ponnisteltava näiden paikallisten 
ongelmien minimoimiseksi ja pi-
toisuuksien alentamiseksi, vaik-
ka tavoitearvot eivät ole sinänsä 
velvoittavia. Metalleista poiketen 
bentso(a)pyreeni voi olla ongelma 
myös alueilla, missä ei ole suuria 
pistelähteitä, mutta pitoisuuksista 
tarvittaisiin lisätietoja ongelman 
laajuuden arvioimiseksi. Mahdol-
listen tavoitearvojen ylitysten eh-
käisemiseksi tulisi ryhtyä toimiin, 
joista tärkein lienee puun pienpol-
ton päästö-jen vähentäminen. Ky-
seessä on kuitenkin laajempi ongel-
ma, jossa haitalliset PAH-yhdisteet 
ja pienhiukkaset linkittyvät yhteen. 
Bentso(a)pyreenin pitoisuuksista 
riippumatta pienhiukkaspäästöjä 
voidaan joutua rajoittamaan esi-
merkiksi ottamalla käyttöön uutta 
tekniikkaa ja edistämällä tiedotta-
misen ja valistuksen avulla hyviä 
polttotapoja.

Tilanne muualla Euroopassa 

Kokemuksia metallidirektiivin 
soveltamisesta meillä ja muual-
la Euroopassa saadaan muutaman 
vuoden sisällä. Ensimmäinen di-
rektiivin edellyttämä virallinen ra-
portointi koskee vuoden 2008 tieto-
ja. Ilmanlaatutietojen raportoinnin 
suhteen ei ole odotettavissa mer-
kittäviä ongelmia, koska raportointi 
noudattaa pääpiirteissään vanhaa 
kaavaa. Sen sijaan tietojen kokoa-
minen pitoisuuksien alentamiseksi 
toteutetuista toimista voi osoit-
tautua työlääksi. Komissio ei ole 
toistaiseksi antanut asiasta ohjeita 
jäsenmaille, joten vaadittavien tie-
tojen yksityiskohtaisuus ja laajuus 
jää nähtäväksi. 
Tavoitearvojen ylitysten voidaan 
olettaa olevan yleisempiä Euroopan 
tiheään asutuilla ja teollistuneilla 
alueilla kuin Suomessa. Pitoisuudet 
voivat olla korkeita ja ylitysalueet 
melko laajoja etenkin niissä entisis-
sä Itä-Euroopan maissa, joissa pääs-
töintensiteetti on suuri. Erityisesti 
bentso(a)pyreenin tavoitearvolla 
saattaa olla laaja-alaisia vaikutuk-
sia, mikäli pitoisuudet taajamissa 
osoittautuvat korkeiksi. Paineet eri-
tyisesti puun pienpolton päästöjen 
kontrolloimiseksi ovat kasvaneet 
pienhiukkasten ja PAH-yhdisteiden 
aiheuttamien terveysriskien vuok-
si, ja osa jäsenmaista olisi valmis 
harkitsemaan myös yhteisötason 
toimia ongelman ratkaisemiseksi. 
Toistaiseksi komissio ei ole tehnyt 
asiasta konkreettisia ehdotuksia.  

Kirjallisuutta

Birgitta Alaviippola et al. 2006: Il-
manlaadun alustava arviointi Suo-
messa. Arseeni, kadmium, nikkeli, 
elohopea ja polysykliset aromaatti-
set hiilivedyt.
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Neljänteen tytärdirektiiviin liit-
tyvässä alustavassa arvioinnissa 
(Alaviippola ym. 2007) koottiin yh-
teen raskasmetalleja koskevat pääs-
tötiedot, leviämismallitulokset sekä 
ilmapitoisuus- ja laskeumamittauk-
set sekä bioindikaattorikartoitukset 
Suomesta. Näihin perustuen todet-
tiin, että Suomen metalliteollisuus-
paikkakunnilla raskasmetallipitoi-
suudet (arseeni, kadmium, nikkeli) 
ilmassa voivat olla korkeita. Ar-
viointijaksolla 2000-2004 Harja-
vallasta ja Raahesta löytyi myös 
tavoitearvot ylittäviä pitoisuuksia. 
Tässä artikkelissa tarkastellaan 
miltä tilanne näyttää nyt, kun ILSE-
rekisteriin on kerätty tietoa taas pari 
lisävuotta. 

Uuden lainsäädännön mukaan As-, 
Cd- ja Ni-pitoisuusmittaukset tulee 
tehdä PM10-hiukkaskoosta 50 pro-
sentin (ns. jatkuvat mittaukset) tai 
14 prosentin (suuntaa antavat mit-
taukset) vuosikattavuudella ja li-
säksi asetuksessa suositellaan vuo-
rokausinäytteenottoa. Asetuksen 
mukaisen seurannan tulisi alkaa 
vuonna 2008. ILSE-järjestelmässä 
on raskasmetallien mittaustietoja 
tätä kirjoitettaessa vuoteen 2006 
asti, mutta edelleen vain viideltä 
teollisuus- tai kaupunkialueelta: 
Harjavalta, Kokkola, Raahe, Tornio 
ja pääkaupunkiseutu. (Kittilän, Äh-
tärin ja Virolahden taustamittauksia 
ei käsitellä tässä artikkelissa). Näis-
säkin tehdyt mittaukset poikkeavat 

Raskasmetalleja ilmassa — 
vai onko?

Pia Anttila  
Erikoistutkija
Ilmatieteen laitos
 

Vuonna 2007 tuli voimaan arseenin, kadmiumin ja nikkelin ilmapitoi-
suuksia koskeva asetus, joka perustuu ns. neljänteen tytärdirektiiviin. 
Siinä annetaan raskasmetalleille vuositason tavoitearvot, jotka on py-
rittävä alittamaan vuoteen 2013 mennessä. Ilmansuojelun tietojärjes-
telmään (ILSE) toimitettujen mittaustietojen perusteella tavoitearvo-
jen alittaminen ei ole ihan läpihuutojuttu Suomessakaan. Vähäisten 
mittausten vuoksi tilanteesta on vaikea muodostaa varmaa kuvaa.
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tekniikoiltaan ja edustavuuksiltaan 
selvästi toisistaan ja myös asetuk-
sen suosituksista. Raskasmetalleja 
analysoidaan edelleen sekä PM10- 
että TSP-hiukkaskoosta ja näytteitä 
kerätään vuorokausittain ja viikoit-
tain ja niistä yhdistetään eripituisia 
kokoomanäytteitä. Teollisuusalu-
eilla mittauksia toteutetaan viime 
kädessä ympäristölupien mukaises-
ti ja mahdolliset muutokset mittaus-
ohjelmissa tai uudet kertaluonteiset 
kampanjat toteutuvat hitaasti. 

Kuvassa 1 on yhteenveto arsee-
nipitoisuuksista ilmassa vuosina 
2004-2006. Kuvan 1a mittaukset 
ovat lähinnä asetuksen suosituksia 
(PM10 vuorokausinäyte); huomaa 
kuitenkin pienet näytemäärät. Ajal-
liselta kattavuudeltaan Harjavallan 
ja Tornion mittaukset ovat suuntaa 
antavia ja Raahen mittaukset, 1-2 
näytettä kuukaudessa, ovat niitäkin 
vaatimattomampia. 

Harjavallan mittausaseman (Tort-
tilan koulu) arseenipitoisuus ylit-
tää tavoitearvon 6 ng/m3 kaikkina 
kolmena vuotena, kuten kaikkina 
vuosina mittausten alusta alkaen 
vuodesta 1994. Harjavallassa piste-
lähteiden arseenipäästö on Suomen 
suurimpia (kuva 1c).  Torttilan kou-
lu -asema sijaitsee vain parin sadan 
metrin päässä päälähteestä vallitse-
van tuulen alapuolella. Päästöjen 
läheisyys selittää osaltaan myös ar-
seenipitoisuuksien suuren hajonnan 
ko. asemalla. Tällä etäisyydellä on 
myös asutusta, joten tavoitearvon 
ylitykseen tulee suhtautua vaka-
vasti. Raahen ja Tornion asemien 
pitoisuudet jäävät tavoitearvon alle, 
eikä päästömäärienkään perusteella 
arseeni ole näiden paikkakuntien 
erityisongelma.

Lopuissa mittauksissa (kuva 1b) on 
analysoitu viikon, kahden viikon tai 
kuukauden kokoomanäytteen pitoi-
suudet, millä tavoin vuosikattavuus 
saadaan paremmaksi pienin kustan-
nuksin. Kaikki tulokset jäävät sel-
västi alle tavoitearvon. Raahen kes-
kustan pitoisuudet ovat luokkaa 0,5 
ng/m3, kun taas lähempänä päästö-
lähdettä Lapaluodossa ja Varikossa 
pitoisuustaso on 1-2 ng/m3 (70 vuo-
rokausinäytteen keskiarvo kuvasta 
1a).  Espoon, Helsingin ja Vantaan 
mittaukset edustavat kaupunkialu-
een hajapäästöjen aiheuttamaa pi-
toisuutta ja ovat luokkaa 1 ng/m3. 
Kokkolan tulokset ovat mielenkiin-
toiset: vuotuinen arseenipäästö on 
Harjavallan suuruusluokkaa, kui-
tenkin pitoisuudet vain murto-osan 
(keskusta 1.1 ja Ykspihlaja 0.57 ng/
m3) Harjavallan Torttilan aseman 
pitoisuuksista. Syynä tähän voi 
olla esimerkiksi Kokkolan asemien 
suurempi etäisyys (1-2 km ja 5 km) 
päästölähteistä ja sijainti vallitse-
vaan tuulensuuntaan nähden. 

Kadmiumin osalta (kuva 2) kaikki 
mittaukset vuosilta 2004-2006 jää-
vät tavoitearvon (5 ng/m3) alapuo-
lelle, ollen Harjavallan Torttilan 
asemalla 3-4 ng/m3, Raahen Lapa-
luodossa noin 1,3 ng/m3 ja kaikkial-
la muualla alle 0,5 ng/m3.

Harjavallan Torttilan asemalla nik-
kelipitoisuus on 2000-luvulla enim-
mäkseen ylittänyt tavoitearvon (20 
ng/m3), mutta vuonna 2006 se jäi 
niukasti alle (kuva 3a). Raahen 
Varikon asemalla vuoden 2006 pi-
toisuus hipoo tavoitearvoa, mutta 
tulos perustuu kahteen vuorokau-
sinäytteeseen, joten se herättää 
enemmän kysymyksiä kuin antaa 
vastauksia. 
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Kuva 1a) Vuorokausinäytteiden arseenipitoisuudet (keskiarvo±keskihajonta)  PM10-
hiukkasissa. x-akselilla ilmoitetaan vuorokausinäytteiden lukumäärä vuodessa, vuosi, 
mittausasema/etäisyys päälähteestä (km) sekä kunta. (Tornio: A=Puuluoto, B=Näätsaari, 
C=Keskusta). Katkoviivalla on merkitty tavoitearvo (6 ng/m3) vuodelle 2013. 

Kuva 1b) Viikko- ja kuukausinäytteiden arseenipitoisuudet (keskiarvo±keskihajonta) PM10 
tai TSP hiukkasissa. X-akselilla ilmoitetaan viikko- tai kuukausinäytteiden lukumäärä 
vuodessa, PM10/TSP, vuosi, mittausasema/etäisyys päälähteestä sekä kunta. (Kokkola: 
A=Keskusta, B=Ykspihlaja).

Kuva 1c) Pistelähteiden arseenipäästöt kunnittain (kymmenen suurinta) vuonna 2003 
VAHTI-järjestelmän mukaan (Alaviippola ym. 2007). 
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Torniossa ovat Suomen suurimmat 
nikkelin pistepäästöt. Tornion mit-
taukset on toteutettu vuonna 2005 
helmi-maaliskuussa ja elo-syys-
kuussa kolmella mittausasemalla 
etääntyen päälähteestä vallitsevan 
tuulen suuntaan. Lähin mittauspiste 
oli 2,5 kilometrin päässä pääläh-
teestä Puuluodon kylässä. Puuluo-
dossa nikkelipitoisuuden keskiarvo 
oli 12 ng/m3 eli noin puolet tavoi-
tearvosta ja kauempana sijaitsevilla 
asemilla selvästi alempi. Muissa 
mittauksissa (pääkaupunkiseudulla 

ja Kokkolassa) jäätiin kauas tavoi-
tearvon alapuolelle. 

Raskasmetallien pitoisuusmittaus-
tietojen vähäinen määrä yllätti 
ainakin allekirjoittaneen. Niiden 
perusteella kuva Suomen ilman-
laadusta arseenin, kadmiumin ja 
nikkelin osalta jää aika epäselväksi. 
Mittauksia on vain viideltä paikka-
kunnalta ja niissäkin näytemäärät 
tai kattavuudet ovat varsin vaati-
mattomia. Päästömäärissä Porvoo 
ja Lappeenranta ovat kärkinelikos-

Kuva 2a) Vuorokausinäytteiden kadmiumpitoisuudet PM10-hiukkasissa. 

Kuva 2b) Viikko- ja kuukausinäytteiden kadmiumpitoisuudet PM10- tai TSP-hiukkasissa. 

Kuva 2c) Pistelähteiden kadmiumpäästöt kunnittain vuonna 2003 VAHTI-järjestelmän 
mukaan (Alaviippola ym. 2007). 
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sa kaikille kolmelle aineelle, mutta 
näiltä paikkakunnilta ei ole mitta-
ustuloksia lainkaan. 

Epäilemättä tavoitearvojen ylitty-
misriski on suurin pistepäästöläh-
teiden lähialueilla. On kuitenkin 
varsin todennäköistä, että laaduk-
kaat ja kattavat (sekä alueellisesti 
että ajallisesti) mittaukset osoittai-
sivat useimmissa tapauksissa, että 
väestön altistuminen jää suhteel-
lisen vähäiseksi. Tässä mielessä 
säästäminen mittauskustannuksissa 

on lyhytnäköistä. 

Kirjallisuutta 

Alaviippola B., Pietarila H., Hako-
la H., Héllen H. ja Salmi T., 2007.  
Ilmanlaadun alustava arviointi Suo-
messa. Arseeni, kadmium, nikkeli, 
elohopea ja polysykliset aromaat-
tiset hiilivedyt (=PAH-yhdisteet). 
Ilmatieteen laitos

http://www.fmi.fi/kuvat/AA4_raskas-
metallit_ja_PAH_110507_final.pdf

Kuva 3a) Vuorokausinäytteiden nikkelipitoisuudet PM10-hiukkasissa. 

Kuva 3b) Viikko- ja kuukausinäytteiden nikkelipitoisuudet PM10- tai TSP-hiukkasissa. 

Kuva 3c) Pistelähteiden nikkelipäästöt kunnittain vuonna 2003 VAHTI-järjestelmän 
mukaan (Alaviippola ym. 2007). 
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Elohopea

Elohopeaa löytyy luontaisesti 
maaperästä ja se on levinnyt teol-
lisen toiminnan myötä kaikkialle. 
Elohopeasuola, metallinen eloho-
pea ja orgaaniset elohopeayhdis-
teet ovat toksisuudeltaan erilaiset. 
Metallinen elohopea ja sen suolat 
muuttuvat kuitenkin luonnossa 
mikrobitoiminnan vaikutuksesta 
metyylielohopeaksi, joka on yh-
disteistä haitallisin (WHO 1976). 
Täten ympäristön kannalta ei ole 
laadullista eroa sillä, missä muo-
dossa elohopea sinne joutuu. Arviot 
normaalista maaperän elohopea-
pitoisuudesta vaihtelevat suuresti 
(1-1000 ng/g) riippuen maaperän 
tyypistä.  Keskimääräiset arvot ovat 
10 ja 60 ng/g välillä. 

Suomalaisten altistuminen 
raskasmetalleille, erityisesti 
raskauden ja lapsuuden aikana

Marjatta Kantola
FT, 
laboratorionjohtaja 
Metsäntutkimus-
laitos

Helena 
Mussalo-
Rauhamaa
FT, LKT,
Lääninlääkäri
Etelä-Suomen 
lääninhallitus

Vesistöjen elohopeapitoisuuksia on 
tutkittu runsaasti ja saastumattoman 
vesistön elohopeapitoisuuden kat-
sotaan olevan alle 200 ng/l. Teolli-
nen kehitys on rasittanut elohopean 
luonnollista kiertokulkua suuresti. 
Grönlannista kerättyjen näytteiden 
perusteella on voitu osoittaa, että 
jäätikössä ennen vuotta 1952 muo-
dostuneiden näytteiden keskimää-
räinen elohopeapitoisuus oli 60 ± 
17 ng/kg, mutta vuosina 1952-1965 
jo 125 ± 52 ng/kg vettä (Vandal ym. 
1993).

Ilman elohopeapitoisuuden suu-
rin lähde on metallisen elohopean 
emissio maaperästä sekä orgaanis-
ten elohopeayhdisteiden haihtumi-
nen vesistöistä. Suomessa merki-
tyksellisimmät teolliset elohopean 

Sikiön kehittymisaika ja varhainen lapsuus ovat kriittistä aikaa ras-
kasmetallialtistumisen kannalta. Kehittyvät elintoiminnot voivat olla 
häiriöalttiita hyvin pienillekin altistusmäärille. Tämän vuoksi paljon 
tutkimusta on tehty niiden enimmäissaantimäärien määrittämiseksi, 
joiden katsotaan olevan vielä turvallisia raskaana oleville äideille ja 
lapsille. Tässä artikkelissa keskitytään suomalaisten elohopean, lyijyn 
ja kadmiumin altistukseen ja niiden lähteisiin, erityisesti raskauden ja 
varhaislapsuuden näkökulmasta.  
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lähteet ovat olleet puunjalostus- ja 
kloorialkaliteollisuus sekä maata-
loudessa elohopeapeittausaineet. 
Limanesto- ja sienimyrkkyjä käy-
tettiin vuoteen 1968 asti ja peittaus-
aineita 1920 luvulta vuoteen 1991. 
Prosessimuutosten ja puhdistus-
prosessien vuoksi elohopeapäästöt 
ilmaan ovat vähentyneet vuosina 
1990-1997 1140 kg:sta 620 kg:aan, 
huolimatta teollisuuden ja energia-
tuotannon toiminnallisesta kasvusta 
samana aikana. Skandinaviassa il-
man tavanomaiset pitoisuudet ovat 
välillä 1,3-1,6 ng/kuutiometrissä 
(Anttila ym. 2008). Elohopea pois-
tuu ilmasta varsin tehokkaasti sade-
veden ja lumen mukana kulkeutuen 
siten vähitellen vesistöihin.

Elohopea rikastuu ravintoketjussa 
ja pääasiallisin metyylielohopean 
saantilähde ovat petokalat, joista 
saadaan 71 prosenttia ravinnon elo-
hopeasta (Hallikainen ym. 2002). 
Teollisuuden päästöjen vähennyttyä 
myös kalojen elohopeapitoisuus on 
lievästi ollut pienenemässä. Kilon 
painoisen hauen elohopeapitoisuus 
laski parissa vuosikymmenessä 
noin kolmasosaan 1,56 mg/kg:sta 
0,6 mg/kg:aan. Suomessa saastunei-
den järvien, joissa hauen elohopea-
pitoisuus ylitti 0,5 mg/kg tuorepai-
noa, kokonaisalue seuranta-aikana 
1967-1990 väheni 4000 neliökilo-
metristä 3000 neliökilometriin. Te-
kojärvissä elohopeapitoisuus nousi 
nopeasti järvien täyttövaiheessa ja 
jäi noin 15-25 vuodeksi taustataso-
jen yläpuolelle (Porvari, 1998). Ka-
lan elohopeapitoisuuden vähenemi-
sen johdosta, saastuneilla alueilla 
suomalaisten keskimääräinen altis-
tuminen elohopealle on vähentynyt 
melkein puolella vuosien 1967 ja 
1990 välisenä aikana, vaikka ka-
laa syödään enemmän kuin ennen. 
Altistumista on myös vähentänyt 

viljellyn kirjolohen suosion kasvu 
hauen ja ahvenen kustannuksella. 

Suomessa voimassa olevan Kaup-
pa- ja teollisuusministeriön päätök-
sen 133/1.3.1996 mukaan eloho-
pean enimmäismäärä hauella on 1 
mg/kg ja muilla tämän tutkimuksen 
lajeilla 0,5 mg/kg tuorepainoa koh-
den elintarvikkeena käytettävässä 
osassa. Petokaloja suositellaan käy-
tettäväksi vain kerran viikossa ja 
kalalajeja tulisi käyttää vaihtelevas-
ti. Raskaana oleville naisille suosi-
tellaan petokalojen käyttöä kor-
keintaan kerran kuussa. Maailman 
terveysjärjestön WHO:n suositusten 
mukaan aikuisten kokonaiseloho-
pean viikkoannos on enimmillään 
0,3 mg, josta metyylielohopeaa saa 
olla 0,2 mg (WHO1976, 1990). 

Metyylielohopea imeytyy lähes täy-
dellisesti ruuansulatuskanavasta ja 
sen puoliintumisaika on ihmisellä 
noin 70 päivää. Noin 10 prosentilla 
ihmisistä metyylielohopean puo-
liintumisaika on keskimäärin 120 
päivää ja he ovat ilmeisesti epäta-
vallisen herkkiä elohopealle (WHO 
1976).  Metyylielohopean aiheutta-
ma hermostovaurio on palautuma-
ton. Elohopea voi olla riskitekijä 
myös sydänsairauksissa (Virtanen 
ym. 2005). Elohopean eri muodot 
läpäisevät suurelta osaltaan istukan 
ja kulkeutuvat sikiön aivoihin, voi-
den aiheuttaa siten kehityshäiriöitä 
jo ennen syntymää. Elohopea siir-
tyy myös äidinmaitoon. 

Banissa, Minamata-lahden rannal-
la 1953 havaittussa joukkosairas-
tumisessa suuri osa oli kalastaja-
perheiden alle 10-vuotiaita lapsia, 
joukossa jopa vastasyntyneitä (Yo-
rifuji ym 2008). Matea ja Nikatan 
epidemioiden perusteella on arvi-
oitu, että herkimmät yksilöt saavat 
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oireita, kun hiusten elohopeapi-
toisuus ylittää arvon 50 µg/g. Vii-
meisimpien tutkimuksien mukaan 
vastasyntyneissä on havaittu useita 
neurologisia poikkeamia, kun äidin 
hiusten elohopeapitoisuus on ylittä-
nyt 10 µg/g. Fähr-saarilla tehdyssä 
tutkimuksessa jo äidin hiusten elo-
hopeapitoisuuksilla, jotka ylittävät 
2 µg/g havaittiin vastasyntyneiden 
neurologisissa tuloksissa laskua 
optimaalisesta. Tuloksiin on voi-
nut vaikuttaa äitien samanaikaisesti 
saama muu kontaminaatio, kuten 
kalojen sisältämä PCB (Steuerwald 
ym. 2000). 

Suomalaisten raskaana olevien äi-
tien hiusten elohopeapitoisuudet 
vaihtelivät vuonna 1995 tehdyssä 
tutkimuksessa välillä 0-1,24 µg/g. 
Keskiarvot tupakoimattomilla ja 
tupakoivilla olivat vastaavasti 0, 
34 µg/g ja 0, 50 µg/g . Virolaisten 
ja pietarilaisten äitien pitoisuuksiin 
verrattuna suomalaisten arvot oli-
vat hieman korkeampia (Kantola 
ym. 2000). 

Suomen Lapissa äideillä veren 
elohopeapitoisuus oli keskimäärin 
1,7 mg/l ja lapsilla 2,3 mg/l 1996 
tehdyssä tutkimuksessa. Veren pi-
toisuuden 10 mg/l katsotaan vas-
taavan hiusten pitoisuutta 2 µg/g. 
Pitoisuudet olivat selvästi matalam-
pia kuin muilla Pohjoisen Kalotin 
alueilla Grönlannissa tai Kanadassa 
esimerkiksi. Ivalolaisilla miehillä 
ja naisilla vuosina 1982 ja 1991 mi-
tatuissa hiusnäytteissä todettiin jo 
vähäistä elohopeamäärien laskua. 
Useimmat tutkitut henkilöt söivät 
sekä poronlihaa että kalaa useita 
kertoja viikossa (Mussalo-Rauha-
maa ym. 1996).

Kadmium

Luonnossa kadmium esiintyy mi-
neraaleissa yhdessä sinkin, lyi-
jyn ja kuparin kanssa ja näiden 
metallien yli tuhansien vuosien 
hyödyntäminen on ollut pääasial-
lisin kadmiumin päästölähde, eikä 
kadmiumaltistukselta voi nyky-
päivänä välttyä kukaan. Kadmium 
on liukoisuutensa vuoksi helposti 
kasvien saatavilla ja kulkeutuu ve-
sistöihin ja pohjavesiin. Ruoka ja 
juomavesi ovat siten pääasialliset 
kadmiumin lähteet (noin 80 pro-
senttia saannista). Keski- Euroopan 
maihin verrattuna, Suomen pelto-
jen raskasmetallipitoisuudet ovat 
keskimäärin alhaisia. Suomalaiseen 
viljelymaahan joutuu eri lähteistä 
keskimäärin kadmiumia 0,5 g/ha ja 
lyijyä 14 g/ha vuodessa. Merkittä-
vin kuormituslähde on karjanlanta. 
Sen osuus kadmiumkuormituksesta 
on 50 prosenttia ja lyijykuormituk-
sesta 30 prosenttia. Väkilannoitteis-
ta ja maanparannusaineista tulee 
10-20 prosenttia. Ilmasta laskeutuu 
kadmiumia 30 prosenttia ja lyijyä 
40 prosenttia kokonaiskuormasta. 
Korjatun sadon mukana pelloilta 
poistuu noin 10-30 prosenttia me-
tallivarastoista, joten pitoisuudet 
lisääntyvät edelleen hitaasti. Viime 
vuonna voimaan astuneella Maa-ja 
metsätalousministeriön asetuksel-
la 12/7 maa ja puutarhataloudessa 
käytettävien lannoitteiden kad-
miummääriä on pienennetty 1,5 mg/
kg. Kadmium päästöt teollisuudes-
sa ovat pienentyneet vuosien 1990 
ja 1999 välillä noin 40 prosenttia 
(Mäkelä-Kurttio ym. 2003).

Kadmium on yksi myrkyllisimmis-
tä alkuaineista. Kadmiumin tiede-
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tään aiheuttavan syöpää, erityisesti, 
jos altistuminen tapahtuu hengityk-
sen kautta. Kadmium voi heikentää 
lisääntymisterveyttä monin tavoin. 
Haittavaikutusten taustalla ovat 
kadmiumin ominaisuus kerääntyä 
elimistöön, erityisesti munuaisiin, 
luustoon ja raskauden aikana istuk-
kaan, ja sen pitkä biologinen puo-
liintumisaika (10-30 vuotta).

Sekä epidemiologiset tutkimuk-
set että eläinkokeet osoittavat, että 
naiset ovat miehiä herkempiä kad-
miumin myrkyllisyydelle. Erityi-
sesti kadmium voi vaikuttaa alen-
tavasti estrogeenituotantoon (WHO 
1992). Siten naisten raskauden ai-
kaiseen kadmiumille altistumiseen 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 
Istukan kyky kerätä kadmiumia 
suojaa sikiötä suoralta altistuksel-
ta, mutta toisaalta kadmiumin voi 
olla haitallinen istukan toiminta-
kyvylle mm. häiritsemällä istukan 
sinkkimetaboliaa ja siten sikiön 
ravinteiden saantia. Toiminnallisia 
muutoksia on havaittu silloin, kun 
istukan pitoisuudet ovat olleet noin 
5,6 mg/g.  Suomalaisten äitien is-
tukoiden keskimääräiset pitoisuu-
det olivat vuosina 1995- 1997 19 
± 7,5  ng/g tupakoimattomilla ja 
27,6 ± 10,7 ng/g tupakoivilla.  Ko-
koveren pitoisuudet suomalaisilla 
äideillä olivat 0,34 ± 0,25 ja 0,66 
± 0,58 µg/l vastaavasti. Jo näillä 
pitoisuuksilla istukan sinkki- ja 
kadmiumpitoisuudet korreloivat 
negatiivisesti, yhteyttä syntymäpai-
noihin ei kuitenkaan ollut (Kantola 
ym. 2000). Suomalaisten äitien is-
tukoiden pitoisuudet olivat keski-
määrin pienempiä kuin virolaisilla 
ja pietarilaisilla, mutta koko veren 
pitoisuudet olivat suurempia. 

Äidinmaitoon kadmium siirtyy 
hyvin vähäisessä määrin, eikä se 
toimi merkittävänä altistusreittinä 
imeväisikäisillä. Äidinmaidon kad-
miumpitoisuudet ovat yleisesti alle 
1 µg/l (WHO/IAEA 1989) ja suo-
malaisten äidinmaitojen kadmium-
pitoisuudet ovat kansainvälisesti 
hyvin alhaisia ja muiden pohjois-
maiden tasolla. Vuosina 1987 (ka. 
0,058 µg/l) ja 1993-95 (ka. 0,04 
µg/l) tehtyjen tutkimusten (Kantola 
ym. 2000) mukaan trendi oli vielä 
laskeva. Runsaasti kalaa syövil-
lä pitoisuudet olivat hieman kor-
keammat, mutta äidin altistuminen 
kadmiumille tupakoinnin kautta ei 
nostanut äidinmaidon pitoisuuksia. 
Kadmiumin kemiallisella muodolla 
ja äidin altistumistavalla näyttäisi 
siten olevan vaikutusta sen kulkeu-
tumiseen elimistössä. 

Ravinnosta saatavasta kadmiumista 
noin kolmannes on peräisin eläi-
mistä ja 2/3 kasvikunnan tuotteista. 
Suomalaiset saavat pääosan kad-
miumista viljavalmisteista. Tupa-
koimattomilla keskimääräinen kad-
miumin saanti Suomessa on 10-15 
µg/vrk. Korkein siedettävä aikuis-
ten saanti on 60 µg/vrk. Runsaasti 
riistaeläinten sisäelimiä, siemeniä, 
mereneläviä tai sieniä käyttävillä 
saanti voi olla kuitenkin huomat-
tavasti suurempi. Vuonna 1998 
MTT:ssä tehdyssä tutkimuksessa 
on todettu suomalaisten keskimää-
räisen kadmiumin saannin olevan 
15 prosenttia maailman terveysjär-
jestön ehdottomasta väliaikaisesta 
siedettävästä viikkosaannista. (Tah-
vonen ym. 1998)

Merkittävin kadmiumin altistu-
mislähde on tupakansavu. Tupak-
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ka sisältää keskimäärin 2 µg kad-
miumia, josta noin 10 prosenttia 
absorboituu keuhkoihin. Tupakoi-
villa on kadmiumia elimistössä 
50-60 -ikävuoteen mennessä noin 
kolminkertainen määrä tupakoimat-
tomiin verrattuna. Äidin tupakointi 
on yhdistetty moniin ongelmiin 
raskauden aikana, kuten vastasyn-
tyneen alhaisiin syntymäpainoi-
hin, ennenaikaisiin synnytyksiin, 
lisääntyneisiin keskenmenoihin ja 
istukan toimintahäiriöihin.  Eläin-
kokeissa tupakoinnin aiheuttamat 
muutokset istukassa vastaavat kad-
miumin aiheuttamia muutoksia. 
Tupakka sisältää kuitenkin monia 
muita myrkyllisiä yhdisteitä kad-
miumin lisäksi ja kadmiumin rooli 
tupakoinnin haitoissa on vielä osin 
selvittämättä. 

Lyijy

Lyijy kulkeutuu elintarvikkeisiin 
pääasiassa ilman kautta leviävän 
lyijypitoisen pölyn välityksellä, 
jolloin kasvien maanpäälliset osat 
saastuvat. Lyijyä voi joutua elin-
tarvikkeisiin myös teollisuuden 
päästöistä, saastuneesta maaperästä 
(ampumaradat, kaatopaikat). Myös 
astioista ja pakkauksista voi elin-
tarvikkeisiin siirtyä lyijyä (Halli-
kainen ym. 2002).
 
Lyijyttömään bensiiniin siirtymi-
nen vähensi oleellisesti elintar-
vikkeiden lyijymääriä. Suomessa 
lyijyttömään bensiinin siirryttiin 
kokonaan vuonna 1994. Vuonna 
1998 viljelysmaidemme lyijypitoi-
suudet olivat vähäisiä verrattuna 
eräiden Euroopan maiden, esimer-
kiksi Unkarin, Italian tai Belgian 
vastaaviin pitoisuuksiin (Mäkelä – 
Kurttio 2003).

Lyijyn käytön lopettaminen polt-
toaineissa on vähentänyt lyijyaltis-
tusta merkittävästi useimmissa Eu-
roopan maissa. Suurin osa lapsisita 
altistuu kuitenkin yhä jossain mää-
rin lyijylle ruuan ja ilman kautta. 
Eurooppalaisen tutkimuksen mu-
kaan tärkein lasten altistumisreitti 
on lyijyä sisältävä sisäilman pöly, 
jonka lasketaan kattavan 50 pro-
senttia saannosta (Bellinger 2004). 
Myös tupakansavu sisältää vähäi-
sessä määrin lyijyä. Vastasyntyneet 
altistuvat myös äidinmaidon väli-
tyksellä.

Lyijyn terveydelle haitalliset vai-
kutukset kohdistuvat keskusher-
mostoon. Raskauden aikaisen lyi-
jyaltistuksen on todettu johtavan 
vastasyntyneen alentuneisiin synty-
mäpainoihin. Lapsilla suuri lyijylle 
altistuminen voi aiheuttaa anemiaa, 
häiriöitä motoriikassa, kuulon heik-
kenemistä, alentaa älykkyysosa-
määrää, aiheuttaa käytöshäiriöitä, 
viivästyttää puberteettia, aiheuttaa 
syöpää, aivo-, maksa- ja munuais-
häiriöitä. 

Arvioitu suomalaisten lyijyn saanti 
on noin 17 µg/vrk. Korkein siedet-
tävä saanti aikuisilla on 200 µg/vrk 
ja lapsilla (20 kg) 70 µg/vrk (Hal-
likainen ym. 2002). Suomalaisten 
elintarvikeperäisestä lyijyn saan-
nista vähän yli puolet on peräisin 
kalasta ja kalavalmisteista, viljasta, 
kasviksista, hedelmistä ja marjoista. 
Tyypillisesti turvallisena altistusra-
jana on pidetty 10 µg/l kokoverestä 
mitattuna, mutta viimeaikaisten tut-
kimusten mukaan alhaisemmatkin 
pitoisuudet voivat ovat haitallisia 
keskushermostolle. Älykkyysosa-
määrän alentumista on havaittu 
jo kun lyijypitoisuus veressä on 
kohonnut 10 µg:aan. Länsi-Euroo-
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passa lasten veren pitoisuudet ovat 
tyypillisesti alle 5 µg/l ja Itä-Euroo-
passa noin 10 µg/l.

Altistustasot ovat 
pienentyneet

Raskasmetallien haitallisuuden 
yleisen tiedostamisen ja määrä-
tietoisten päästörajoitusten vuok-
si suomalaisten altistustasot ovat 
viimeisten vuosikymmenien aika-
na pienentyneet niin lyijyn, kad-
miumin kuin elohopean osalta ja 
keskimääräiset saantimäärät ovat 
kansainvälisesti verrattuna pieniä. 
Ongelmia saattaa esiintyä kuitenkin 
paikallisesti ja rajoitukset esimer-
kiksi petokaloista saatavan eloho-
pean suhteen ovat tarpeen. Maape-
rässä olevat varastot ovat kuitenkin 
olemassa ja osin ne kertyvät edel-
leen. Kaukokulkeutumien vuoksi 
Suomen omilla toimenpiteillä on 
vain rajallinen vaikutus. Maan ja 
metsän käyttötapojen muuttuminen, 
erilaisten metsä- ja viljelyskasvien 
lisääntyvä käyttö bioenergiaksi ja 
ilmaston lämpeneminen voivat ai-
heuttaa muutoksia myös raskasme-
tallien vapautumiseen maaperästä 
ja niiden ilmakehään ja ravintoket-
juihin kulkeutumiseen. 

Etenkin elohopean kohdalla maan 
voimakas muokkaus ja vettyminen 
voivat muuttaa mikrobitoimintaa 
metyylielohopean muodostumista 
suosivaksi. Pienhiukkasten mah-
dollinen osuus raskasmetallien 
kulkeumissa ja terveysvaikutuksis-
sa olisi tärkeä tutkimuksen kohde. 
Ehdottomia turvallisia pitoisuuksia 
ei ole varsinkaan pienten lasten ja 
raskaana olevien äitien osalta help-

po määrittää ja erityisesti eri hait-
tatekijöiden yhteisvaikutusta on 
vaikea arvioida. Tämän vuoksi ras-
kasmetallien lähi- ja kaukokulkeu-
tumia, pitoisuustasoja luonnossa 
ja elintarvikkeissa tulisi kuitenkin 
seurata aktiivisesti ja yhteisiä kan-
sainvälisiä ponnistuksia päästöjen 
pienentämiseksi on syytä jatkaa.   
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Uutta tietoa ilmakehän 
pienhiukkasten 
muodostumisesta

Suomalaisten tutkijoiden joh-
tamassa tutkimusryhmässä on 
tarkkojen laboratoriokokeiden 
ja niiden teoreettisen tulkinnan 
avulla onnistuttu selittämään 
pienhiukkasten muodostumi-
sen ensimmäisiä vaiheita. 
 
Tutkimus julkaistaan Science-
tiedelehdessä 7. maaliskuuta. 
Ilmakehässä olevien pienhiuk-
kasten tiedetään viilentävän 
alailmakehää, ja hiukkaset voi-
vat jarruttaa ilmaston lämpene-
mistä.

”Pienhiukkasten muodostumi-
sen ja kasvun aivan ensimmäi-
siä vaiheita ei ole tähän men-
nessä tunnettu hyvin. Tämä 
johtuu suurelta osin siitä, että 
riittävän pienten hiukkasten 
ominaisuuksia ei ole kyetty 
mittaamaan. Nyt olemme pys-
tyneet sekä mittaamaan että 
selittämään saadut mittaustu-
lokset”, akatemiaprofessori 
Markku Kulmala Helsingin 
yliopistosta toteaa. 
 
Ilmakehän pienimmät hiuk-
kaset eivät sellaisenaan pysty 
vaikuttamaan maapallon ener-
giataseeseen eivätkä osallistu-
maan pilvenmuodostukseen, 
vaan ilmakehän prosessien on 
ensin kasvatettava niiden ko-
koa. Hiukkasen sanotaan akti-

voituneen, kun se alkaa kasvaa 
pinnalle tiivistyvän höyryn an-
siosta. Työssä tutkittiin, miten 
molekyylikokoiset ionit sekä 
erikokoiset epäorgaaniset säh-
köisesti varatut sekä neutraalit 
hiukkaset käyttäytyvät, kun 
niiden ympärillä on orgaanisia 
höyryjä. Tutkimuksessa sel-
vitettiin sitä, miten hiukkas-
ten aktivoitumiseen vaikuttaa 
niiden alkuperäinen koko ja 
sähköinen varautuminen. Tut-
kimuksen päätulosten mukaan 
kaikkein pienimmät hiukkaset 
kykenevät aktivoitumaan ja 
kasvamaan orgaanisessa höy-
ryssä paremmin kuin mitä ny-
kyteoriat ennustavat. Lisäksi 
sähköisesti varatut hiukkaset 
aktivoituvat neutraaleja aikai-
semmin. Kokeelliset tutkimuk-
set tehtiin Wienin yliopistossa 
Itävallassa tarkkaan kontrol-
loiduissa laboratorio-olosuh-
teissa. 
 
Työn tuloksilla on merkitystä 
pienhiukkasten ilmastovaiku-
tusten lisäksi myös nanoma-
teriaalien tutkimuksessa sekä 
hiukkasmittalaitteiden kehitys-
työssä. Nanohiukkasten muo-
dostumisen mallinnuksessa on 
perinteisesti kuvattu hiukkas-
ten syntyprosessit karkeiden 
korrelaatioiden avulla, koska 
parempaa tietoa ei ole ollut 
saatavissa. Kehitettyä uutta 
teoriaa voidaan käyttää lisäksi 
suoraan kehitettäessä hiukkas-
mittalaitteiden erotuskykyä.
 

Nyt julkistettu tutkimus tehtiin 
suomalais-virolais-itävaltalai-
sena yhteistyönä. Suomalaisis-
ta mukana olivat Helsingin yli-
opisto, Ilmatieteen laitos sekä 
Kuopion yliopisto.
 

Kansainvälinen 
AERONET-mittausasema 
avattu Kuopiossa 

Ilmatieteen laitoksen Kuopion 
yksikkö on liittynyt huhtikuus-
sa mukaan kansainväliseen 
Yhdysvaltojen avaruushallin-
non NASAn AERONET-mitta-
usverkostoon. Laitteilla seura-
taan ilmakehän pienhiukkasten 
optisia ominaisuuksia.
 
AERONET (Aerosol Robotic 
Network) on verkosto auto-
maattisia mittalaitteita, jotka 
mittaavat ilmakehän pienhiuk-
kasten optisia ominaisuuksia. 
Jatkuva mittaus antaa tärkeää 
tietoa ilmakehän pienhiukkas-
ten määrästä ja niiden säteilyyn 
vaikuttavista ominaisuuksista. 
Lisäksi jo alkaneita mittauk-
sia käytetään mm. arvioitaessa 
aerosolien vaikutusta ilmaston-
muutokseen sekä todennettaes-
sa satelliittimittauksia.
 
AERONET on 15 minuutin 
välein maan pinnalta auringon 
säteilyä mittaava optinen laite. 
Tärkein mitattava suure tässä 
yhteydessä on nk. aerosolin 
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optinen paksuus, joka kuvaa 
sitä, kuinka paljon ilmakehän 
aerosolit kokonaisuutena vai-
mentavat auringosta maahan 
tulevaa säteilyä. Mitattu tieto 
siirtyy satelliittilinkillä NA-
SAaan ja on internetin kautta 
kenen tahansa käytettävissä lä-
hes reaaliaikaisesti.
 
Aeronet-verkostoon kuuluu 
noin 400 samanlaista mittaus-
asemaa ympäri maailman. Uusi 
Ilmatieteen laitoksen mitta-
asema vahvistaa yleisesti Kuo-
pion yliopiston kanssa tehtävää 
ilmasto- ja ilmanlaatututki-
musta. Asema tukee erityisesti 
Puijon tornin huipulla tehtävää 
pienhiukkasten ja pilvipisaroi-
den välisen vuorovaikutuksen 
tutkimusta.

Ilmatieteen laitokselta 
pienhiukkasosaamista 
COSMOS-ilmastomalliin 

COSMOS on yksi kansainvä-
lisistä ilmastomalleista, jota 
on käytetty IPCC:n ilmaston-
muutoksen arviointiraporttien 
pohjana. Ilmatieteen laitos on 
aktiivisesti mukana mallin ke-
hitystyössä ja mallia kehittävä 
kansainvälinen COSMOS-ver-
kosto kokoontui toukokuussa 
laitoksessa.
 
COSMOS (COmmunity earth 
System MOdelS) on kansain-
välinen ilmastomalleja kehit-
tävä verkosto. Ilmastojärjestel-

mää kuvaavien mallien avulla 
tutkitaan nykyistä, mennyttä 
ja tulevaa ilmastoa sekä ilmas-
tonmuutosta. COSMOS-ilmas-
tomallissa huomioidaan katta-
vasti ilmakehän, valtamerien, 
lumen ja jään, kasvillisuuden 
sekä maaperän käyttäytyminen 
ja niiden keskinäinen vuoro-
vaikutus. Monitieteisen lä-
hestymistavan avulla voidaan 
muodostaa poikkeuksellisen 
kattava, koko maapallon ilmas-
tojärjestelmää kuvaava malli.
 
Kansainvälinen tutkijaryh-
mä kokoontuu vuosittain ar-
vioimaan ja suunnittelemaan 
mallikehitystyötä. Verkosto 
kokoontui kuudennen kerran 
toukokuussa Ilmatieteen lai-
toksen tiloissa Helsingissä. 
Suomesta COSMOS-mallin 
kehitystyössä on mukana laa-
jasti yliopistoja ja tutkimuslai-
toksia. Suomalainen mallikehi-
tyspanos keskittyy erityisesti 
pohjoisen havumetsävyöhyk-
keen ja arktisen ilmaston eri-
tyistuntemuksen tuomiseen 
malliin.
 
Ilmatieteen laitos osallistuu 
kansainvälisen COSMOS-il-
mastomallin kehittämiseen ja 
koordinoi Suomen COSMOS-
tutkimushankkeita. Ilmatieteen 
laitoksen oma panos parantaa 
erityisesti pienhiukkasten, pil-
vien ja säteilynkulun kuvauk-
sia. Globaaliin mallitukseen 
osallistuminen tuottaa myös 
tietoa ilmastonmuutoksen vai-
kutusten arviointiin ja sopeu-

tumistoimien suunnitteluun. 
Ilmatieteen laitoksen ja CSC:n 
supertietokoneilla ajetaan 
myös COSMOS-hankkeeseen 
liittyvää massiivista tuhannen 
vuoden mittaista ilmastomalli-
simulaatiota. Simulaatio kattaa 
koko kuluneen vuosituhannen 
ja ulottuu kahden sadan vuoden 
päähän tulevaisuuteen. Kokeen 
avulla voidaan arvioida malli-
en luotettavuutta simuloitaessa 
tulevaisuuden ilmastoa.

Olemassa olevat ilmastomal-
lit poikkeavat toisistaan yksi-
tyiskohdiltaan, mutta yhteinen 
piirre niille on se, että ne lähes 
poikkeuksetta arvioivat maa-
pallon keskilämpötilan nouse-
van tulevaisuudessa.

Metsittäminen voi 
pienentää turvepeltojen 
hiilidioksidipäästöjä

Nurmiviljellyltä ja metsitetyltä 
turvemaalta vapautui ilmake-
hään selvästi vähemmän hiili-
dioksidia kuin ohraa kasvavalta 
turvepellolta, havaittiin tutkija 
Annalea Lohilan väitöskirja-
työssä, joka tarkastettiin Kuo-
pion yliopistossa toukokuussa. 
Tutkimuksessa tuotettiin uutta, 
tarkennettua tietoa viljelyhis-
torian omaavien turvemaiden 
hiilidioksidipäästöistä ja niihin 
vaikuttavista tekijöistä. Kaikki 
tutkitut ekosysteemit toimivat 
kuitenkin hiilen lähteinä. Tut-
kimus on ensimmäinen, jossa 
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koko metsikön hiilidioksidi-
vaihtoa mitattiin metsitetyllä 
turvemaalla.
 
Euroopan mittakaavassa tur-
vemaita on eniten Suomessa. 
Soihin on vuosituhansien ai-
kana kertynyt runsaasti hiiltä, 
jonka hajoaminen kiihtyy, kun 
suo ojitetaan ja sen vedenpin-
ta laskee. Tällöin turvemaat 
muuttuvat hiilen nieluista läh-
teiksi. Maatalouskäytössä ole-
vat turvemaat ovat merkittäviä 
hiilidioksidin (CO2) lähteitä 
ja voimistavat siten ilmaston-
muutosta. Erilaisten maan-
käyttömuotojen vaikutuksia 
turvemaiden kasvihuonekaa-
supäästöihin on tutkittu vain 
vähän, ja lisätietoa tarvitaan 
kansallisten kasvihuonekaasu-
päästötietojen tarkentamiseksi 
sekä ilmaston lämpenemistä 
hidastavien maankäyttömuoto-
jen edistämiseksi.
 
Väitöstyössä tutkittiin hiili-
dioksidin vaihtoa ilmakehän 
ja turvepellon välillä kahdel-
la paikkakunnalla. Jokioisten 
Kuumassa tutkimuskohteena 
oli ohraa ja nurmea kasvava 
turvepelto, ja Karvian Alkkias-
sa 30 vuotta aiemmin metsitetty 
turvepelto. Hiilidioksidinvaih-
toa mitattiin jatkuvatoimisesti 
mikrometeorologisella kova-
rianssimenetelmällä. Lisäk-
si maahengityksen osuutta 
ekosysteemin hiilenvaihdossa 
arvioitiin käyttäen kammiome-
netelmää.

Vaikka vuotuinen hiilidioksi-
din hävikki nurmipellolta oli 
alle puolet ohrapellon pääs-
töstä, oli hiilen hävikki nurmi-
pellolta hieman suurempi, kun 
nurmisadon mukana poisviety 
hiili huomioitiin laskelmassa. 
Tulos voidaan tulkita siten, että 
viljelykäytössä turpeesta katosi 
hiiltä nurmella hieman enem-
män ja ohralla hieman vähem-
män kuin 400 g neliömetriä 
kohden vuodessa. Tämä tar-
kastelu ei kuitenkaan huomioi 
sitä, että nurmella valtaosa 
hiilen hävikistä hyödynnetään 
välillisesti rehuna, kun taas oh-
ralla suurin osa karkaa ilmaan 
hiilidioksidina jo pellolta.
 
Tutkimuksessa selvitettiin 
myös pelkän maahengityksen 
seurauksena kasvittomasta 
maasta vapautuvan hiilidiok-
sidin määrää sekä molemmilla 
turvemailla että kahdella vilje-
lykäytössä olevalla mineraali-
maalla. Turvepellolta vapautui 
vuositasolla 2,5-3,5 -kertaisesti 
hiilidioksidia hieta- ja savi-
peltoihin verrattuna. Metsite-
tyn turvepellon vuosipäästö 
paljaalta turpeelta oli noin 80 
prosenttia viljellyn turvepellon 
päästöstä. Tulos osoittaa, että 
maaperän hiilidioksidipäästöt 
ovat turvemailla ylivertaisesti 
suurempia kuin mineraalimail-
la, ja että hiilidioksidipäästö 
turpeesta pysyy suurena vielä 
30 vuotta pellon metsityksen 
jälkeenkin.

Määräävin tekijä hiilidioksidin 

vuositaseessa oli sen ajanjakson 
pituus, jona ekosysteemi toi-
mi päivittäisenä CO2-nieluna. 
Metsitetyllä turvemaalla tämä 
ajanjakso oli pisin, ja ohrapel-
lolla selvästi lyhin. Metsitetty 
turvepelto ja nurmipelto sitoi-
vat hiilidioksidia toukokuusta 
syyskuuhun lukuun ottamat-
ta muutamia pilvisiä päiviä. 
Silloin yhteytys oli matalan 
valotason vuoksi pienempää 
kuin maa- ja kasvihengitys, ja 
kyseinen ekosysteemi toimi 
hiilidioksidin lähteenä. Lisäksi 
nurmipellolla CO2:n hävikki oli 
tyypillisesti hyvin suurta heti 
niiton jälkeen. Ohrapelto toimi 
hiilidioksidin nieluna selvästi 
lyhimmän ajan.
 
Hiilidioksidia vapautui kai-
kista tutkimuskohteista myös 
talvisin, ja tätä päästöä selitti 
parhaiten maan ja ilman läm-
pötila. Työssä saatiin uutta tie-
toa muista talviajan CO2-pääs-
töön vaikuttavista tekijöistä, 
kuten lumen ja maan sulamisen 
seurauksena maan vettymisen 
aiheuttamista tilapäisistä muu-
toksista CO2-päästössä sekä 
CO2-päästön ja maan CO2-pi-
toisuuden yhteydestä toisiinsa.
 

Kasvihuonekaasu 
metaanin määrä kasvaa 
rajusti 

Yhdysvaltain ilmatieteenlai-
toksen NOAA:n mukaan me-
taanin osuus ilmakehässä on 
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kasvamassa huolestuttavasti. 
Vuosien 2006-2007 välise-
nä aikana metaanin määrä on 
kasvanut 0,5 prosenttia, kun se 
edeltäneinä kymmenenä vuote-
na määrä pysyi samana.

Metaanin lisääntyminen saat-
taa johtua ikiroudan sulami-
sesta arktisilla alueilla. Syynä 
voi olla myös Aasian teollis-
tuminen tai trooppisten soiden 
kuivuminen, toteaa NOAA. 
Kasvun syiden selvittäminen 
vie vuosia. 

Metaanin määrä lisääntyi voi-
makkaasti vuosina 1978-1998, 
jonka jälkeen metaanitasot 
pysyivät pitkään samoina. Li-
sääntymiseen vaikuttivat mm. 
Itä-Euroopan maiden teollis-
tuminen ja riisinviljelyn uudis-
tukset. Metaania on ilmakehäs-
sä huomattavasti vähemmän 
kuin hiilidioksidia, mutta se 
kiihdyttää kasvihuoneilmiö-
tä 25 kertaa voimakkaammin 
kuin hiilidioksidi.

Myös toinen ilmaston lämpe-
nemistä aiheuttava kaasu, hiili-
dioksidi, lisääntyi ilmakehässä 
vuonna 2007. Hiilidioksidin 
määrän vuosittainen kasvu oli 
huomattavasti suurempi kuin 
aikaisemmin: hiilidioksidin 
määrä kasvoi 2,4 miljoonas-
osalla vuodesta 2006 vuoteen 
2007. Vuosina 1979 - 2007 hii-
lidioksidin määrä on kasvanut 
keskimäärin vain 1,65 miljoo-
nasosalla vuodessa.

Kasvuun on vaikuttanut erityi-
sesti Kiinan teollisuuden pääs-
töt. Kiina on noussut maailman 
pahimmaksi saastuttajaksi Yh-
dysvaltain ohi. 

Euroopan ilmastopäästöt 
kasvavat jatkuvasti

EU-maiden kasvihuonekaa-
supäästöt kasvavat jatkuvasti 
huolimatta unionin pyrkimyk-
sistä vähentää niitä. Unioni-
maiden teollisuuden hiilidi-
oksidipäästöt kasvoivat viime 
vuonna keskimäärin 0,68 pro-
senttia edellisvuoteen verrattu-
na, kertoo EU-komission pääs-
tökaupparaportti.

YLE Uutiset kertoi toukokuus-
sa, että huolimatta päästöjen 
lisääntymisestä päästömäärä 
ei keskimäärin ylittänyt teol-
lisuudelle myönnettyjä pääs-
töoikeuksia. Teollisuudelle oli 
myönnetty päästöoikeuksia 
2,15 miljardia hiilidioksiditon-
nia. Tästä määrästä käytettiin 
vain 2,05 miljardia tonnia.

Esimerkiksi Saksan ja Alanko-
maat pysyivät komission pääs-
tökaton alla, vaikka Saksassa 
päästöt kasvoivat 1,8 prosenttia 
ja Alankomaissa 4,1 prosenttia. 
Espanjassa päästöt kasvoivat 
3,8 prosenttia ja Britanniassa 
2,1 prosenttia. Molemmat maat 
ylittivät päästöoikeuksiensa 
enimmäismäärän. 

Ympäristökomissaari Stavros 
Dimasin mukaan CO2-päästöt 
olisivat kasvaneet enemmänkin 
ilman vuonna 2005 aloitettua 
päästökauppaa. Hän painotti, 
että tammikuussa alkaneel-
la ja vuoteen 2012 kestävällä 
toisella päästökauppakaudella 
on välttämätöntä rajoittaa an-
karasti kasvihuonekaasujen 
päästöjä ilmastonmuutoksen 
estämiseksi.

Myös Suomessa hallituksen 
teollisuudelle ilmaiseksi myön-
tämät päästöoikeudet ovat kes-
kimäärin riittäneet.

Yrityksille jäi 
runsaasti ylimääräisiä 
päästöoikeuksia

EU:n päästökauppaan kuuluvi-
en suomalaisten laitosten yh-
teispäästömäärä viime vuonna 
oli 42,5 miljoonaa tonnia hii-
lidioksidia. Laitoksille ilmai-
seksi jaetut päästöoikeudet riit-
tivät kattamaan nämä päästöt. 
Ylimääräisiä päästöoikeuksia 
laitoksille jäi runsaalle 3,3 mil-
joonalle päästötonnille. 

EU:n päästökauppajärjestel-
mään kuuluville suomalaisille 
yrityksille jaettiin päästöoi-
keuksia viime vuonna 45,9 
miljoonalle päästötonnille. 
Yritysten tuli ilmoittaa maa-
liskuun 31. päivään mennessä 
laitostensa hiilidioksidipäästöt 
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Energiamarkkinaviraston yllä-
pitämään päästökaupparekis-
teriin. 

Vuonna 2007 päästöoikeudet 
riittivät kattamaan lähes kaik-
kien toimialojen päästöt, vain 
öljynjalostuksessa päästöoikeu-
det eivät riittäneet syntyneisiin 
päästöihin vajeen ollessa noin 
100 000 päästöoikeutta. Yli-
määräisiä päästöoikeuksia jäi 
yrityksille erityisesti lämmön- 
ja energian tuotannossa, mas-
sa- ja paperiteollisuudessa sekä 
terästeollisuudessa ylimäärän 
ollessa kullekin toimialalle 
noin miljoona päästöoikeutta.

Ensimmäinen päästökauppa-
kausi 2005 – 2007 päättyi vii-
me vuodenvaihteessa. Laitos-
kohtaiset tiedot vuosille 2005 
– 2007 myönnetyistä päästö-
oikeuksista, päästöistä sekä 
niiden erotuksesta löytyvät 
osoitteesta: www.emvi.fi/files/
paastooikeustase2007.pdf. 

Yrityskohtaiset tiedot löytyvät 
osoitteesta:  www.emvi.fi/files/
paastooikeustase_toiminnan-
harjoittajat2007.pdf

Tehokas hiekanpoisto 
vähensi pölyämistä

Kadut on puhdistettu suurim-
massa osassa pääkaupunki-
seutua, ja se näkyy YTV:n 
mittausten mukaan myös il-

manlaadussa. Ilman hiukkaspi-
toisuudet ovat alhaisia. 

Kevään pölykausi alkoi maa-
liskuun puolivälissä ja päättyi 
toukokuun alussa. Kuivat ka-
dut pölisivät maaliskuun 11. 
päivästä alkaen. Pari lumisa-
detta, viileä sää sekä katujen 
kastelu suolaliuoksella hillitsi-
vät korkeimpia pitoisuushuip-
puja maaliskuun ajan. 

Kevään pahimmat pölypäivät 
koettiin huhtikuun ensimmäi-
sellä viikolla, kun sää lämpeni 
voimakkaasti. Huhtikuun puo-
livälin jälkeinen sateeton jakso 
kohotti hiukkaspitoisuuksia 
toukokuun alkuun saakka. 

Helsingin keskustassa pöly-
päiviä oli kevään kuluessa 
27 kappaletta. Leppävaarassa 
ja Kauniaisissa oli 11 ja Tik-
kurilassa 5 erityisen pölyistä 
päivää. Hiukkasten raja-arvo 
ei ylittynyt edes Mannerhei-
mintiellä tänä keväänä, joskin 
ylitys on loppuvuonna vielä 
mahdollinen.

Poikkeuksellisen lämmin ja 
vähäluminen talvi helpottivat 
katujen puhdistusta. Hiekoitus-
määrät olivat osin keskiverto-
talvea alempia. Hiekoitushiek-
kaa puhdistettiin kaduilta jo 
talven kuluessa. Tehokas hie-
kanpoisto alkoi pääkaupunki-
seudun kunnissa ennen maa-
liskuun puoliväliä ja valmistui 
ripeästi vappuun mennessä. 

Kadut puhdistettiin tänä vuon-
na selvästi tavallista aiemmin. 
Puhdistuksen viimeistelivät 
rajut tuulenpuuskat 5.5. ja sa-
depäivät 7.5. jälkeen. 

Ilmanlaatu oli maalis-huhti-
kuussa useaan otteeseen huono. 
Heikointa ilma oli huhtikuun 
alkupäivinä, jolloin katupölyn, 
typpidioksidin, pienhiukkasten 
ja otsonin pitoisuudet nousi-
vat YTV:n mittausten mukaan 
korkeiksi. Ilmanlaatu heikkeni 
tyynen ja kuivan sään vuok-
si sekä kaukokulkeutuneiden 
epäpuhtauksien vuoksi. 

Seudun ilmanlaatu on seuratta-
vissa verkossa ja kännyköillä 
osoitteissa www.ytv.fi/ilman-
laatu ja mobi.ytv.fi <http://
mobi.ytv.fi/> .

Kulutuksen 
ilmastovaikutuksia 
selvitetään Climate 
Bonus-hankkeessa

Climate Bonus -ohjelman 
Kulutuksen ilmastovaikutus 
-hanke selvittää, miten elintar-
vikkeista saataisiin luotettavat 
hiilijalanjälkitiedot, jotta koti-
talouksille voitaisiin kehittää 
helppo työkalu hallita kasvi-
huonekaasupäästöjään. Hank-
keessa yhdistyy teollisuuden, 
kaupan, tietotekniikan, rahoit-
tajan, kuluttajan ja tutkimuk-
sen osaaminen Suomessa ja 
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myös maailmalla. 

Ruoka muodostaa neljäsosan 
kotitalouksien aiheuttamista 
ilmastonmuutosvaikutuksis-
ta. Tässä hankkeessa tutkitaan 
mahdollisuuksia ottaa huomi-
oon myös muiden keskeisten 
kulutuksen osa-alueiden, kuten 
asumisen ja liikkumisen pääs-
töjen vaikutukset. Kuluttajan 
jokapäiväisten valintojen avul-
la voidaan vähentää ilmasto-
muutosta aiheuttavia päästöjä. 
Tavoitteena tässä hankkeessa 
on tutkia millainen on hyväk-
syttävä ja helposti omaksuttava 
väline kotitalouksien käyttöön.

Kuluttajien tulisi saada luo-
tettavia tietoja ja samalla tilisi 
voida seurata ostamiensa tuot-
teiden tuotannon ilmastovaiku-
tuksia. Seurantaan voisi halut-
taessa liittää myös bonus- tai 
palkitsemisjärjestelmän. Kas-
vihuonekaasupäästötietojen 
kohdistaminen tuotteille ja pal-
veluille on kuitenkin erittäin 
haasteellista.

Kulutuksen ilmastovaikutusar-
vioita kehitetään kovaa vauhtia 
useissa EU-maissa, mutta nii-
den laatu on vielä vaihtelevaa. 
Tämän hankkeen myötä Suomi 
toimii kansainvälisen tutki-
muksen eturintamassa ohjaus-
keino- ja innovaatiokehityk-
sessä. Kotitalouden päästöjen 
hallintajärjestelmän yksi tavoi-
te on auttaa kuluttajia tekemään 
ilmastomyönteisiä valintoja 

silloin, kun se on mahdollis-
ta. Ilmastohaastetta kannattaa 
ratkoa hyödyntämällä tietotek-
niikkaa täysimääräisesti.

Hankkeen tutkimus- ja kehitys-
yhteistyöstä vastaavat VATT, 
VTT, KTK, SYKE ja MTT. 
Elinkeinoelämää edustavat 
Ruokakesko, HK Ruokatalo, 
Elisa, Stora Enso, Tuulia Inter-
national ja Nokia. 
Esimerkiksi Ruokakeskon ta-
voitteena on rakentaa pilotti 
internetissä toimivasta palve-
lusta, jossa K-plussa-korttia 
käyttävät asiakkaat saavat tie-
toa ostosten hiilidioksidipääs-
töistä. Vastuulliset valinnat 
halutaan tehdä helpoksi asiak-
kaille. Vastuullisesti toimivien 
kuluttajien joukko kasvaa koko 
ajan ja heidän odotuksensa ja 
tarpeensa on huomioitava tuot-
teiden ja palveluiden kehittä-
misessä. K-ruokakaupat voivat 
ohjata vastuullisuustiedolla 
asiakkaita ympäristömyöntei-
siin ja terveellisiin valintoihin. 
Tässä sähköisellä asiakaskom-
munikaatiolla on merkittävä 
rooli.

Vuoden alussa alkanut ja ke-
väällä 2009 valmistuva Kulu-
tuksen ilmastovaikutus -tut-
kimushanke on osa Tekesin 
ClimBus-ohjelmaa: Ilmaston-
muutoksen hillinnästä liike-
toimintaa, jossa keskitytään 
ilmastomyönteisten teknologi-
oiden, palveluiden ja liiketoi-
mintamallien kehittämiseen.

Ilmatieteen laitos 
tuottanut tutkimusta ja 
palveluita jo 170 vuotta

Maaliskuun 28. päivänä tuli 
kuluneeksi 170 vuotta Ilma-
tieteen laitoksen perustamises-
ta. Tämän päivän Ilmatieteen 
laitoksen palvelut pohjautuvat 
ilmakehästä saatavaan laaduk-
kaaseen havainto- ja tutkimus-
tietoon. 
 
Ilmatieteen laitos on monitie-
teinen palvelu- ja tutkimus-
laitos. Se tuottaa yleisen tur-
vallisuuden kannalta tärkeät 
sääpalvelut, ylläpitää valmiutta 
normaaliajan häiriötilanteiden 
ja poikkeusolojen varalle ja 
räätälöi erityissääpalveluja asi-
akkaiden tarpeiden mukaisesti. 
Palveluiden ja menetelmäkehi-
tyksen pohjana toimii ilmake-
hätutkimus. Ilmatieteen laitos 
tarjoaa tutkittua tietoa mm. 
ilmastonmuutoksesta ja ilma-
kehän vaikutuksista ihmiseen 
ja ympäristöön niin päättäjille, 
viranomaisille kuin suurelle 
yleisöllekin.
 
Ilmatieteen laitoksessa työs-
kentelee nykyään noin 580 
työntekijää. Helsingin lisäksi 
Ilmatieteen laitoksella on toi-
mipisteet Sodankylässä, Rova-
niemellä, Tampereella ja Kuo-
piossa.

Helsingin yliopiston magneet-
tis-meteorologinen observato-
rio perustettiin Venäjän Keisa-

Ilmassa
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rin Nikolai I:n allekirjoittamalla 
julistuksella vuonna 1838. 
Magneettisten ja meteorolo-
gisten havaintojen teko kellon 
ympäri, vuoden jokaisena päi-
vänä aloitettiin fysiikan profes-
sori Johan Jakob Nervanderin 
johdolla 1.7.1844. Havaintoja 
Helsingin Kaisaniemen puis-
toon sijoitetussa observatorio-
rakennuksessa tehtiin vuoro-
kaudessa kaikkiaan noin 1000. 
Tätä nykyä Ilmatieteen laitok-
sella on noin 500 säähavainto-
asemaa eri puolilla Suomea.

Helsingin magneettis-meteo-
rologinen observatorio orga-
nisoitiin uudelleen vuonna 
1881, jolloin se päätyi Suomen 
Tiedeseuran hallintaan. Lai-
toksen uudeksi nimeksi tuli 
Meteorologillinen Päälaitos. 
Nimenmuutos kertoi toiminto-
jen painopisteen siirtymisestä 
meteorologian suuntaan. Nämä 
havainnot laajennettiinkin kat-
tamaan koko silloisen Suomen 
alueen. Sääpalvelut käynnis-
tyivät 1880-luvulla, jolloin 
alettiin välittää päivittäisiä sää-
tietoja sanomalehtiin.
 
Sään ennustaminen koki suu-
ren muutoksen tietokoneiden 
kyettyä laskemaan ennusteita. 
Ilmatieteen laitoksessa tieto-
konepohjaiset ennusteet otet-
tiin rutiininomaiseen käyttöön 
vuonna 1969. Tämän päivän 
meteorologia perustuu pitkälti 
uusimpaan teknologiaan. Uu-
simpia havaintolaitteita ovat 

sääsatelliitit ja säätutkat. Sää-
ennusteet lasketaan supertieto-
koneilla ja ne välitetään asiak-
kaille yhä useammin sähköisiä 
kanavia pitkin.
 
Tiedeseuran Päälaitoksesta tuli 
lopulta itsenäinen valtion lai-
tos, Ilmatieteellinen Keskus-
laitos, vuonna 1919. Laitoksen 
henkilöstömäärä oli tuolloin 
20. Samanaikaisesti Tiedeseu-
rasta irrotettiin Merentutki-
muslaitos omaksi yksikökseen. 
Nykyisen nimensä Ilmatieteen 
laitos sai vuonna 1968, jolloin 
laki Ilmatieteen laitoksesta tuli 
voimaan.

Lisää tietoa Ilmatieteen laitok-
sen ja meteorologian histori-
asta osoitteessa: www.fmi.fi/
organisaatio/historia.html
 

Uusi Ympäristön hyväksi 
-palkinto haettavana

Suomen Messusäätiö on julis-
tanut haettavaksi uuden Ym-
päristön hyväksi -palkinnon, 
jonka arvo on 10000 euroa. 
Tänä vuonna halutaan palkita 
ilmastonmuutoksen torjuntaan, 
hillintään tai sopeutumiseen 
toiminnallaan positiivisesti 
vaikuttanut suomalainen hen-
kilö, henkilöiden tai yhteisöjen 
muodostama ryhmä, yritys tai 
muu yhteisö. Palkinto jaetaan 
Cleantech Finland –work-
shopissa syyskuun 10. päivä 

Ympäristötekniikka-messuilla, 
lisäksi palkinnon saaja esillä 
myös SYKE-Plazalla.

Suomen Messusäätiö jakaa pal-
kinnon yhteistyössä Elinkeino-
elämän keskusliiton, Suomen 
Messujen, Suomen ympäris-
tökeskuksen ja ympäristö-
ministeriön kanssa. Voittajan 
valitsee järjestäjien nimeämä 
raati, jonka puheenjohtajana 
toimii Ilmatieteen laitoksen 
pääjohtaja Petteri Taalas. Raa-
tiin kuuluvat Suomen ympä-
ristökeskuksen pääjohtaja Lea 
Kauppi, ympäristöministeriön 
viestintäjohtaja Päivi Sihvola, 
Elinkeinoelämän keskusliiton 
asiantuntija Helena Vänskä ja 
Ilmansuojeluyhdistyksen pu-
heenjohtaja Marja Jallinoja. 

Ehdotukset palkinnon saajaksi 
tulee tehdä elokuun 10. päi-
vään mennessä osoitteeseen 
ymparistopalkinto@finnexpo.
fi . Vapaamuotoisessa ehdotuk-
sessa on oltava tieto palkinnon 
saajasta ja perustelut sekä eh-
dotuksen antajan yhteystiedot. 
Myös raatia avustava asiantun-
tijatyöryhmän etsii sopivia eh-
dokkaita palkinnon saajiksi.

Suomen Messusäätiö rahoit-
taa joka vuosi 400.000 eurolla 
palkintoja suomalaisen elinkei-
noelämän edistämiseen. Näitä 
ovat mm. Tasavallan Presiden-
tin kansainvälistymispalkinto 
ja Kaj Franck –muotoilupal-
kinto.

Ilmassa



30 Ilmansuojelu 2/2008

Metla ja VTT bio- ja 
metsäenergia-
yhteistyöhön 

Ilmastonmuutoksen hillitsemi-
seksi fossiilisten polttoaineiden 
käyttöä on korvattava uusiu-
tuvilla energialähteillä, joista 
merkittävimpiä ovat metsät. 
Metsäntutkimuslaitos (Metla) 
ja Valtion Teknillinen tutkimus-
keskus (VTT) ovat päättäneet 
tehostaa yhteistoimintaansa, 
jotta metsäenergian lisäämis-
tavoitteet voidaan saavuttaa 
nopeasti, kustannustehokkaasti 
ja kestävän kehityksen mukai-
sesti. Tähtäimessä ovat myös 
vientimahdollisuudet. 

VTT osallistuu Metsäntutki-
muslaitoksen Bioenergiaa met-
sistä –ohjelmaan, joka tuottaa 
tutkimustietoa metsistä ja soista 
bioenergian lähteenä koskevan 
päätöksenteon tueksi. Ohjelma 
jakautuu neljään päälinjaan, 
jotka ovat: 1) puubiomassan 
tuotanto ja bioenergiavarat, 2) 
biomassan talteenoton seuran-
naisvaikutukset, 3) biomassan 
hankinta, liiketoimintamallit 
ja poliittiset ohjauskeinot, 4) 
uudet tuotteet. Metsät ovat 
agrobiomassojen ja yhdyskun-
tajätteiden ohella merkittävin 
uusiutuvan biomassan lähde. 

Eurooppa ja erityisesti EU 
pyrkii siirtymään konventio-

naalisesta taloudesta biotalo-
uteen, jossa uusiutumattomia 
energia- ja raaka-ainevaroja 
korvataan biomassapohjaisil-
la raaka-aineilla. Merkittäviä 
uusiutuvan biomassan lähde 
maatalousbiomassojen ohella 
EU:n alueella ovat metsävarat, 
joiden kasvusta hyödynnetään 
vain alle 2/3. Siten metsäva-
rojen käyttöä voitaisiin lisätä 
merkittävästi sekä tuotteiden 
että energian raaka-aineena.

Suomi on sitoutunut nosta-
maan biomassaan perustuvi-
en polttoaineiden tuotantoa 
ja käyttöä useissa energia- ja 
metsäpoliittisissa ohjelmissa. 
Vuonna 1999 metsähakkeen 
käytön tavoitetasoksi asetet-
tiin 5 miljoonaa kuutiometriä 
vuonna 2010 ja edelleen 10 
miljoonaa kuutiometriä vuon-
na 2025. Puupohjaisten bio-
massojen käyttö onkin lähtenyt 
2000-luvulla voimakkaaseen 
kasvuun ja jakson alkutasosta 
(noin 1 milj. kuutiota) päästiin 
vuonna 2006 jo 3,4 milj. kuu-
tiometrin tasolle. Uusimmissa 
tavoitteissa myös nestemäisten 
biopolttoaineiden käyttöä on 
suunniteltu lisättäväksi siten, 
että vuonna 2010 niiden osuus 
moottoripolttoaineista saavut-
taisi 5,75 prosentin tason ja 
vuonna 2020 10 prosentin ta-
son. Sama tavoitetaso on ase-
tettu myös koko EU:ssa. Jos 10 

prosentin moottoripolttoaineis-
ta tuotettaisiin puubiomassalla, 
vaatisi se 4-5 milj. kuutiota raa-
ka-ainetta. Raaka-ainetaseisiin 
vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 
tuotettava polttoaine (FT-diesel 
tai etanoli), käytettävä tuotan-
toteknologia sekä integrointi 
metsä- ja energiateollisuuden 
muihin tuotteisiin.

Lisääntyvä metsäbiomassan 
energiakäyttö vaikuttaa läpäi-
sevästi koko metsätalouteen 
ja -teollisuuteen. Vaikutukset 
ulottuvat metsän uudistamis-
menetelmiin, puulajivalin-
toihin, kasvatukseen, metsän 
käytön suunnitteluun sekä 
puunkorjuu- ja kuljetusoperaa-
tioihin ja näiden työvoimaan.

Uudet energiatuotteet muut-
tavat myös ainespuun hin-
tasuhteita, vaikuttavat sekä 
kuiduttavan että mekaanisen 
metsäteollisuuden raaka-aineen 
saatavuuteen ja tuotteiden sekä 
sivutuotteiden hintasuhteisiin.

Paineet metsäluonnonvaran in-
tensiivisempään hyödyntämi-
seen kasvavat, mikä edellyttää 
ekologisesti ja taloudellisesti 
tehokkaita ja kestäviä toimen-
pideketjuja biomassan tuotan-
nossa, hankinnassa ja jalostuk-
sessa.

Ilmassa
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Tapahtumia

Ilmansuojeluyhdistyksen seminaari Ympäristötekniikka 08 -messuilla 11.9.2008
Helsingin Messukeskuksessa

Ohjelma
Liikenteen päästöt kuriin – keinolla millä hyvänsä?

13.00-13.10  Avaus, Marja Jallinoja, puheenjohtaja, Ilmansuojeluyhdistys ry.
13.10-13.30 Joukkoliikenteen edistämistä maailman metropoleissa
  Leena Silfverberg, yli-insinööri, Ympäristöministeriö
13.30-13.50 Joukkoliikenteen kehittäminen pääkaupunkiseudulla
  N.N.
13.50-14.10 Kävely ja pyöräily suomalaisen liikennepolitiikan sisarpuolina 
  Mikko Laaksonen, suunnittelija, Turun kaupunki
14.10-14.40 Kahvitauko
14.40-15.00 Liikenteen biodieselkokeilun tuloksia pääkaupunkiseudulla 
  Kimmo Erkkilä, tutkimusinsinööri, VTT
15.00-15.20 Autonomistuksen muutokset haasteena päästöille – toimiiko vero-ohjaus?
  Hanna Kalenoja, erikoistutkija, Tampereen teknillinen yliopisto
15.20-15.40 Ruuhka- vai tiemaksu?
  Antti Rainio, toiminnanjohtaja, Älykkään liikenteen verkosto – ITS Finland ry.

33. Ilmansuojelupäivät Lappeenrannassa 19.-20.8.2008

Esillä ajankohtaiset teollisuuden haasteet, hengitysilman terveellisyys, liikenteen 
päästöjen vähentäminen ja päästökauppa.

Ilmoittautumiset Etelä-Karjalan kesäyliopistolle 8. elokuuta mennessä.

Kesäyliopiston yhteystiedot: 
puh. (05) 541 2830, sähköposti: lappeenranta@kesyli.net  sekä 
Jaana Kylliäinen 040-7055 356 tai sähköposti: jaana.kylliainen@kesyli.net

Lisätietoja ja ilmoittautumisohjeet osoitteessa: www2.et.lut.fi/ilmansuojelupaivat. 
Päivien koko ohjelma seuraavalla aukeamalla.

Tervetuloa!
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Tiistai 19.8.2008

9:00 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

AJANKOHTAISTA  
pj. professori Esa Marttila, 
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

10:00  Seminaarin avaus, rehtori Ilkka Pöy-
hönen, Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto

10:10  Mitä ovat Ellu ja Allu? – Aluehallin-
non ja ministeriön ajankohtaiset ter-
veiset, ympäristöministeri Paula Leh-
tomäki

10:40  EU:n ilmasto- ja energiapaketin haas 
teet Suomelle, neuvotteleva virkamies 
Jaakko Ojala, YM

11:00  Miten kansallinen ilmasto- ja energi-
astrategia taittaa päästökasvun? yli-
johtaja Taisto Turunen, TEM

11:20  Teknologiapolut 2050 – Mistä energi-
aa vähähiilisessä tulevaisuudessa? tek-
nologiapäällikkö Satu Helynen, VTT

11:40  Direktiiveillä päästöille kattoja ja il-
maan laatua, neuvotteleva virkamies 
Seppo Sarkkinen, YM

12:00  Lounastauko kaupungintalolla

TEOLLISUUDEN HAASTEET JA 
MAHDOLLISUUDET (Lappeenranta-
salissa)  
pj. yksikönpäällikkö Alec Estlander, 
Suomen ympäristökeskus

12:40  Paras käyttökelpoinen tekniikka uu-
distettavassa IPPC-direktiivissä, yli-
tarkastaja Sirpa Salo-Asikainen, YM

13:10  Direktiiviuudistuksen haasteet
 - kommenttipuheenvuorot
 - Energiateollisuus, asiantuntija Miia 

Wallén, Energiateollisuus ry
 - Metsäteollisuus, ympäristöpäällikkö 

Hilkka Hännikäinen, Metsäteollisuus ry
13:40  Kahvitauko
14:00  Kevennystä pienten polttolaitosten 

ympäristöluvitukseen, lainsäädäntö-
neuvos Oili Rahnasto, YM

14:20  Ympäristöstä ja energiasta liiketoi-
mintaa, ohjelmajohtaja Jukka Nopo-
nen, Sitra

14:40  Ilmasta bisnestä Kiinassa, liiketoi-
mintajohtaja Pasi Makkonen, Global 
Ecosolutions Oy

15:00  Lopetus ja siirtyminen iltaohjelmaan

TERVEELLISEMPÄÄ 
HENGITYSILMAA (Valtuusto-salissa) 
pj. tutkimusprofessori Jaakko 
Kukkonen, Ilmatieteen laitos

12:40  Raja-arvot ylittyivät – millaisin kei-
noin ilma puhdistuu Helsingissä? 
ympäristötarkastaja Jari Viinanen, 
Helsingin kaupunki

13:00  Katupölyn torjuntaa täsmäasein, il-
manlaatuyksikön päällikkö Kaarle 
Kupiainen, Nordic Envicon Oy

13:20  Miten dieselöityminen ja uudet 
puhdistustekniikat vaikuttavat pääs-
töihin? erikoistutkija Maija Lappi, 
VTT

13:40  Kahvitauko
14:00  Kasvavan rekkaliikenteen ilmanlaa-

tuvaikutukset Itärajalla, tutkija Sari 
Lappi, Ilmatieteenlaitos

14:20  Puunpolton ja tieliikenteen hiukkas-
päästöistä aiheutuvat terveysriskit, 
tutkija Marko Tainio, Kansanterve-
yslaitos

14:40  Ilmansaasteiden terveyshaitat ja nii-
den vähentäminen - mitä vielä pitäisi 
tehdä? erikoistutkija Raimo O. Salo-
nen, Kansanterveyslaitos

15:00  Lopetus ja siirtyminen iltaohjelmaan

ASIANTUNTIJAKESKUSTELUT

16:00 - 18:30  Savusauna
17:00 - 19:00  Risteily
16:30 - 17:30  Kulttuurikierros
20:30 - 01:00  Illanvietto Lappeenrannan 
  Kasinolla

ILMANSUOJELUPÄIVIEN



33Ilmansuojelu 2/2008

Keskiviikko 20.8.2008

LIIKENTEEN PÄÄSTÖT KURIIN 
KEINOJA KAIHTAMATTA?  
pj. yli-insinööri Leena Silfverberg, YM

8:30  Liikennepoliittinen selonteko 2020, 
rakennusneuvos, yksikönpäällikkö 
Mikko Ojajärvi, LVM

8:50  Päästöjen vähentäminen liikennejär-
jestelmän suunnittelussa, tutkimus- 
ja kehitysjohtaja Raisa Valli, Sito Oy

9:05  Kohti houkuttelevampaa ja ympäris-
töystävällisempää joukkoliikennettä, 
kalustoinsinööri Petri Saari, HKL

9:20  Autonomistuksen muutokset haas-
teena päästöille – toimiiko vero-oh-
jaus? erikoistutkija Hanna Kalenoja, 
TTY

9:35  Ruuhkamaksujärjestelmän haasteita 
ja mahdollisuuksia, neuvotteleva vir-
kamies Tuomo Suvanto, LVM

9:50  Kävely ja pyöräily suomalaisen lii-
kennepolitiikan sisarpuolina, suun-
nittelija Mikko Laaksonen, Turun 
kaupunki

10:10  Kahvitauko

PANEELIKESKUSTELU LIIKENTEEN 
PÄÄSTÖT LASKUUN - MINKÄ PITÄÄ 
MUUTTUA?  
pj. yli-insinööri Leena Silfverberg, YM

10:30 - 11:45 
 jäsenet:
 kalustoinsinööri Petri Saari, HKL
 ylitarkastaja Saara Jääskeläinen, 

LVM
 toimitusjohtaja Pekka Puputti, Auto-

tuojat

 suunnittelija Mikko Laaksonen, 
Turun kaupunki

 erikoistutkija Hanna Kalenoja, 
TTY

 ympäristöpäällikkö Otto Lehti-
puu, VR

 tuotantojohtaja Pasi Leimi,
 Lappeenrannan kaupunki
11:45  Lounastauko

HARJOITTELUSTA TOSITOIMIIN 
PÄÄSTÖKAUPASSA  
pj. erikoistutkija Timo Laukkanen, 
TKK

12:45  Ensimmäisestä päästökauppajak-
sosta opittua, yli-insinööri Jouko 
Hepola, Energiamarkkina- viras-
to

13:05  Turbulenssia ja niukkuutta pääs-
tökauppa-markkinoilla, analyy-
tikko Juha Ruokonen, GreenStre-
amNetwork

13:25  Päästökaupan kehitysnäkymiä 
vuoden 2012 jälkeen, neuvotte-
leva virkamies Harri Laurikka, 
YM

13:45  Joustomekanismien mahdolli-
suudet – kokemuksia suomalai-
sista CDM- ja JI –hankkeista, 
yksikönpäällikkö Alec Estlander, 
SYKE

14:05  Ilmansuojelupäivien päätös pj. 
Marja Jallinoja, Ilmansuojeluyh-
distys ry

OHJELMA
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Summaries
Heavy metal intakes in 
Finland, especially during 
pregnancy and childhood 

During the last decades the hea-
vy metal (mercury, cadmium 
and lead) emission sources 
from industry and traffic have 
been decreasing in Finland 
and also the average intakes of 
Finnish people have been dec-
reasing. Anyhow there are dif-
ferences between locations and 
population groups, and especi-
ally there is still concern about 
mercury in predatory fish. At 
the same time there are new 
research results about the pos-
sible harmful effects for health 
in lower intakes than earlier. 
Time of pregnancy and child-
hood are very critical in that 
respect. The loads of heavy 
metals in the soils anyhow still 
exist, and in cultivated soils 
the amounts of cadmium and 
lead are even increasing.  New 
ways of land use and forest tre-
atment, use of new biomateri-
als for energy production, and 
the climate change might cause 
changes in transportation of 
heavy metals world wide and 
create new risks. 

Marjatta Kantola
Ph.D, Laboratory Manager
Finnish Forest Research Insti-
tute (Metla),
Unioninkatu 40 A,
FI-00170 HELSINKI, FINLAND
Tel. +358 10 211 2402
GSM +358 50 391 2402
marjatta.kantola@metla.fi

Helena Mussalo-Rauhamaa
Ph.D, MD, Senior Medical Officer
The State Provincial Office of 
Southern Finland
Th Social and Health care De-
partment
P.O.Box 110, 00521 Helsinki
Tel. +358 71 873 2529
helena.mussalo-rauhamaa@
laaninhallitus.fi
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llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnalli-
sena ympäristönsuojelujär-
jestönä.

llmansuojeluyhdis tyksen 
tarkoituksena on edistää 
ilmansuojelua ja ilman-
suojelun tutkimusta Suo-
messa sekä toimia yh-
dyssiteenä  ilmansuojelun 
parissa työskentelevien 
henkilöiden ja yhteisöjen 
välillä Suomessa ja ulko-
mailla.

llmansuojeluyhdistys pyrkii 
toiminnallaan edistämään 
ilmansuojelualalla toimivien 
henkilöiden ammattitaitoa. 
Ilmansuojeluyhdistys on 
perustettu vuonna 1976.

llmansuojeluyhdistys:
1. seuraa alansa tutkimuk-

sen,  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 julkaisutoimin-
taa

7.  osallistuu kansainväli-
seen tiedonvaihtoon

Luftvårdsföreningen 
fungerar som nationell mil-
jövårdsförening.

Luftvårdsföreningens syf-
temål är att främja luftvår-
den och luftvårdsforsknin-
gen 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 arbetar 
med luftvårdsfrågor. Luft-
vårdsföreningen är grundad 
år 1976.

FAPPS:
1. follows technical,   

scientific, administratio-
nal  and legislational  
developments of air   
protection

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.  publishes

7.  participates in the   
international  information 
exchange

Finnish Air Pollution Pre-
vention Society (FAPPS) 
is the national air pollution 
prevention association.

The purpose of FAPPS is 
to prevent air pollution and 
to promote the research of 
air protection in Finland. 
FAPPS connects people 
and communities working 
with air protection issues in 
Finland and abroad.

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

Luftvårdsföreningen:
1.  följer med den veten- 

skapliga, forsknings- 
mässiga,  tekniska 
samt förvaltnings- och 
lagstiffningsmässiga ut- 
vecklingen i sin bransch

2.  planerar och ordnar  
skolningstillfällen samt  
bedriver publikations - 
verksamhet

3.  ordnar exkursioner   
både i Finland och   
utomlands

4.  rapporterar om aktuella  
luftvårdsfrågor i sin   
medlemstidning

5.  avger utlåtanden och  
tar  initaiativ i  
luftvårdsfrågor

6.  bedriver publikations- 
verksamhet och

7.  deltar i det internatio- 
nella luftvårdssamarbe-
tet
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