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Pääki r j o i t u s

Pyhän lehmämme ääni, päästöt ja juoma

T

ämänkertaisen lehtemme artikkelien yhteinen nimittäjä
on liikenne. Se aiheuttaa viidenneksen kasvihuonekaasupäästöistä; sen melun ja ilmansaasteiden piirissä asuu
satojatuhansia suomalaisia. Sen terveyshaitat kohdistuvat
yhteiskuntamme haavoittuvampiin jäseniin: lapsiin, vanhuksiin ja
sairaisiin. Voimme ihmetellä, miksi päiväkoti tai mummon mökki
on rakennettu vilkkaasti liikennöidyn väylän varteen. Kenties rakennus onkin rakennettu 50 vuotta sitten, jolloin koko tietä ei ollut,
ja ainakin autojen määrä oli vain murto-osa nykyisestä.

TÄ V
Sisältö 2 / 2010

H

elsingin kaupungin hallitus teki hiljattain päätöksen, jolla
edistetään vähäpäästöisten ajoneuvojen hankkimista
kaupungin omaan kalustoon, busseiksi, jäteautoiksi ja
pysäköintikannustein yksityisautoiksi. Toivottavasti muut kunnat ja
yritykset seuraavat esimerkkiä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi
on fossiilisista polttoaineista luovuttava autoilussa jollakin aikajänteellä.

S

ähköautoja odotellessa tarvitaan nestemäisiä tai kaasumaisia biopolttoaineita. Kestävimpinä pidetään ainakin
jätteistä tuotettuja polttoaineita, metaania ja etanolia sekä
hakkuutähteitä. Kestävyys ja ilmastohyöty asetetaan puntariin erityisesti, kun polttoainetta tuotetaan pelloilla, jolloin se kilpailee
ruoantuotannon kanssa. Polttoaineen tuotanto voi myös lisätä
metsien häviämistä, joka on ilmastonmuutoksen kannalta hyvin
merkittävä seikka. Autoilua ei kai koskaan saada täysin kestäväksi. Haittoja voidaan kuitenkin minimoida.

Jari Viinanen
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N E P Ä ÄS

ehokkainta olisi autolla ajamisen vähentäminen. Pihassa
seisova auto ei päästele eikä ääntele. Auton polttoaineen
kulutuksella on huikea merkitys. Uuden auton ostaja on paljon vartijana. Auto, jonka hän valitsee, voi olla liikenteessä vielä
20 vuoden päästä. Päästöero vähän ja paljon kuluttavan välillä
koko auton elinvuosien aikana voi olla kymmeniä tonneja hiilidioksidia.
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utot ovat meille rakkaita. Niitä ihaillaan, kylvetetään ja niille rakennetaan tasaisia polkuja. Auto on osa perhettä.
Niitä on Suomessa jo miljoonia. Miljoonista pienistä äänistä syntyy kuitenkin ikävä jylinä, päästöistä katku ja ilmaston
lämpenemistä. Melua vastaan käymme estein, uusin renkain ja
asfaltein ja hiukkasia kitkemme suodattimilla.
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Eurooppalainen pilottihanke ympäristöterveysriskien määrittämiseksi:

Pienhiukkaset ja sisäilman saasteet suurimpia
kansanterveysriskejä
Pienhiukkaset, ympäristömelu, passiivinen tupakointi ja radon nousivat tärkeimmiksi kansanterveysriskeiksi kuuden maan Eurooppalaisessa yhteishankkeessa, jossa sovellettiin Maailman Terveysjärjestön käyttämää haittapainotettua elinvuotta Euroopan
maissa tärkeisiin altisteisiin. Suomessa väestön kokonaistautikuorma oli korkein osallistuneista maista, mutta tarkasteltujen
ympäristötekijöiden vaikutus siihen pienin.
ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja hankkeeseen osallistuivat seuraavat
maat: Belgia, Ranska, Saksa, Italia, Hollanti (Kuva 1). Hankkeen
tuloksia esiteltiin WHO:n viidennessä Ympäristö ja terveys -ministerikokouksessa Parmassa maaliskuussa 2010 (EBoDE, 2010), ja ne
muodostivat olennaisen osan WHO:n seurantaraportin johtopäätöksistä (WHO, 2010).

Maailman Terveysjärjestö WHO järjesti helmikuussa 2009 kokouksen Bonnissa Saksassa, jossa sovittiin uuden kansainvälisen hankkeen käynnistämisestä (WHO, 2009a, b). Environmental burden
of disease in the European Region (EBoDE) -hankkeen tavoitteiksi
asetettiin aiempien terveysvaikutusarviointien päivittäminen, arvioinnin kohdistaminen Euroopan maille merkittäviin altisteisiin, ja kansainvälisesti harmonisoitujen menetelmien kehittäminen.

Mittarina haittapainotettu elinvuosi

Aiemmat arvioinnit ovat osoittaneet, että julkisessa keskustelussa
esillä olevien ympäristöperäisten terveysriskien tasoissa on kertaluokkien eroja, ja siten torjuntatoimien kohdentamisella voi olla suuri
vaikutus saavutettavaan kansanterveydelliseen hyötyyn. Vastaavasti
erityyppisten altisteiden osalta hyväksyttävänä pidettävä riskitaso
vaihtelee huomattavasti (Priha, 2010). Edellä mainitut syyt saattavat
johtaa siihen, että resursseja kohdistetaan alhaisten riskitekijöiden
torjuntaan, vaikka tosiasiassa yleisemmistä altisteista aiheutuisi
suurempi kansanterveydellinen haitta. Päätöksenteon tueksi tarvitaan
siten kvantitatiivista tietoa eri altisteisiin liittyvien haittojen laajuudesta.

Yllä mainitussa kansallisessa SETURI-hankkeessa arvioitiin lähes kolmenkymmenen altisteen vaikutuksia eri sairauksien tapausmäärinä
(Hänninen ym. 2010). Kun sairauksissa on mukana huonon ennusteen keuhkosyöpä, suuren kansanterveysvaikutuksen sydän ja
verisuonitaudit sekä yhä yleistyvä astma ja unihäiriöt, on selvää että
tapausmäärien vertailussa on omat haasteensa.
Maailman Terveysjärjestö käyttää haittapainotettua elinvuosien
menetystä (DALY, Disability adjusted life years) verratessaan erityyppisten sairauksien aiheuttamaa tautikuormaa maailmanlaajuisesti.
Tämä mittari mahdollistaa erilaisten väestötason haittavaikutusten
sekä eri tekijöistä aiheutuvan tautikuorman keskinäisen vertailun.

EBoDE-hankkeen tulokset ovat erittäin mielenkiintoisia juuri nyt,
sillä rinnakkaisessa kansallisessa sosiaali- ja terveysministeriön sektoritutkimuslaitosten riskinarviointihankkeessa (SETURI) saatuja tuloksia esitellään juuri ilmestyneessä Ympäristö ja Terveys -lehden teemanumerossa 3/2010 (esim. Pekkanen 2010, Hänninen ym. 2010,
Pekkanen ym. 2010, Priha 2010). EBoDE-hankkeen koordinaattorina toimi vuoden 2009 alussa toimintansa aloittanut terveyden

4

2 / 2010

WHO on kehittänyt globaalia tautikuorman arviointiohjelmaa
jo useita vuosikymmeniä ja 2000-luvun alusta lähtien erityisesti
ympäristötekijöiden vaikutusten arviointia. WHO:n työssä globaali
näkökulma ja kehittyvien maiden olosuhteet kohdistuvat kuitenkin
ensisijaisesti tartuntatauteihin ja muihin tekijöihin, joiden merkitys
kehittyneissä maissa on suhteellisen pieni. EBoDE-hankkeessa haluttiin soveltaa samoja menetelmiä altisteisiin, joiden arvellaan olevan
keskeisiä Euroopassa.
Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin yhdeksän altisteen
aiheuttamat terveysvaikutukset kuudessa EU-maassa (Taulukko 1). Altisteet valittiin ensisijaisesti niiden oletetun kansanterveysvaikutuksen
perusteella, mutta mukaa otettiin myös altisteita, joiden torjuntaan
on kiinnitetty runsaasti huomiota (esim. bentseeni, dioksiinit ja passiivinen tupakointi), tai joiden merkityksen arvioidaan olevan nousussa (esim. melu ja otsoni). Mukana on myös lyijy, joka on yksi eniten
torjuntatoimia osakseen saaneista altisteista. Lyijyn osalta torjuntatoimet ovat viimeisten kahden vuosikymmenen aikana johtaneet altistumisen merkittävään alenemiseen. Tupakoinnin osalta vastaavia
edistysaskeleita ollaan hyvää vauhtia ottamassa, vaikka Euroopan
mittakaavassa uusia rajoituksia ei olekaan vielä hyväksytty yhtä
hyvin kuin Suomessa. Näidenkin tekijöiden osalta on siis kiinnostavaa nähdä tilanteen kehittyminen.

Kuva 1.
EBoDE-hankkeeseen osallistuneet kuusi maata ja tehtyjen
arviointien alueellinen kattavuus.

Taulukko 1.
Ensimmäisessä vaiheessa arvioitavaksi valitut altisteet ja niihin liittyvät terveysvaikutukset sekä kohdeväestö ja arviointitapa
(Lihavoidut altisteet on arvioitu käyttäen luotettavampana pidettäviä väestöepidemiologiaan pohjautuvia suhteellisen riskin malleja
(RR), jotka huomioivat myös maiden välillä olevat erot väestön taustatautikuormassa).
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Altisteiden arvioinnissa epävarmuuksia

Arvioiden epävarmuuteen vaikuttavat useat tekijät. Annos-vastesuhteisiin liittyvä epävarmuus on parhaimmillaankin kymmenien
prosenttien suuruusluokkaa. Useiden altisteiden osalta myös altistustasojen arviointi osoittautui haasteelliseksi. Vaikeuksia oli erityisesti lyijy- ja formaldehydialtistusten arvioinnissa. Näiden osalta terveysvaikutusfunktio sisältää turvallisena pidetyn kynnystason, jonka väestö
keskimäärin alittaa. Osa väestöstä kuitenkin todennäköisesti altistuu
turvallista tasoa korkeammille pitoisuuksille, ja tämä väestön osuus
jouduttiin arvioimaan jakaumamalleilla.

Alustavien tulosten perusteella suurin ympäristöterveysriski Euroopassa liittyy selvästi ilman pienhiukkasiin, jotka aiheuttavat 6000–9000
menetettyä DALYa vuodessa miljoonaa asukasta kohden. Toiseksi
merkittävimmäksi tekijäksi nousi ympäristömelu (1000–1500 DALY/
vuosi/miljoona asukasta), perässään radon (600–800), passiivitupakointi (300–700), lyijy (200–400), otsoni (40–200), dioksiinit
(0–400), bentseeni (2–4) ja formaldehydi (0–2).

Soveltuvuus kansainvälisiin vertailuihin

Arviointiin liittyy kaikkien altisteiden osalta kohtuullisen suuria epävarmuuksia, mutta suuret muutokset tärkeysjärjestyksessä ovat epätodennäköisiä. Esitetyt tulokset ovat mukana olevien kuuden maan
keskiarvoja (Kuva 2).

Dioksiinien osalta kansainväliseen vertailtavuuteen vaikuttavat jonkin
verran käytettävissä olevien altistustietojen kirjavuus. Joissakin maissa
on käytetty menetelmää, joka havaitsee vain samantyyppisten yhdis-

Kuva 2.
Pilottivaiheessa tarkasteltujen altisteiden suhteellinen tautikuorma osallistuneissa maissa keskimäärin.

Tarkasteltujen ympäristötekijöiden Suomessa vuosittain aiheuttama
tautikuorma jää ainoana maana alle 10 000 DALYa miljoonaa asukasta kohden. Yhteensä Suomessa arvioitiin menetettävän tarkasteltujen yhdeksän altisteen vaikutuksesta 40 400 tervettä elinvuotta.
Ikäluokan kokoon suhteutettuna tämä tarkoittaa lähes yhden elinvuoden menetystä henkilöä kohden elinaikana. Suomessakin suurin osa
haitoista aiheutuu pienhiukkasista (68 prosenttia kokonaishaitasta).
Toisena tulee radon (15 prosenttia) ja kolmantena melu (7 prosenttia). Bentseenin, otsonin, lyijyn ja formaldehydin vaikutukset jäävät
reilusti alle yhden prosentin tarkasteltujen ympäristöaltisteiden yhteisvaikutuksesta.

“

Altistustasot olivat kuitenkin formaldehydiä ja radonia lukuun ottamatta
pääsääntöisesti muita maita alhaisempia, ja kokonaisuutena altisteiden
aiheuttama tautikuorma arvioitiin

Suomessa väestön kokonaistautikuorma oli korkein viiteen muuhun
osallistujamaahan verrattuna ja väestön eliniän odote vastaavasti lyhin. Altistustasot olivat kuitenkin formaldehydiä ja radonia lukuun ottamatta pääsääntöisesti muita maita alhaisempia, ja kokonaisuutena
altisteiden aiheuttama tautikuorma arvioitiin Suomessa muita maita
pienemmäksi. Tarkasteltujen altisteiden osuus Suomen koko tautikuormasta oli noin 6 prosenttia, kun se oli korkeimmillaan Italiassa 12
prosenttia ja kuuden maan väestöpainotettuna keskiarvona noin 10
prosenttia.

Suomessa muita maita pienemmäksi.
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teiden kokonaisvaikutuksen. Toisissa maissa on puolestaan määritetty altistumista dioksiineille ja dioksiininkaltaisille PCB-yhdisteille, joka
piti muuttaa yhteismitalliseksi käyttäen WHO:n toksisuusekvivalentteja.

“

Useiden merkittävien altisteiden osalta altistuksen arviointiin oli kuitenkin käytettävissä kansainvälisesti kehitettyjä ja validoituja malleja
ja tietokantoja. Esimerkiksi pienhiukkasten altistusmalli perustui EU:n
AirBase-tietokannan pohjalta tehtyyn spatiaaliseen ekstrapolaatiomalliin, jonka alueellinen tarkkuus (10x10 km) on aiempia malleja
parempi (ETC/ACC, de Leeuw & Horalek, 2009). Myös altistuminen radonille (Darby ym. 2006) ja passiiviselle tupakoinnille (EC,
2009) arvioitiin kansainvälisen aineiston perusteella.

Kertoimiin sisältyy kuitenkin aina
arvolatauksia, jotka voivat vaikuttaa sairauksien erilaiseen painottamiseen. Erityisen merkittävä
tämä keskustelu on melun osalta.

“

Hankkeen tarkoitus oli myös arvioida käytettävissä olevien aineistojen ja menetelmien soveltuvuutta kansainvälisiin vertailuihin.
Hankkeen kuluessa keskusteltiin muun muassa eri-ikäisiin väestöryhmiin kohdistuvien haittojen arvottamisesta. WHO soveltaa 3
prosentin vuotuista inflaatiotasoa tulevaisuuden terveysvaikutuksien
arvioinnissa (discounting). Tämä johtaa nuorten henkilöiden osalta
menetettyjen elinvuosien alhaisempaan arvottamiseen, mikäli arvioinnissa käytetään WHO:n lähtöaineistoja. Hankkeen seuraavassa
vaiheessa aiotaankin verrata diskontattuja ja diskonttaamattomia
tuloksia ennen jatkosuositusten antamista.
meluun verrattuna. Melun merkitys on Suomessa pienempi kuin muissa maissa. Liikennemäärien oletetaan kuitenkin kasvavan, ja siten
meluvaikutukset ovat selkeästi nousemassa keskeiseksi ympäristöterveysriskiksi myös Suomessa. Melu aiheuttaa verenpaineen nousua ja
lisää siten sydän- ja verisuonisairauksien tautikuormaa.

Toinen arviointimenetelmiin liittyvä, keskustelua herättänyt aihe
on DALY-mittariin sisäänrakennetut haittapainokertoimet, joiden
avulla erilaisiin sairauksiin liittyvä haitta muunnetaan vastaamaan
elinvuosien menetystä. WHO:n määrittämä haittapainokerroin on
esimerkiksi astmalle 0,04 ja vakavalle unihäiriölle 0,10. Näin ollen
25 astmaatikon tai 10 vakavasta unihäiriöstä koko vuoden kärsivän
henkilön katsotaan menettävän saman verran tervettä elämää, kummassakin tapauksessa yhteensä yhden elinvuoden.

Muut johtopäätökset
Ilmastonmuutokseen torjuntatoimet saattavat johtaa rakennusten
alentuneeseen ilmanvaihtoon ja siten lisääntyneeseen altistumiseen
sisäilman saasteille. Näistä radonin terveysvaikutukset ovat omaa
luokkaansa. Formaldehydin osalta arviointiin liittyy poikkeuksellisen
suuria epävarmuustekijöitä, mutta vaikka formaldehydistä aiheutuvat
vaikutukset olisivat kymmenkertaisia, eivät ne silti yltäisi kuin murtoosaan radonin vaikutuksista. Myönteinen tulos Suomen osalta oli,
että passiivisesta tupakoinnista aiheutuvat ongelmat jäävät selkeästi
radonin alapuolelle. Keski-Euroopan maissa passiivitupakoinnista
aiheutuu huomattavasti enemmän haittavaikutuksia.

Haittapainokertoimet ovat ammattilaispaneelien määrittämiä, ja
niitä on verrattu maallikoiden näkemyksiin. Kertoimiin sisältyy kuitenkin aina arvolatauksia, jotka voivat vaikuttaa sairauksien erilaiseen
painottamiseen. Erityisen merkittävä tämä keskustelu on melun osalta, joka Euroopan mittakaavassa nousi arvioinnin toiseksi ja Suomessakin kolmanneksi merkittävimmäksi haittatekijäksi.

Aliarvioita ympäristöaltisteiden tautikuormasta

Tarkastelluista altisteista bentseeni ja formaldehydi kuuluvat EU:n
REACH lainsäädännön alaisuuteen. Tulosten valossa voidaan todeta,
että väestötasolla näistä kemikaaleista aiheutuvat ympäristöperäiset
terveysvaikutukset alittavat REACHin asettaman tavoitteen, joka on
yksi elinaikainen kuolemantapaus sataatuhatta asukasta kohden.
Lisäksi voidaan todeta, että koko väestöön vaikuttavat altisteet,
erityisesti pienhiukkaset, aiheuttavat joka vuosi kolmesta neljään
kertaluokkaa suuremman tautikuorman. Vaikka Eurooppa on ottanut
johtavan aseman kemikaalilainsäädännön kehittämisessä, samaa ei
voida sanoa ympäristön pienhiukkasiin liittyvän riskin suhteen.

Suomessa noin 6 prosenttia väestön tautikuormasta aiheutuu tarkastelluista ympäristötekijöistä. Selvityksessä oli kuitenkin mukana vain
pieni osa tunnetuista ympäristöaltisteista, ja näidenkin osalta vain ne
terveysvaikutukset, joiden syy-seuraussuhteesta ja annosvastesuhteesta oli olemassa riittävä näyttö. Vaikuttaa siten varmalta, että esitetyt
luvut ovat aliarvioita ympäristöaltisteiden todellisuudessa aiheuttamasta tautikuormasta. Samaan suuntaan vaikuttaa myös WHO:n
käyttämä diskonttaus, joka vähentää tulevaisuudessa menetettyjen
elinvuosien nykyarvoa.
Ylivoimaisesti suurin tautikuorma arvioitiin aiheutuvaksi pienhiukkasista. Pienhiukkasten vaikutukset Suomessa olivat nelinkertaiset toisena tulleeseen radoniin ja kahdeksankertaiset kolmantena tulleeseen

EU asetti taannoin pienhiukkasten raja-arvoksi 25 µg m-3. Tämä
taso alittuu Suomessa reippaasti. Tästä huolimatta pienhiukkasista
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aiheutuu arvioiden mukaan myös Suomessa huomattava kansanterveyshaitta, esimerkiksi 1000–2000 vuotuista ennenaikaista kuolemantapausta.
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Voidaanko biopolttoaineiden ilmastohyödyt
varmistaa?
Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan ripeitä ja tehokkaita toimenpiteitä. Yhtenä keinona ollaan eri puolilla maailmaa lisäämässä biopolttoaineiden käyttöä liikenteen polttoaineena.
Biopolttoaineiden ilmastovaikutuksista
on esitetty hyvin vaihtelevia arvioita.
Miksi arviointi on niin hankalaa? Entä
voidaanko biopolttoaineiden tuotannon
ilmastohyödyt varmistaa kehitteillä olevien kestävyyskriteerien avulla?
Sampo Soimakallio, Erikoistutkija
Kati Koponen, Tutkija
VTT

Liikenteen biopolttoaineiden käyttö on
kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Kansainvälinen energiajärjestö IEA ennustaa
liikenteen biopolttoaineiden käytön kasvavan vuoden 2006 tasosta nelin- tai jopa
kuusinkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä.
Monet maat, kuten USA, EU, Kiina ja
Brasilia ovat asettaneet voimakkaita tavoitteita biopolttoaineiden käytön lisäämiselle.
Tavoitteita perustellaan erityisesti pyrkimyksillä hillitä ilmastonmuutosta, mutta öljyriippuvuuden vähentämisellä sekä energiaomavaraisuuden ja alueellisen työllisyyden
parantamisella.
Biomassa ja sen tuottamiseen tarvittava maa-ala ovat rajallisia resursseja,
joita käytetään myös muun muassa ruoan,
eläinten rehun ja kuidun tuottamiseen sekä
ekosysteemipalvelujen ylläpitämiseen. Samalla, kun biopolttoaineiden käyttöä ollaan lisäämässä merkittävästi, ennustaa YK
maailman väkiluvun kasvavan nykyisestä
noin seitsemästä miljardista yhdeksään miljardiin vuoteen 2050 mennessä.
Lisäksi länsimaista elintasoa tavoitellaan
ympäri maailman. Kilpailu rajallisista resursseista eri käyttökohteiden välillä kiihtyy ja
paineet raivata uutta peltopinta-alaa ja
tehostaa nykyistä tuotantoa ovat valtavat.
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Trooppisten sademetsien raivaaminen pelloiksi aiheuttaa tälläkin hetkellä noin viidenneksen koko maailman kasvihuonekaasupäästöistä. Tämä arvokas luonnonvara
on todella vaarassa hävitä maapallolta
kokonaan, ellei metsien hävittämistä saada
pian kuriin.

Kestävyyskriteerit apuun ongelmissa
Kriittisyys biopolttoaineiden alati kasvavaa
tuotantoa kohtaan on noussut viime vuosina
voimakkaasti siihen yhdistettävien erinäisten
ympäristöllisten ja sosiaalisten ongelmien
vuoksi. Tästä syystä eri tahoilla on ryhdytty
valmistelemaan kestävyyskriteerejä, jotka
biopolttoaineiden tulisi täyttää. Monet kriteereistä ovat vapaaehtoisia, mutta ainakin
EU:ssa ja USA:ssa ollaan ottamassa näitä
käyttöön myös lainvoimaisina. Keskeinen
kysymys on, voidaanko biopolttoaineiden
kestävyyskriteereillä taata se, ettei biopolttoaineiden tuotanto aiheuta merkittäviä
ekologisia ja sosiaalisia haittoja.
Kestävyys on moniulotteinen asiakokonaisuus, joka sisältää erilaisia ekologisia, taloudellisia, sosiaalisia ja kulttuurillisia
tekijöitä. Sen mittaaminen on hankalaa,
sillä se riippuu aina kulloinkin määritellystä
asiayhteydestä eikä kaikille kestävyyden
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ulottuvuuksille ole olemassa soveltuvaa indikaattoria. Kestävyyskäsite myös muuttuu
ajan myötä. Jo pelkästään ilmastovaikutusten arviointi on hyvin haastavaa ja tulokset
riippuvat useista erilaisista valinnoista, joita
arvioinnissa joudutaan tekemään.

Biomassan käytön ilmastovaikutuksista
Elinkaariarviointi on periaatteessa soveltuvin
viitekehys, minkä tahansa tuotteen tai palvelun elinkaaren aikaisten ilmastovaikutusten
arviointiin. Kriittisinä tekijöinä elinkaariarvioinnissa on tutkimuskysymyksen asettelu ja
siihen soveltuvan tarkastelurajauksen, toiminnallisen yksikön, kohdentamisperiaatteiden,
vertailutilanteen, tietopohjan ja indikaattoreiden valinta sekä tulosten tulkitseminen.
Elinkaariarviointiin liittyy aina epävarmuuksia ja herkkyyksiä, joita aiheutuu valituista
menetelmistä, epätarkoista tiedoista ja
käytettävästä arviointimallista.
Biomassan käytön ilmastovaikutukset
aiheutuvat monista eri tekijöistä. Viljelyssä
käytetään usein lannoitteita, joiden seurauksena voi vapautua merkittäviä määriä typpioksiduulia, joka on voimakas kasvihuonekaasu. Lisäksi biomassan viljely ja korjuu
voivat muuttaa maaperän hiili- ja ravinneta-

seita. Näihin tekijöihin sisältyy merkittäviä
epävarmuuksia. Biomassan viljelyssä, korjuussa, jalostuksessa, varastoinnissa ja kuljetuksissa tarvitaan myös vaihtelevia määriä
energiaa ja muita hyödykkeitä, kuten kemikaaleja, koneita, laitteita ja rakennuksia,
joiden tuotannossa ja käytössä syntyy kasvihuonekaasupäästöjä.

Hyödyt fossiilisiin nähden
Biomassaa voidaan käyttää eri tavoin ilmastonmuutoksen hillinnässä. Metsiin,
maaperään ja puutuotteisiin voidaan kerryttää orgaanista hiiltä ja lisäksi biomassasta
voidaan tehdä materiaaleja ja energiaa,
joiden avulla voidaan korvata fossiilisten
polttoaineiden käyttöä. Bioenergian palamisessa vapautuu energiayksikköä kohden
suurin piirtein yhtä paljon tai jonkin verran
enemmän hiilidioksidia kuin fossiilisten polttoaineiden palamisessa. Bioenergian avulla
voidaan kuitenkin saavuttaa suhteellisia
ilmastohyötyjä, jos sen käytöllä voidaan
korvata fossiilisten polttoaineiden käytöstä
aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä enemmän kuin niitä syntyy biopolttoaineiden
tuotannossa. Edellytys ilmastohyödyille on
myös se, että biomassan käyttö on uusiutuvaa, eli polttamisessa ilmakehään vapau-

10

“

Keskeinen kysymys on, voidaanko biopolttoaineiden kestävyyskriteereillä
taata se, ettei biopolttoaineiden tuotanto aiheuta merkittäviä ekologisia ja
sosiaalisia haittoja.

“
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tettu hiili sitoutuu takaisin kasvavaan biomassaan riittävän nopeasti. Viive biomassan
uusiutumisen ja polton välillä on kriittistä
erityisesti sellaisten biomassavarojen hyödyntämisen kohdalla, joiden uusiutuminen
kestää useita vuosikymmeniä, sillä ilmastonmuutoksen hillinnässä kasvihuonekaasupäästöjä tulee rajoittaa merkittävästi jo
seuraavien vuosikymmenten aikana.

Arvioinnissa huomioitavia seikkoja
Keskeinen kysymys biopolttoaineiden ilmastovaikutuksia arvioitaessa on se, mitä
biomassaresurssilla ja sen tuottamiseksi tarvittavalla maa-alalla olisi tehty, jos niitä ei
olisi käytetty biopolttoaineen tuottamiseksi.
Muita kriittisiä tekijöitä ovat raaka-aineen
tuotannon ja biopolttoaineen jalostusprosessin tehokkuus resurssien käytön suhteen sekä
raaka-aineen uusiutumisnopeus. Nämä
tekijät olisi oleellista pyrkiä huomioimaan
biopolttoaineiden ilmastovaikutuksia arvioitaessa. Se ei kuitenkaan ole helppoa, sillä
vertailutilanteen valinta on aina subjektiivista
ja päästövaikutuksia voi olla tietopuutteiden
vuoksi vaikea määrittää.

“

Esimerkiksi palmuöljydieselille on esitetty fossiiliseen dieseliin verrattuna
selvästi pienempiä ja jopa kaksikymmentä kertaa suurempia ilmastovaikutusarvioita.

“

Erityisen haastavaa on pyrkiä tunnistamaan, arvioimaan ja kohdentamaan seurausvaikutuksia, jotka aiheutuvat
resurssien, kuten maa-alan, raaka-aineiden
ja muiden apuhyödykkeiden kilpailusta sekä
biopolttoaineiden tuotantoprosesseissa syntyvien tuotteiden markkinoille saattamisesta.
Nämä vaikutukset voivat olla hyvin kauaskantoisia niin ajallisesti kuin paikallisestikin.
Biopolttoaineiden
kasvihuonekaasupäästöille on esitetty hyvin vaihtelevia arvioita
eri tahoilta. Esimerkiksi palmuöljydieselille
on esitetty fossiiliseen dieseliin verrattuna
selvästi pienempiä ja jopa kaksikymmentä
kertaa suurempia ilmastovaikutusarvioita.
Keskeisiä arvioihin vaikuttavia tekijöitä ovat
palmuöljyplantaasin perustamisesta ja maaalan kilpailusta aiheutuvien maankäytön
muutosten huomiointi, niistä aiheutuville
hiilidioksidipäästöille annettu takaisinmaksuaika, valitut menetelmät päästöjen kohdentamiseksi tuotantoprosessissa syntyvien
tuotteiden välillä ja maaperäprosesseille
valitut päästökertoimet.

Yksimielisen menetelmän puute
Elinkaariarvioinnin avulla voidaan parhaimmillaan muodostaa tarkka kuvaus tiettyyn
tuotejärjestelmään kytkeytyvistä aine- ja
energiavirroista ja siten potentiaalisista
ympäristövaikutuksista. Biomassan käyttöön
ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvä dynamiikka sekä maankäytön moninaiset ja
epävarmat vaikutukset aiheuttavat kuitenkin
biopolttoaineiden elinkaariarviointiin merkittävän lisähaasteen, jonka ratkaisemiseksi ei
ole onnistuttu kehittämään yhtä tieteellisesti
perusteltua menetelmää.
Tiedemaailmassa ollaan hyvin yksimielisiä
siitä, että resurssikilpailusta aiheutuvien epäsuorien vaikutusten arvioimiseksi elinkaarianalyysin rinnalla tarvitaan markkinoiden
toimintaa kuvaava lähestymistapa, mutta
menetelmistä ollaan varsin erimielisiä.
Markkinoita kuvaavat mallit sisältävät
lukuisan määrän epävarmoja oletuksia,
minkä vuoksi niiden tuloksia voi olla vaikea
ymmärtää tai soveltaa. Toisaalta liian yksinkertainen lähestymistapa saattaa jättää
oleellisimmat päästöihin vaikuttavat tekijät
tarkastelun ulkopuolelle. Esimerkiksi EU:n
uusiutuvien energialähteiden kestävyyskriteeristössä ei huomioida resurssikilpailusta
aiheutuvia markkinavaikutuksia tai resurssien
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käytön tehokkuutta biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjä
määritettäessä.
Tämän vuoksi on hyvin mahdollista, että
kriteeristö ei tuekaan ilmastoystävällisimpiä
biopolttoaineita, vaan saattaa päinvastoin
tukea tuotejärjestelmiä, jotka edistävät ilmastonmuutosta.
Sitovat biopolttoaineiden käytön lisäysvelvoitteet ja suppean kestävyyskriteeristön
käyttö lisäävät merkittävästi riskiä päästöjen
ulkoistumiselle kriteeristön seurannan piiristä.
EU:n komissio seuraa biopolttoainetuotannon ja sen aiheuttamien vaikutusten kehittymistä ja on mahdollista, että kestävyyskriteeristö saattaa tulevaisuudessa muuttua
merkittävästikin.

Noin prosentti maailman pelloista
Biopolttoaineiden tuotanto ei kuitenkaan
suinkaan ole yksin vastuussa sademetsien
raivaamisesta pelloiksi. Itse asiassa biopolttoaineiden osuus maailman peltojen
käytöstä on vain noin prosentin luokkaa.
Kasvupaineet maankäytön lisäämiselle biopolttoaineiden tuotannossa ovat kuitenkin
merkittävät monien maiden kunnianhimoisista tavoitteista johtuen. Biopolttoaineiden
kestävyyskriteerit eivät riitä alkuunkaan, jos
muita teollisuuden aloja ei saada mukaan
talkoisiin ehkäisemään markkinamekanismien kautta syntyviä epäsuoria vaikutuksia.
Keskeinen ongelma on siinä, että maat,
joissa metsien raivaamista pelloiksi merkittävimmin tapahtuu, eivät ole mukana sitovissa ilmastotavoitteissa. Nämä maat on
joko ripeästi saatava sitoutettua tavoitteisiin
metsäkadon estämiseksi tai niistä biomassaa hankkivien maiden ja yritysten on otettava vastuu päästöistä.

“

On hyvin mahdollista, että kriteeristö
ei tuekaan ilmastoystävällisimpiä biopolttoaineita, vaan saattaa päinvastoin
tukea tuotejärjestelmiä, jotka edistävät
ilmastonmuutosta.

“
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Kuva 2.
EU:n uusiutuvien energialähteiden edistämisdirektiivin (RES-direktiivi) järjestelmärajaus biopolttoaineiden todellisten kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseksi. Monista keskeisistä tekijöistä, kuten resurssien kilpailusta, koneiden ja laitteiden valmistamisesta ja
prosessissa syntyvien tuotteiden markkinoille saattamisesta aiheutuvat vaikutukset on jätetty tarkastelurajan ulkopuolelle.
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Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja
Anu Haahla, ympäristötarkastaja
Helsingin kaupungin ympäristökeskus
Kuvat: Akukon Oy

Lasten ulkoilualueiden
ilmanlaatu ja melu
vaatii nykyistä enemmän
huomiota

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksessa valmistui vuoden alussa selvitys herkkien kohteiden ulkoilualueiden ympäristöolosuhteista. Tutkimuksessa arvioitiin noin
sadan vilkkaan liikenteen läheisyydessä sijaitsevan niin sanotun herkän kohteen
– päiväkodin, leikkipuiston, koulun, vanhainkodin ja sairaalan – ulkoilualueiden ilmanlaatu ja melutilanne.
Herkiksi kohteiksi nimitetään kohteita, joissa
asuvat tai oleskelevat ovat tavanomaista
herkempiä liikenteen haitoille, kuten lapset, vanhukset ja sairaat. Selvitykseen valittiin mukaan pääsääntöisesti toimipisteitä,
jotka sijaitsevat noin korttelin etäisyydellä
vilkasliikenteisistä pääkaduista tai väylistä.
Kartoituksessa oli mukana 38 päiväkotia,
17 leikkipuistoa tai -kenttää, 24 koulua, 11
vanhainkotia ja 8 sairaalaa eli kaikkiaan
98 kohdetta. Vastaava selvitys on tehty aiemmin vuonna 1994, jolloin mukana oli 83
kohdetta (Malkki 1994).

Ulkoilman laadun arviointi
Kohteiden ilmanlaadun arviointi ja luokitus
tehtiin Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY, aiemmin YTV) ja Helsingin
ympäristökeskuksen välisenä asiantuntijaarviona. Lähtötietoina käytettiin HSY:n
aiempia
ilmanlaadun
mittaustuloksia

pääkaupunkiseudulta. Mittauksia pysyviltä
ja siirrettäviltä asemilta sekä vuosittain valittavista passiivikeräinkohteista on jo varsin
kattavasti erilaisista ympäristöistä. Tätä selvitystä varten tehtiin lisäksi lisämittauksia
vuonna 2008 11:sta kohteessa.
Arviointi perustui pääasiallisesti ilman
typpidioksidipitoisuuksiin, koska niistä on
olemassa eniten mittaustietoa. Hiukkaspitoisuuksista mittausaineistoa on vähemmän.
Koska pakokaasuperäisten epäpuhtauksien
pitoisuudet korreloivat hyvin keskenään,
voidaan typpidioksidipitoisuuksia käyttää
kuvaamaan ilmanlaatua kohteissa. Arviot
tehtiin kuvaamaan koko piha-alueen yleisilmanlaatua.
Arvioinnissa ja luokittelussa huomioitiin
muun muassa seuraavat tekijät:
• mitatut ilman epäpuhtauspitoisuudet
(typpidioksidipitoisuus) kohteessa tai

sen lähistöllä tai vastaavantyyppisessä
paikassa
• liikennemäärät vuonna 2008 kohteen
lähistöllä
• poikkeavan suuri raskaan liikenteen
osuus (bussikadut)
• tuulettuvuusolosuhteet (avoin, puoliavoin, katukuilu, lähellä risteys, umpikortteli, sisäpiha, kohteen korkeusasema ympäristöön nähden, vallitseva
tuulen suunta)
• alueen taustakuormitus (sijainti muun
katuverkon päästöihin nähden)
• pihan sijainti lähimpään vilkasliikenteisimpään katuun/väylään nähden
(min–max-etäisyys)
• YTV:n Liikenteen jäljet julkaisussa avoimille ympäristöille esitetyt suositusetäisyydet (YTV 2000)

Typpidioksidipitoisuuksien kuukausikeskiarvojen (µg/m3) vaihtelu vuonna 2008 mitatuissa herkissä kohteissa. Pitoisuudet ovat
koholla talvikuukausina ja keväällä.
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Ilmanlaadun arvioinnissa kohteet luokiteltiin
neljään luokkaan:
• ilmanlaatu hyvä
• ilmanlaatu tyydyttävä
• ilmanlaatu välttävä
• ilmanlaatu huono
Luokittelussa otettiin lähtökohdaksi kohteen
ilmanlaadun vertailu Helsingin Kallion urheilukentän laidalla sijaitsevan kaupunkitaustaaseman ilmanlaatuun. Ilmanlaatu luokiteltiin
tyydyttäväksi tai hyväksi, mikäli ilmanlaadun kohteessa arvioitiin olevan parempi kuin
kaupunkitausta-asemalla. Ilmanlaatu katsottiin välttäväksi tai huonoksi, jos kohteen ilmanlaadun arvioitiin olevan heikompi kuin
kaupunkitausta-asemalla.
Arvioinnissa huomioitiin, että herkät
väestöryhmät ovat tavallista alttiimpia ilman
epäpuhtauksien terveyshaitoille. Luokittelu
on tästä syystä HSY:n yleistä ilmanlaatuluokittelua tiukempi. Herkkien kohteiden
ilmanlaatuluokittelussa huonoimmassakaan
ilmanlaatuluokassa typpidioksidille asetetun vuosiraja-arvon ei oleteta ylittyvän.
Vuorokausiohjearvot sen sijaan voivat ylittyä
huonon ilmanlaadun kohteissa erityisesti talvi- ja kevätkuukausina, jolloin epäpuhtauksien laimeneminen on pakkasen ja heikon
tuulen vuoksi vähäistä.
Suoraa vertailua aiempaan vuoden 1994
selvityksen ilmanlaatuarviointiin ei ole tehty,
koska käytetty tutkimusmenetelmä oli erilainen. Kohteiden ilmanlaatuluokitukset vastaavat kuitenkin varsin hyvin toisiaan. Uudessa
selvityksessä heikoimmiksi kohteiksi arvioitiin
muun muassa samoja kohteita kuin aiemmassa arvioinnissa.

Ulkoilualueiden melutilanteen arviointi
Kohteiden pihojen melutilanne arvioitiin
vuonna 2007 valmistuneen liikennemeluselvityksen pohjalta. Selvitys on tehty pohjoismaisilla tie- ja raideliikennemelun laskentamalleilla, joissa liikenteen määrän ja
nopeuden, maaston muotojen ja muiden tietojen avulla lasketaan päiväajan keskiäänitasot. Yleispiirteisessä, koko kaupungin kattavassa meluselvityksessä kaikkia paikallisia
erityisolosuhteita ei ole voitu huomioida.
Tämän vuoksi melutilanteen arvioinnissa
on paikoitellen käytetty myös asiantuntijaarviointia.

Kantakaupungissa lasten ulkoilualueet ovat usein liikenteen haitta-alueilla.

Melunleviämiskarttojen ja asiantuntijaarvioinnin avulla kohteet luokiteltiin neljään
luokkaan:
Melutilanne		
Hyvä			
Tyydyttävä		
Välttävä			
Huono			

Ulkoilualueen melutaso (LAeq7-22)
alle 55 dB
pääosin alle 55 dB
pääosin 55–60 dB
pääosin yli 60 dB

Luokittelu perustuu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/1992).
Hoito- ja oppilaitoksia palvelevilla alueilla
päiväaikainen (kello 7–22) melutaso ei
saisi ylittää 55 dB.

Melusuojausmahdollisuuksia selvitettiin
Melutilanteeltaan huonoimpiin kohteisiin
laadittiin koko kaupungin meluselvitystä
tarkempi melutilanteen ja melusuojausvaihtoehtojen kartoitus. Melulaskennassa otettiin huomioon tarkemmat maasto-olosuhteet,
muut mahdollisesti esteinä toimivat rakennelmat, maanpinnan absorptio ja toisen
kertaluokan heijastukset sekä mahdolliset
liikenneväylätietojen tarkennukset.
Meluestevaihtoehtojen
suunnittelussa
lähtökohdaksi otettiin kohteiden nykyi-
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“

Useiden Helsingin kantakaupungin
koulujen pihojen melutilanne on
huono. Monissa kohteissa tilannetta
voitaisiin parantaa meluaidalla.

“
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sen aidan korkeus. Tavoitteena oli etsiä
sekä melusuojaukseltaan merkittäviä että
kaupunkikuvallisesti hyväksyttäviä ratkaisuja. Esitettyjen aitavaihtoehtojen korkeus oli
1,5–2,5 metriä.
Muutamissa kohteista tutkittiin myös
hiljaisen päällysteen käytön vaikutusta meluntorjunnan tukitoimena. Hiljaisella asfaltilla voidaan saavuttaa kesäkaudella noin
3 dB:n vaimennus vakioasfalttiin verrattuna.
Talvella päällysteen vaikutus on lumen ja
jään sekä nastarenkaiden käytön vuoksi
pienempi.
Useiden Helsingin kantakaupungin koulujen pihojen melutilanne on huono. Monissa
kohteissa tilannetta voitaisiin parantaa meluaidalla. Selvitysten mukaan jo nykyisten
aitojen korkuisilla, noin parimetrisillä meluesteillä melua voidaan vaimentaa huomattavasti.

Vilkkaiden katujen ja teiden reunat
huono sijoituspaikka
Noin kolmasosassa selvityksessä tutkituista
kohteista ilmanlaatu- tai melutilanne on välttävä tai huono. Heikoimpia ilmanlaadultaan
ja melutilanteeltaan ovat kantakaupungin
pääkatujen ja suurten väylien välittömässä
läheisyydessä sijaitsevat kohteet kuten monet koulut ja päiväkodit. Valtaosa Helsingin
herkistä kohteista sijaitsee kuitenkin ilmanlaadultaan ja melutilanteeltaan tyydyttävässä tai hyvässä ympäristössä etenkin,
kun otetaan huomioon, että tähän selvitykseen valikoitiin vain vilkkaassa liikenneympäristössä olevia kohteita.
Kaikissa tutkituissa kohderyhmissä löytyi
olosuhteiltaan sekä huonoja tai välttäviä
että myös hyviä ja tyydyttäviä toimipaikkoja. Rakennusten antama suoja kadun
varrella parantaa aina sekä kohteen ilman-

Meluaidat parantaisivat kantakaupungin koulujen tilannetta.
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Ulkoilman laatu ja liikenteen melu vaikuttavat myös
sisätilojen olosuhteisiin.

“
laatu- että melutilannetta. Avoin näkyvyys
katu- ja väyläalueille ja lyhyt välimatka katuun heikentävät tilannetta. Leikkipuistoissa
ja kouluissa painottuvat meluhaitat. Sairaalat
poikkeavat muista ryhmistä siinä, että niissä
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ulko-oleskelua ei juuri ole, joten altistuminen
ulkoympäristön haitoille on merkityksetöntä.

Epäpuhtauksille altistumista voi
vähentää
Kun ulkoilman laatu on välttävää tai huonoa,
suositellaan ulkoilutoimintojen painottamista
pihan suojaisempiin osiin. Tämä onnistuu
vain, jos piha on suuri. Myös vaihtoehtoisia ulkoilupaikkoja voidaan käyttää, mikäli
ilmanlaadultaan parempia ja kulkuyhteyksiltään turvallisia ulkoilualueita on lähistöllä
tarjolla.
Ilman epäpuhtauksille altistumista voidaan
pienentää myös vähentämällä ulkoilua
huonoissa ilmanlaatutilanteissa. Tällaisia
tilanteita esiintyy useimmin tyyninä talviaamuina tai kevätpölykauden iltapäivinä.
Päivärytmin muokkaus on tarpeen erityisesti
päiväkodeissa, joissa ulkoilua on herkistä
kohteista eniten. Esimerkiksi ulkoilun aloittaminen pakkasaamuina vasta klo 10 jälkeen on suositeltavaa, jos ilmanlaatuindeksi
osoittaa huonoa ilmanlaatua. Pölyisinä
päivinä ulkoiluaikaa voisi lyhentää myös
iltapäivällä. Helsingissä ilmanlaadultaan
keskimääräistä heikommissa paikoissa sijaitseville päiväkodeille on järjestetty koulutusta
ilmanlaatutilanteen seuraamisesta ja tunnistamisesta sekä altistumisen vähentämiskeinoista.

Uusien kohteiden ympäristöolosuhteet
syyniin
Tutkimuksen perusteella esitetään, että ilmanlaadultaan ja melutilanteeltaan kaikkein
heikoimpien kohteiden siirtomahdollisuudet
ympäristöolosuhteiltaan paremmille alueille
selvitetään. Helsingillä on ilmansuojelun
toimintaohjelma ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma, joiden toimilla pyritään parantamaan ilmanlaatua ja vähentämään melua
erityisesti huonoimmilla alueilla. Nämäkään
toimet eivät kuitenkaan ole riittäviä kohentamaan huonoimpien herkkien kohteiden
olosuhteita riittävästi erityisen vilkasliikenteisissä paikoissa, joissa liikenne ennusteiden
mukaan tulee vielä lisääntymään.
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Tavoitteena pidetään, että herkkien
väestöryhmien ulkoilualueilla ilmanlaadulle
ja melulle asetetut ohjearvot eivät ylittyisi.
Uusien kohteiden sijoittelussa ja suunnittelussa ohjeet tuleekin pitää aina mielessä,
jotta liikenteen haitoilta vältyttäisiin jo ennakolta. Virallisia etäisyyssuosituksia herkkien
kohteiden sijoitukselle ei ole. Helsingissä
suunnittelussa noudatetaan YTV:n Liikenteen
jäljet -julkaisussa esitettyjä suositusetäisyyksiä ilmanlaadulle. Niitä voidaan soveltaa,
kun kohteen tuulettumisympäristö on avoin.
Ympäröivät rakennukset kuten katukuiluympäristö heikentävät aina ilmanlaatu- ja
usein myös meluolosuhteita.

Ilman epäpuhtaudet ja melu kulkeutuvat myös sisälle
Ulkoilman laatu ja liikenteen melu vaikuttavat myös sisätilojen olosuhteisiin. Ilmanlaatu
on aina kattotasolla ja erityisesti sisäpihan
puolella tai kauempana kadusta selvästi
puhtaampaa kuin katutasolla. Hyvällä suodatuksella voidaan poistaa tehokkaasti terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Ikkunoita
valittaessa tai uusittaessa tulisi muistaa
myös meluntorjuntatarpeet. Rakennusten
kiinteistöhuollossa ja peruskorjauksissa tuleekin kiinnittää aina huomiota ilmanvaihtojärjestelyihin ja ilman suodatukseen sekä
ikkunoiden ja korvausilmaventtiilien ääneneristävyyteen. Näillä toimilla voidaan
parantaa sisätilojen ilmanlaatua ja melutilannetta ja siten vähentää altistumista ilman
epäpuhtauksille ja melulle liikennepäästöjen
kuormittamilla alueilla.

LÄHTEET
Liikenteen jäljet. Tietoa liikenteen
ilmanlaatu- ja meluvaikutuksista
asuinympäristössä. YTV 2000.
Malkki M. Helsingin herkkien
väestöryhmien toimipisteiden pihapiirin
ilmanlaatu- ja melutasot. Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 14/1994.
Pitkänen E. ja Haahla A. Herkkien
kohteiden ilmanlaatu ja melutilanne.
Päiväkodit, leikkipuistot ja -kentät,
koulut, vanhainkodit ja sairaalat.
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2009.
http://www.hel2.fi/julkaisut/julkaisut2009/Julkaisu 11 09 net.pdf
Herkkiä kohteita esittelevät Helsingin
kaupungin ympäristökeskuksen verkkosivut:
http://www.hel2.fi/ymk/
herkatkohteet

Helsinki torjuu melua
hiljaisella asfaltilla
Noin 191 000 helsinkiläistä asuu
alueilla, joilla tie- ja katuliikenteen
melu ylittää päiväaikaisen ohjearvotason 55 dB. Helsingin meluntorjunnan toimintasuunnitelman yhtenä kärkihankkeena on hiljaisten
päällysteiden käytön lisääminen, sillä
meluntorjunnan ensisijainen tavoite
on vähentää melupäästöjä jo melun
lähteessä.
Vuonna 2009 kaupunki määritteli
noin 40 katuverkon kohdetta, joissa
melua
vaimentavaa
päällystettä
tullaan käyttämään jatkossa normaalin asfaltin uusimisen yhteydessä.
Ne kattavat noin 33 katu- ja 66 kaistakilometriä. Kohteiden valintaan vaikuttivat muun muassa asukkaiden
ja liikenteen määrä sekä nopeusrajoitukset.
Kesällä 2009 päällystettiin viisi kohdetta melua vaimentavalla päällysteellä. Tällöin rengasmelu on noin 3 dB
hiljaisempi verrattuna tavanomaiseen,
mutta se ei kuitenkaan vaimenna
talviaikaista nastarenkaiden aiheuttamaa melua. Nastarenkaat myös kuluttavat päällystettä ja pahentavat
katupölyongelmaa. Helsinki suunnitteleekin selvitystä nastarenkaiden
käytön vähentämiskeinoista.
Melua vaimentavien päällysteiden
pienempi melupäästö tavanomaisiin
päällysteisiin nähden perustuu lähinnä
päällysteessä käytettävän kiviaineksen
pienempään halkaisijaltaan 8–11
millimetrin raekokoon sekä asfaltin
huokoisempaan rakenteeseen. Tavanomaisilla päällysteillä raekoko on
tyypillisesti
16–22
millimetriä.
Hiljaisilla päällysteillä voidaan jonkin
verran vaikuttaa myös katupölyyn.
Pinnaltaan tasaisempina ne varastoivat vähemmän pölyä ja puhdistuvat
paremmin.
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Ilmansuojelupäivät kokoavat
jälleen ilmansuojelun asiantuntijat yhteen
35. Ilmansuojelupäivät järjestetään tänä vuonna Lappeenrannassa 24.–25.8. Vuoden 2010 ohjelmassa on runsaasti
ajankohtaisia aiheita niin ilmasto- kuin ilmanlaatualaltakin,
joten kannattaa suunnata Saimaan rannalle kesän lopulla.

		
		

Ilmansuojelupäivien ohjelma 2010
Tiistai 24.8.2010

AJANKOHTAISTA Puheenjohtaja professori Lassi
		
Linnanen,Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Päivät alkavat tiistaina yhteisellä ajankohtaiskatsauksella siitä,
mis-sä ilmansuojelun alalla nyt mennään – niin päästömallien,
ilmastopolitiikan kuin lainsäädännön suhteen.
Iltapäivällä siirrytään suuren kysymyksen pariin: Voidaanko
ilmastonmuutosongelma taltuttaa aikataulussa kyseenalaistamatta
taloudellista tai sosiaalista kestävyyttä? Mitä kaikkea voidaan
pitää ihmiselle kuuluvina perusmukavuuksina ilmasto-ongelmaa
vastaan kamppailevassa maailmassa?
Keskiviikon ohjelma on omistettu erikoisaloille. Aamupäivällä
käsitellään rinnakkain ilmansaasteille altistumista ja niiltä välttymistä sisätiloissa sekä teollisuuden vastauksia ilmastonmuutoshaasteeseen.
Toinen päivä päättyy yhteiseen osioon, jossa mietitään yksilön
ja yhdyskunnan valintoja suomalaisen hiilijäljen kaventamisessa.
Iltaohjelmaa vietetään tänä vuonna Upseerikerholla, ja sitä
ennen halukkaat voivat vetäytyä savusaunan rauhaan tai tutustua
opaste-tusti Etelä-Karjalan museoon.

n alan
kuulemaa isia!
a
lo
u
t
e
v
r
Te
kuulum
uusimpia

10.00 		
		

Avaus rehtori Ilkka Pöyhönen,
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

10.10 		
		
		

Ministeriön ajankohtaiskatsaus,
kansliapäällikkö Hannele Pokka,
ympäristöministeriö

10.40 		
		
		

Ilmastopolitiikan tilanne Kööpenhaminan
jälkeen, tutkija Antto Vihma,
Ulkopoliittinen instituutti

11.05 		
		
		

Päästömallien ja yhdennetyn mallinnuksen
käyttö päästöneuvotteluissa, tutkimusinsinööri
Antti Tohka, SYKE

11.30 		
		
		

Teollisuudet päästöt hallintaan? Uusi EU-BAT ja
IED, neuvotteleva virkamies Sirpa Salo-Asikainen, ympäristöministeriö

11.55 		

Keskustelua

12.00 		

LOUNAS (kaupungintalo)

ILMASTONMUUTOSTA ON HILLITTÄVÄ
Miten sovitetaan yhteen ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen
kestävyys?
13.00 		
		
		
		
13.30 		

JÄRJESTÄJÄT:
Ilmansuojeluyhdistys ry
Etelä-Karjalan kesäyliopisto
Lappeenrannan teknillinen yliopisto
Ympäristöministeriö
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Ilmastonmuutoksen hillintä on välttämätöntä,
mutta kuka lopettaa hillittömän menon?
ympäristöneuvos Sauli Rouhinen,
ympäristöministeriö
Panelistien alustukset
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13.50 		

KAHVITAUKO

11.50 		

LOUNAS (kaupungintalo)

14.10–15.30
		
		
		
		
		

PANEELIKESKUSTELU
Puheenjohtaja ympäristöneuvos Sauli 		
Rouhinen, YM jäseninä ympäristöfilosofian
dosentti Leena Vilkka, innovaatiojohtaja Antti
Herlevi, Green Net Finland, johtaja Jyri Sep
pälä, SYKE

TEOLLISUUDEN VÄHÄPÄÄSTÖINEN TULEVAISUUS
Puheenjohtaja teknologiajohtaja Kimmo Forsman, ABB

16.00–18.30

Savusauna

17.00–19.00

Risteily

16.00–17.00
		
19.30–23.00

9.00 		
		

Päästökaupan viimeiset tuulet
neuvotteleva virkamies Magnus Cederlöf,

9.25 		
		

Energia-alan ilmanlaatukysymykset
asiantuntija Miia Wallén, Energiateollisuus ry

Opastettu näyttelykierros, Etelä-Karjalan
museo

9.50 		
		
		
		

Teknologiateollisuus ja tulevan lainsäädän
nön haasteet ja liiketoimintamahdollisuudet
asiantuntija Sirpa Silander, Teknologiateol
lisuus ry

Illanvietto Upseerikerholla

10.15 		

KAHVITAUKO

		

Keskiviikko 25.8.2010

10.35 		
		
		

Mitkä ovat hiilen talteenoton ja varastoinnin
(CCS) mahdollisuudet Suomessa?
asiakaspäällikkö Matti Nieminen, VTT

SAASTEITA
ILMASSA?
		

Terveyshaitat ja altistumisen vähentyminen
Puheenjohtaja dosentti Timo Lanki, THL
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

11.00 		
		
		

Tulevaisuuden energiateknologiat käytössä jo
tänään myyntipäällikkö Veikko Ruohonen,
ABB

9.00 		
		
		

Elinympäristön ja työperäisten altisteiden
terveysriskit Suomessa
dosentti Otto Hänninen, THL

11.25 		
		
		

Metsäteollisuus ja vähäpäästöinen tulevaisuus energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fager
blom, Metsäteollisuus ry

11.50 		

LOUNAS (kaupungintalo)

9.25 		
		
		

Ultrapienet, pienet ja karkeat hiukkaset?
Miten terveyshaitat eroavat?
dosentti Timo Lanki, THL

9.50 		
		

Ilmansuodatuksella puhtaampaa sisäilmaa
johtava tutkija Matti Lehtimäki, VTT

10.15 		

KAHVITAUKO

10.35 		
		
		
		

Liikenteen päästöjä ja melua päiväkotien ja
koulujen pihoilla
ympäristötarkastaja Eeva Pitkänen, Helsingin
kaupungin ympäristökeskus

11.00 		
		
 		
		
11.25 		
		
		

Ilmansaaste-episodeihin varautuminen 		
pääkaupunkiseudulla
ilmansuojeluyksikön päällikkö Tarja
Koskentalo, HSY
Kuinka hyvin ilmansaaste-episodeja pystytään
ennustamaan?
dosentti Ari Karppinen, Ilmatieteen laitos

		

ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄN EDISTÄMISTÄ
YKSILÖN TASOLLA
Puheenjohtaja johtaja Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus
13.00 		
		

Miten suomalaisen hiilijalanjälki muodostuu?
vanhempi tutkija Sirkka Koskela, SYKE

13.20 		
		

Henkilökohtainen päästökauppa
tutkija Annukka Berg, Helsingin yliopisto

13.40 		
		

Ruoan kulutusvalinnat
professori Sirpa Kurppa, MTT

14.00 		
		

Energiatehokas rakentaminen ja peruskorjaus
asiakaspäällikkö Jyri Nieminen, VTT

14.20 		
		

Liikkumisen valinnat ja ohjaus
ylitarkastaja Saara Jääskeläisen, LVM

14.40 		

Keskustelua

14.50 		
		
		

ILMANSUOJELUPÄIVIEN PÄÄTÖS
Puheenjohtaja Jari Viinanen,
Ilmansuojeluyhdistys ry
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Sanni Turunen, sihteeri
Ilmansuojeluyhdistys ry.

Kevätseminaari pohti lähestymistapoja ilmastonmuutoksen torjuntaan
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Vaikeasti ratkaistava
ilmastopalapeli
ISY:n kevätseminaarissa VTT:llä torstaina 25.3. ei nähty haukotuksia. Energiajärjestelmät -osaamiskeskuksen henkilökunta
esitteli tutkimusalueitaan läpi käyden ilmastonmuutoksen
torjuntamenetelmiä laidasta laitaan.

liikaa energiaa, lopputuotteen hiilikuorma saattaa ylittää jopa fossiiliset vastineensa. Kasvilajeilla ja tuotantotavoilla näyttää olevan
suuri merkitys näihin muuttujiin, joten biopolttoaineiden käyttöönotto
vaatinee tulevaisuudessa suuria tarkkailu- ja standardointiponnistuksia.
Toinen Soimakallion esiin ottama asia oli maapallon pinta-alan rajallisuus. Kuten tiedetään, maailman ekosysteemit ja lajirunsaus ovat
vakavasti uhattuina tälläkin hetkellä. Kun lisää maa-alueita otetaan
polttoainekasvilajien viljelykäyttöön ravintokasvien osuuden säilyessä
ennallaan, villille luonnolle jää väistämättä entistäkin vähemmän tilaa. Tällainen tarkoittaisi tietysti lisäsukupuuttoja. Vakava aihe herätti
yleisössä keskustelua vielä esitelmän jälkeenkin.

Tutkimusprofessori Ilkka Savolainen antoi alkuun yleiskatsauksen ilmastonmuutoksen tilasta, antropogeenisten päästöjen määristä ja
lähteistä, haittojen ja kustannusten jakautumisesta maailman valtioiden kesken sekä tietysti päästörintaman tulevaisuudenskenaarioista.
Kuten kuulijakunta epäilemättä ennalta tiesi, päästöjen saaminen
yhtäläiselle riittävän alhaiselle tasolle maailmanlaajuisesti ei ole helppo asia: Kuinka päätetään, kuka joutuu leikkaamaan päästöjään
ensimmäisenä? Entä kuinka kehitysmaat saadaan mukaan sopimuksiin ennen kuin niiden päästöt ehtivät kasvaa holtittomalle tasolle,
mutta kuitenkin niin, että ne pääsevät kehittymään teknologiassa
OECD-maiden mukana? Mitä energiavaroja voidaan käyttää, kun
energiankulutus kuitenkin oletettavasti kasvaa koko 2100-luvun?
Meksikon ilmastohuippukokouksesta ei siis liene muodostumassa
vähemmän dramaattista tapahtumaa kuin YK:n ilmastosopimuksen
osapuolten tapaamisesta Kööpenhaminassa 2009.

Hiililaskuri kännykkään
Vastapainoksi raskaille suuria kokonaisuuksia käsitteleville puheenvuoroille lopuksi saatiin erikoistutkija Mikko Hongiston esittely VTT:n
yhteistyökumppaneidensa kanssa toteuttamasta Climate Bonus
-projektista. Hankkeen kokeiluversiossa tutkittiin ihmisten ostoskäyttäytymistä, kun he saivat reaaliaikaista tietoa hiilijalanjälkensä kertymisestä.
Projektissa koekaniinien ostosten hiilijalanjälki rekisteröityi tietokantaan heidän asioidessaan kaupassa bonuskorttinsa kanssa. Heidän
oli myös mahdollista syöttää järjestelmään tietoja hankinnoistaan,
liikkumisestaan, asumisestaan ja kulutuksestaan ylipäänsä kamerakännykän kautta tai käsin.

Biopolttoaineiden tulevaisuus
Erikoistutkija Sampo Soimakallio puolestaan ravisteli seminaariväkeä
keskustelemalla biopolttoaineiden lisääntyvän käyttöönoton monista puolista. Hän totesi eloperäisten polttoaineiden olevan joka
tapauksessa lisääntymässä merkittävästi fossiilisen öljyn huvetessa.
Teoriassa biopolttoaineet ovat täysin uusiutuvia, joten niitä tarjotaan
ratkaisuksi myös ilmastonmuutokseen. EU on määrännyt, että sen
alueella 10 prosenttia liikenteestä tulisi kulkea biopolttoaineilla vuoteen 2020 mennessä.
Biopolttoaineiden lopullinen ilmastoystävällisyys näyttää kuitenkin vielä tässä vaiheessa epäselvältä. Mikäli biomassan kasvatus
aiheuttaa lisäpäästöjä maaperän laskeneen hiilensidontakyvyn
muodossa tai jos itse massan prosessointi polttoaineeksi kuluttaa

Ilmeni, että koekäyttäjät olivat innokkaita vähentämään hiilipäästöjään huomattavasti, kun näkivät, mistä ne tarkalleen tulivat
ja miten niitä voisi vähentää valitsemalla hieman toisia tuotteita tai
palveluja.
Voisiko siis kansakunnan energiankulutusta vähentää yksinkertaisesti vain antamalla heille mahdollisuus vertailla päästöjään naapuriin?
Climate Bonus -projekti avasi kiinnostavan oven jatkotutkimukselle.
Esitelmämateriaalit löytyvät osoitteesta:
http://isy.fi/vuosikokoukset.html
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Ilmassa
Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii
varallisuuden ja kulutuksen laskua
MMM Laura Saikun väitöstutkimus Helsingin yliopiston bio- ja ympäris-tötieteellisessä tiedekunnassa käsittelee väestön, varallisuuden, teknologian, kulutuksen
ja kaupan vaikutuksia ympäristöpäästöjen
kehitykseen.
Energian
kulutuksen
vähentäminen ja energiantuotannon
päästöintensiivisyyden
pienentäminen
ovat avainasioita ilmastotavoitteiden
saavuttamiseksi. Näiden perusasioiden
ohella päästöjen vähentämiseen tarvitaan myös muita toimia, kuten metsänielujen käyttöä. Päästöjen nopea pienentäminen vaatii todennäköisesti yleisen
kuluttamisen ja varallisuuden laskua.
Yhdessä väitöstyön artikkeleistaan Saikku
tarkastelee energiantuotannon hiilidioksidipäästöjen kehitystä vuosina 1993–2004
sekä EU:n alueella että maakohtaisesti.
Energiantuotannon hiilidioksidi-intensiivi-

syyden ja talouden energiaintensiteetin
paraneminen eivät riittäneet kumoamaan
talous- ja väestönkasvun vaikutuksia,
vaan hiilidioksidipäästöt Suomessa ja
muualla EU:n alueella kasvoivat. Tutkitulla
ajanjaksolla maamme väestö kasvoi hieman ja talous kehittyi vahvasti. Talouden
energiaintensiivisyys kääntyi laskuun,
mutta energiantuotannon päästöintensiivisyys ei pienentynyt lainkaan.
EU on tällä hetkellä sitoutunut vähentämään päästöjään 20 prosenttia vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020
mennessä. Teollisuusmaiden tulisi tänä
aikana kuitenkin vähentää päästöjään
25–40 prosenttia, ja jopa 80–95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Muuten
lämpeneminen ylittää kriittisenä pidetyn
kaksi astetta.

Tavoite on haastava; talouden tuotantorakenteet ja infrastruktuuri uudistuvat
hitaasti, eikä uusia teknologioita ehditä välttämättä kehittää ja ottaa käyttöön
riittävän nopeasti. Väestö on kasvussa
ja länsimainen elämäntyyli sekä vauraus
leviävät maailmalla.
Punaisena lankana väitöskirjan artikkeleissa kulkee päästöjen kansainvälisyys. Jos päästöasioita ajatellaan vain paikallisesta näkökulmasta, niin mahdolliset
päästöjen “vuodot” voivat jäädä huomaamatta. Esimerkiksi Suomen teollisuuden
päästöt ovat vähentyneet osin siitä syystä,
että tuotanto on siirtynyt muualle. Maiden
kulutukseen perustuvia päästöarvioita on
jo kansainvälisesti kehitteillä.

Kansainvälinen kannanotto:
Ihmisarvoista ilmastopolitiikkaa!
London School of Economics ja Oxfordin
yliopisto julkistivat toukokuussa kansainvälisten huippututkijoiden ryhmän tuottaman Hartwellin ilmastokannanoton, joka
ravistelee aiempia ilmastopoliittisia näkemyksiä.
Ryhmän tutkijoiden mukaan hiilidioksidipäästöjen vähentäminen onnistuu vain
uudenlaisen ilmastopolitiikan sivutuotteena. Julkaisun punainen lanka on ihmisarvoinen ilmastoajattelu, jossa ei keskitytä
vain kieltoihin ja rajoituksiin.
Uudenlaisille
ratkaisumalleille
on
tarvetta, sillä YK:n ilmastonmuutoksen puitesopimuksen ja Kioton sopimuksen mukainen ilmastopolitiikka ei
ole vähentänyt kasvihuonepäästöjä toivotulla tavalla. Vuonna 2009 ilmastopoli-

tiikka ajautui kriisiin. Kriisin taustat ovat
sekä tieteellisiä että poliittisia: Climategate, IPCC:n raportissa esiintyneet virheet
ja ennen kaikkea Kööpenhaminan ilmastokokouksen epäonnistuminen.
Hartwellin kannanoton yksi perusajatus on, että päästöjen vähentäminen
ei voi olla ilmastopolitiikan päätavoite.
Hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on
tärkeä asia, mutta se voidaan saavuttaa
vain muiden, poliittisesti kiinnostavien ja
äärimmäisen käytännöllisten tavoitteiden
sivutuotteena.
Kannanotto korostaa hiilettömien energiamuotojen kehittämisen merkitystä. Se
esittää myös tapoja vähentää muista
kuin hiilidioksidipäästöistä johtuvaa ilmastorasitusta. Lyhyt- ja pitkäikäiset päästöjen
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aiheuttajat tulee erotella toisistaan, ja
energiapolitiikka tulee irrottaa ilmastopolitiikasta. Tulee hyväksyä ajatus, että ilmasto-ongelmaan ei ole olemassa yhtä
megaratkaisua.
Kannanoton perusperiaate on ihmisarvoisen elämän edistäminen kaikkialla maapallolla.
Ilmastokysymyksen uudelleenarviointi ihmisarvoisen
elämän näkökulmasta ei ole ainoastaan
jalomielistä – vaan se on myös välttämätöntä ja todennäköisesti tuloksellisempaa kuin ihmisten vikoihin, puutteisiin ja pahoihin tekoihin keskittyminen.
Kriisi on myös mahdollisuus luoda ilmastopolitiikalle paremmat onnistumisen
edellytykset.
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Biopolttoaineet eivät ole päästöttömiä:

Uusi menetelmä vaikutusten arviointiin
Ilmastonmuutoksen asiantuntija Johanna
Kirkinen tutki väitöstyössään VTT:llä erilaisten Suomessa käytettävien biomassaja turvepohjaisten polttoaineiden vaikutuksia ilmastonmuutokseen. Metsätähteiden
vaikutus osoittautui pienimmäksi.
Kirkinen esittää väitöksessään uuden
ja poikkeuksellisen lähestymistavan polttoaineiden elinkaarilaskentaan kasvihuonevaikutusten arvioimiseksi. Biomassapohjaiset polttoaineet nähdään yhtenä
keinona päästövähennyksien saavuttamiseksi. Ne eivät kuitenkaan ole hiilineutraaleja tai päästöttömiä kuten usein
luullaan. Ne aiheuttavat ilmakehää lämmittävän vaikutuksen, kun otetaan huomioon

koko polttoaineen tuotannon ja käytön
elinkaari. Polttoaineiden kasvihuonevaikutukset ja mahdolliset päästövähennykset
onkin osoitettava selvästi ja kattavasti.
Kirkinen tutki seuraavien polttoaineketjujen kasvihuonevaikutusta: metsätähteet,
ruokohelpi, kivihiili, maakaasu ja turve.
Tarkastellut diesel-polttoaineet olivat
metsätähde- ja turvepohjainen FischerTropsch-diesel, jatropha-diesel ja fossiilinen diesel. Väitöstyössä hän kehitti
kasvihuonevaikutusten merkittävyyttä havainnollistavan Relative Radiative Forcing
Commitment (RRFC) -arviointimenetelmän.
Se osoittaa kasvihuonekaasujen lämmittävän vaikutuksen konkreettisena suhteena verrattuna polttoaineketjun tuottamaan energiaan.
Metsätähteet aiheuttavat sadan vuoden
aikajänteellä pienimmän ilmastovaikutuksen, mutta lämmittävät kuitenkin ilmakehää 20–40-kertaisesti verrattuna niistä
saatuun energiamäärään. Ilmakehän
lämpeneminen johtuu säteilypakotteesta,
joka on seurauksena kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamasta kasvihuonekaasupitoisuuksien kasvusta.
Väitöskirjan perusteella metsäenergian
pysyminen selkeästi tärkeimpänä Suomen
uusiutuvan energian lähteenä valtioneuvoston tulevaisuusselonteon skenaarioiden mukaisesti on hyvin perusteltua.

Ilmastonmuutoksen asiantuntija Johanna Kirkinen tutki väitöstyössään
VTT:llä erilaisten Suomessa käytettävien biomassa- ja turvepohjaisten polttoaineiden vaikutuksia ilmastonmuutokseen.

Polttoaineiden vaikutus ilmastoon on
tarkasteltava aina kokonaisvaltaisesti
ottaen huomioon polttoaineketjun koko
elinkaari sekä eri aikoina tapahtuvat
päästöt. Kirkinen esittää polttoaineiden
elinkaaren kasvihuonevaikutusten arvioimiseksi lähestymistavan, joka huomioi
maapallolta avaruuteen suuntautuvan
lämpösäteilyn vähentymisen. Arviointime-
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netelmä on dynaaminen, ja sen avulla
saadaan laskettua kasvihuonevaikutus
kullekin tarkasteluvuodelle.
Jos ilmaston lämpeneminen halutaan
pysäyttää kahdesta kolmeen asteeseen,
korostuu aikajänteiden huomioiminen
kasvihuonevaikutusten
arvioimisessa,
sillä päästöjä pitää vähentää voimakkaasti jo seuraavien vuosikymmenten aikana.
Näin ollen kasvihuonevaikutuksen ajoittumisella on tärkeä merkitys biopolttoaineiden kestävyyden arvioimisessa.
Päästöjä ei pidä arvioida pelkästään
pakoputken tai piipun päästä, vaan huomioiden tuotannon ja käytön kokonaisvaikutus ilmastoon.
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Fuusioenergiatutkimus etenee Tampereella

Kokemukset ITER-huoltojärjestelmän toimivuudesta lupaavia
VTT ja Tampereen teknillinen yli-opisto
(TTY) vastaavat maailman haastavimman
energiahankkeen, ITERin, etähuoltojärjestelmien kehittämi-sestä. Täyden mittakaavan testilaitteistolla hankitut kokemukset
ovat hyviä ja työ jatkuu.
Fuusiotutkimuksessa ollaan siirtymässä
uuteen vaiheeseen globaalin ITERhankkeen myötä. Tavoitteena on osoittaa fuusion teknillinen ja taloudellinen
soveltuvuus energialähteeksi. ITER on
ihmiskunnan haastavimpia energiahankkeita, jossa VTT:n ja TTY:n vastuulla on
Ranskaan rakennettavan fuusiolaitoksen
kriittisimpien osien huollon kehittäminen.
– Tähän mennessä olemme onnistuneet
siirtämään kuljetusrobotilla 10 tonnia painavan reaktorielementin noin +/- 1 millimetrin tarkkuudella haluttua rataa pitkin
ja asemoimaan kasetin vastaavalla tarkkuudella reaktoriin. Mekaaniset joustot
eri tilanteissa pystytään kompensoimaan
ohjauksessa niin hyvin, että päästään
+/- 1 millimetrin tarkkuuteen. Joustot pystytään myös näyttämään operaattorille
virtuaalimallilla, joka vastaa todellisuutta,
kertoo DTP2 (Divertor Test Platform) -hankkeen johtaja, vt. tutkimusprofessori Mikko
Siuko VTT:ltä.
– Huoltotyön testaus on vasta alkuvaiheessa, ja monia vaativia työvaiheita
tulee vielä testata. Tähän asti saadut
kokemukset kehitetystä järjestelmästä
antavat meidän jatkaa valittuun suuntaan luottavaisin mielin, Siuko lisää.
Jatkossa
testijärjestelmää
laajennetaan ja lisää työvaiheita ja laitteita
otetaan mukaan. Järjestelmää täydennetään muun muassa reaktorissa ympyräradalla kulkevalla kuljetusrobotilla.

Etäoperointi ja virtuaalitekniikka
keskeistä
ITER-reaktorin huollossa etäoperoinnilla
ja virtuaalitekniikoilla on keskeinen sija,
ja niillä on lukuisat sovellusmahdollisuudet myös teollisuudessa. Virtuaalimallien
avulla laitteet kehitetään ja testataan
ennen varsinaisten prototyyppien rakentamista. Näin voidaan erilaisten tietokonesimulointien avulla varmistaa, että
kaikki järjestelmät sopivat yhteen ja mahtuvat toimimaan ahtaissa tiloissa sekä
saavutetaan tarvittavat voimat ja sallituissa rajoissa pysyvät joustot. Robottien
tehtäväsuunnittelussa ja ohjauksessa virtuaalitekniikat ovat avainasemassa; niillä muun muassa korvataan puutteellista
kamerakuvaa ja täydennetään operaattorin aisteja.
Kamerakuvaan voidaan tuoda tietokoneella mallinnettuja osia tai muuta
tietoa ja tarkastella mallinnettua laitetta tai rakennusta lopullisessa toimintaympäristössään. Rakennus- tai kokoon-
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panotyön etenemistä voidaan seurata
vaihe vaiheelta. Virtuaaliprototypoinnin
eli digitaalisen koneenrakennuksen avulla laitteiden tuotekehitysaikaa voidaan
oleellisesti nopeuttaa ja rakennettavien
prototyyppien määrää vähentää. Lisäksi
voidaan tehdä rinnakkain asioita, jotka
aiemmin on pitänyt tehdä peräkkäin, esimerkiksi ohjausjärjestelmän ohjelmointi
ja testaus voidaan aloittaa jo virtuaalimallin avulla.
Massiivinen eurooppalainen etähuoltojärjestelmien testaus- ja kehitysympäristö otettiin käyttöön Tampereella tammikuussa 2009. DTP2-tutkimusympäristössä kehitetään laitteita, menetelmiä, ohjelmistoja ja kaikkia digitaalisen koneenrakennuksen osa-alueita
ITER-etäkäyttötarpeisiin seuraavina vuosikymmeninä yhteistyössä muiden eurooppalaisten yritysten ja tutkimuslaitos-

ten kanssa. ROViR (Remote Operation
and Virtual Reality Centre) -keskuksen
kautta pyritään tuomaan ITERin energiahankkeeseen liittyvän huippututkimuksen
tuloksia nopeasti suomalaisten yritysten
käyttöön tuottavuuden ja kilpailukyvyn
parantamiseksi. Kooltaan DTP2 on täysmittakaavainen malli fuusioreaktorin
pohjaosasta, ns. Divertor-alueesta. Itse
testialusta on noin 20 metriä pitkä ja painaa noin 65 tonnia.
VTT:n tutkimus edustaa noin puolta
Suomen fuusiotutkimuksesta. Eurooppavetoisessa ITER-hankkeessa ovat mukana
EU:n lisäksi Japani, USA, Venäjä, Kiina,
Intia ja Etelä-Korea. Onnistuessaan hanke
tuo fuusion todelliseksi tulevaisuuden
energiavaihtoehdoksi ja tärkeän lisän tulevaisuuden kestävään energiapalettiin.
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FA K TA
ITERissä vaadittavalta uudelta teknologialta edellytetään paljon, sillä sen
avulla hallitaan sadassa miljoonassa
celsiusasteessa palavaa fuusioplasmaa. Fuusioreaktiossa tritium- ja
deuteriumytimet sulautuvat heliumiksi. Reaktiossa vapautuu neutroneja,
joihin sitoutunut energia muuttuu lämmöksi reaktorin seinämissä.
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Lähes hiilidioksidipäästötön sähköntuotanto
mahdollista vuonna 2020

Y

hteispohjoismaisessa Nordic Energy Perspectives -tutkimushankkeessa tunnistettiin useita uusia
energiatoimialaan liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia Pohjoismaissa, mutta
myös merkittäviä haasteita erityisesti
pohjoismaiselle energiaintensiiviselle
teollisuudelle seuraavien 10–20 vuoden aikana.
EU:n ilmastopoliittiset tavoitteet johtavat lähes hiilidioksidipäästöttömään
pohjoismaiseen sähköntuotantoon. Unioni on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet
kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämiselle sekä uusiutuvien energialähteiden ja energiatehokkuuden
lisäämiselle vuoteen 2020 mennessä.

noustessa kilpailijamaita enemmän.
Päästötön energiatuotanto voi kuitenkin tulevaisuudessa muodostua merkittäväksi kilpailueduksi, jos päästörajoitustoimenpiteet laajenevat kattamaan
myös Euroopan ulkopuolisia maita.
NEP-hankkeen suomalaisina yhteistyökumppaneina ja rahoittajina olivat
Tekes, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry, Teknologiateollisuus ry, Turveteollisuusliitto sekä VTT ja VATT.
Projektin yhteenvetoraportti: Ten
Opportunities and Challenges for
Nordic Energy:
www.nordicenergyperspectives.org

Yksi merkittävimmistä keinoista ilmastonmuutoksen hillinnässä on hiilidioksidipäästötön
sähköntuotanto.
Sähkön viennillä Pohjoismaista KeskiEurooppaan voidaan edistää myös koko
Euroopan kasvihuonekaasupäästöjen
vähentämistä kustannustehokkaasti.

E10-bensiini markkinoille ensi vuonna

S

uomi kasvattaa biopolttoaineiden
osuutta tieliikenteessä EU:n
päätös-ten mukaisesti osana ilmastonmuutoksen torjuntaa. Vuoden
2011 alussa bensiinin peruslaaduksi
on tulossa enintään kymmenen tilavuusprosenttia etanolia sisältävä
E10-bensiini,
mikäli
tarvittavat
kansalliset lainsäädäntömuutokset
tehdään suunnitellussa aikataulussa.
Kasvava bio-osuus auttaa osaltaan
vähentämään liikenteen hiilidioksidipäästöjä.
Uusi bensiini soveltuu noin 70
prosentille rekisterissä olevista bensakäyttöisistä henkilöautoista. Mitä
uudempi auto, sitä todennäköisemmin uusi E10-bensiini so-veltuu siihen. Vanhemmille autoille, joihin E10
ei sovellu, tulee edelleen olemaan
kaupan nykyisenkaltaista bensiiniä.
Liikennepolttoaineiden jakeluyhtiöille on asetettu Suomessa velvoite
toimittaa markkinoille määrätty osuus
biopolttoaineita osana bensiiniä tai
dieselpolttoai-netta tai sellaisenaan.
Vuonna 2010 bensiini sisältää enintään 5 tilavuusprosenttia bioetanolia tai vastaavan määrän eettereitä.

Uusiutuvien energialähteid en lisäys
ja energ iatehokkuuden parantami
nen ovat merkittävimmät kasvihuonekaasujen
vähentämiskeinot
Pohjoismaissa. Suurin osa hiilidioksi
dipäästöjen vähentämisestä toteutunee päästökauppasektorilla, missä
se on myös kustannustehokkainta.
Päästökaupan piiriin siirtynee myös
ei-päästökauppasektorin
päästöjä
esimerkiksi liikenteen sähköistymisen
ja lämpöpumppujen lisäyksen myötä ilmastotavoitteiden tiukentuessa.

EU:n polttoainedirektiivi ja uusiutuvan
energian
käytön
edistämisdirektiivi
tarkoittavat
käytännössä, että markkinoille tuodaan
jatkossa bensiinilaatuja, joiden etanolipitoisuus on nykyistä suurempi.

Pohjoismaiden energiaintensiivisen
teollisuuden kilpailukyky maailmanmarkkinoilla heikkenee kust annusten
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Helsinki suosii vähäpäästöisten autojen käyttöä
Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi
31. toukokuuta kaupungin ilmansuojelutyöryhmän ehdotuksen vähäpäästöisten ajoneuvojen edistämisestä ja ympäristövyöhykkeen perustamisesta. Kaupunki asettaa kriteerit
vähäpäästöisille henkilöautoille, joiden hankintaa ja käyttöä edistetään
muun muassa pysäköintietuuksilla.
Kriteerien mukaan bensiini- ja dieselautojen hiilidioksidipäästöjen on
oltava alle 100 grammaa/kilometri
ja säänneltyjen päästöjen Euro 5-tasoa. Kaasu- ja etanoliautoille sallitaan
bensiini- ja dieselautoihin nähden
korkeampi CO2-päästö 150 g/km,
koska nämä autotyypit voivat käyttää jätteisiin perustuvia biopolttoai-

neita, kuten etanolia ja biokaasua.
Kaikki täyssähköautot luokitellaan
vähäpäästöisiksi.
Päästökriteerejä
tiukennetaan kahden vuoden välein,
kun lisää vähäpäästöisiä autoja tulee
markkinoille.
Vähäpäästöisille ajoneuvoille myönnetään 50 prosentin alennus yleisten
liikennealueiden pysäköintimaksuista
sekä oman vyöhykkeensä asukas- ja
yrityspysäköintitunnuksen lunastusmaksusta.
Liityntäpysäköintipaikoille
merkitään vähäpäästöisille ajoneuvoille
varattuja pysäköintipaikkoja sekä latauspaikkoja täyssähköautoille ja ladattaville hybrideille. Kaupunki selvittää yhdessä yhteistyötahojen kanssa

myös sähkö- ja kaasujakeluverkostojen laajentamista sekä biokaasun
saanti- ja jakelumahdollisuuksia.
Lisäksi kantakaupungin alueelle
muodostetaan
ympäristövyöhyke,
joka koskee HSL:n kilpailuttamaa
Helsingin sisäistä ja seudullista bussiliikennettä sekä HSY:n kilpailuttamaa jätteenkuljetusta.
Kaupungin omaan kalustoon hankitaan jatkossa vain vähäpäästöisiä
henkilöautoja, ellei ole perusteltua
syytä poiketa säännöstä. Kaupunki
tekee myös vetoomuksen valtiolle,
että vähäpäästöisten ajoneuvojen
hankintaa helpotettaisiin veroetuuksilla.

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen vaatii
varallisuuden ja kulutuksen laskua
Tavallisimmilta turpeenottoalueilta otettu
turve aiheuttaa energiatuotannossa samaa luokkaa olevan ilmastovaikutuksen
kuin kivihiilen käyttö. Asia on nyt varmennettu suomalaisten tutkimuslaitosten
tekemässä energiaturpeen elinkaariarviointeja koskevassa kriittisessä arvioinnissa.
Työ osoitti, että luonnontilaisesta suosta
otetun turpeen ja kivihiilen energiakäytön
ilmastovaikutukset ovat samaa luokkaa,
kun turvetuotantoalueen jälkikäyttönä on
metsitys turpeenoton päätyttyä. Turvetuotannosta poistuneen suon ennallistaminen johtaa energiaturpeen kannalta
huonompaan ilmastovaikutukseen kuin
alueen metsitys.
Metsäojitettujen soiden turpeen energiakäyttö aiheuttaa keskimäärin hieman
kivihiiltä suuremman ilmastovaikutuksen. Tulos on turpeen hyödyntämisen
kannalta samanlainen kuin aikaisemman
suomalaisen tutkimuksen tulos.

Suopeltojen turpeen käyttö aiheuttaa elinkaaritutkimusten perusteella pienemmät
päästöt kuin kivihiilen poltto. Suopeltojen
merkitys turvetuotannon lähteenä on
kuitenkin vähäinen. Kriittisen arvioinnin
lopputulos oli suopeltojen turpeen ilmastovaikutusten kannalta aikaisempia suomalaisia ja ruotsalaisia elinkaaritutkimuksia
huonompi.
Energiaturpeen
ilmastovaikutukset
aiheutuvat pääasiassa turpeen poltossa
syntyvästä hiilidioksidipäästöstä, joka tunnetaan suhteellisen tarkasti. Soiden kasvihuonekaasupäästöihin liittyy puolestaan
suuria epävarmuuksia ennen ja jälkeen
turpeenoton. Tästä huolimatta voidaan
sanoa, että turpeenottoon liittyvillä
maankäyttötoimenpiteillä voidaan vaikuttaa energianturpeen elinkaarisiin ilmastovaikutuksiin hyvin rajallisesti.
Suomen ympäristökeskus, Ilmatieteen
laitos, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion
Geologinen tutkimuskeskus arvioivat
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ympäristöministeriön
toimeksiannosta
kriittisesti Suomessa (VTT, METLA, HY, JoY
2007) ja Ruotsissa (IVL 2004, 2008) aiemmin tehdyt energiaturpeen elinkaaritutkimukset. Tämän arvioinnin perusteella
on nyt muodostettu uusimman tiedon mukainen käsitys energiaturpeen ilmastovaikutuksista.
Arviointi vahvisti käsityksen turpeen
erilliskäytön ongelmallisuudesta ilmastonmuutoksen
hillinnän
kannalta. Turpeen käyttöä polttoaineena ei tulisi
lisätä yksipuolisesti, vaan se tulisi liittää
hiilineutraalien biomassojen käytön edistämiseen. Turpeen ja uusiutuvan biomassan seoksella voidaan korvata fossiilisia polttoaineita, ja näin saavutettaisiin
merkittäviä päästövähennyksiä, vaikka
turpeen poltosta vapautuva hiilidioksidi
vähentääkin tuotetun bioenergian ilmastohyötyjä.
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Helsingin yliopisto liittyi
WWF:n Green Office
-ohjelmaan
Green Officen päämääriä ovat hiilidioksidipäästöjen
vähentäminen
ja toimiston ekologisen jalanjäljen
pienentäminen. Helsingin yliopistolla ohjelma rantautuu ensin Viikkiin,
sillä lähes kaikki kampuksen opetus
kytkeytyy ympäristöasioihin.
– Erityisesti Viikissä meillä on paljon ympäristöön liittyvää tutkimusta ja opetusta, joten meidän pitää
toimia niin kuin opetamme. Luonnonvarojen säästäminen merkitsee
samalla rahan säästämistä, bio- ja
ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaani Jari Niemelä sanoo.

Kaj Stenvall ja muut nykytaiteilijat
ilmastonmuutoksen kimpussa
Joensuun taidemuseo ja Suomen Kivikeskus ovat aloittaneet Suomessa
ainutlaatuisen yhteistyön ilmastonmuutokseen liittyvän näyttelyn merkeissä.
Kesäkuun puolivälistä pitkälle syksyyn
esillä olevassa Luvassa lämpenevää –
ilmastonmuutos kuvataiteessa -näyttelyssä on mukana Suomen tämän hetken
mielenkiintoisimpia ja tunnetuimpia
taiteilijoita.
Joensuun taidemuseossa esillä olevassa osuudessa on mukana 30 taiteilijaa, muun muassa Maaria Wirkkala,
Marja Kanervo ja Kari Cavén.
Suomen Kivikeskuksessa ilmastoaiheeseen on puolestaan paneutunut ankkahahmoistaan tunnettu

Helsingin yliopiston ympäristöasiantuntija Jarna Anttilan mukaan
ohjelma innostaa opiskelijoita ja
työntekijöitä arkipäivän ekotekoihin.
Kampuksella järjestetään ympäristökoulutusta ja tiedotustilaisuuksia,
joissa kerrotaan miten yksittäinen
työntekijä voi vähentää kulutustaan.
Tavoitteena on, että sähkön, lämmön ja veden kulutus kääntyvät Viikissä laskuun. Lisäksi jätteiden määrä
ja paperin kulutus tulisi saada vähenemään.
WWF asettaa selvästi määritellyt
numeeriset tavoitteet. Ohjelmaan
sitoutuneet organisaatiot sitoutuvat
vuosittain raportoimaan ympäristöasioista WWF:lle.

Kaj Stenvall, Ilman kannatus, 2009.
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taidemaalari Kaj Stenvall. Stenvallin
teokset käsittelevät usein asioita, joista
vaietaan. Ihmisen ja luonnon suhde on
ollut yksi hänen keskeisiä teemojaan
vuosien ajan.
LUVASSA LÄMPENEVÄÄ –
ilmastonmuutos kuvataiteessa
17.6.–30.9.2010 Joensuun
taidemuseossa
LUVASSA LÄMPENEVÄÄ Kaj Stenvall 17.6.–31.10.2010
Suomen Kivikeskuksessa, Juukassa

2 / 2010

Ilmassa
Ruokavaliot ilmastoystävällisiksi:

Parasta, jos kaikki
ryhtyisivät fennovegaaneiksi
Ruokavalion muuttaminen mahdollisimman ilmastoystävälliseksi vaatisi suomalaisilta radikaaleja muutoksia lautasen
äärellä: paras tulos syntyisi, jos koko
kansakunta ryhtyisi fennovegaaneiksi.
Se vähentäisi suomalaisten kaikesta kulutuksesta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä kahdeksan prosenttia.
MTT:ssä tehtyjen laskelmien mukaan
ravitsemussuositusten mukainen ruokavalio vähentäisi suomalaisten kaikkia kasvihuonekaasu- eli KHK-päästöjä kolme
prosenttia verrattuna nykytilanteeseen.
Maitotuotteiden sekä naudan- ja lampaanlihan jättäminen pois ruokavaliosta laskisi
kokonaispäästöjä viisi prosenttia.
Tutkimusta varten tarkasteltiin neljän
energiamäärältään vakioidun ja vain
kotimaisista raaka-aineista koostetun
ruokavalion aiheuttamia päästöjä. Yksi
niistä edusti keskimääräistä suomalaista
ruoankulutusta, toinen ravitsemussuositusten mukaista ruokavaliota, kolmannessa ei ollut lainkaan märehtijöistä saatavia
tuotteita ja neljäs koostui vain kasvisperäisistä tuotteista.
Tutkija Helmi Risku-Norja MTT:stä
huomauttaa, että yksittäisen kuluttajan
ruokavalintojen suora vaikutus ilmastonmuutokseen on hyvin vähäinen, mutta
muutoksia voidaan saada aikaan kansalaisvaikuttamisen keinoin.
Suomalaisten kaikesta kulutuksesta
aiheutuvat vuotuiset KHK-päästöt vastaavat noin 11 000 kiloa hiilidioksidia per henkilö. Syömisen eli koko elintarvikeketjun
osuus tästä on noin 24 prosenttia. Lähes
kolme neljäsosaa elintarvikeketjun KHKpäästöistä muodostuu alkutuotannossa.
Laskelmien
mukaan
alkutuotannon

KHK-päästöt puolittuisivat, jos koko
kansakunta ryhtyisi fennovegaaneiksi.
Alkutuotannon suurin KHK-päästöerä
aiheutuu kuitenkin maaperästä, jonka
osuus on noin 60 prosenttia. Tästä
syystä luomutuotannon KHK-päästöt
voivat olla jopa tavanomaista tuotantoa suuremmat: luomu vaatii enemmän
pinta-alaa. Lannoitteiden pois jättäminen
ei kompensoi pinta-alaltaan suuremman viljelymaan aiheuttamia päästöjä.
Risku-Norja peräänkuuluttaa suhteellisuudentajua julkisuudessa käytävään ilmastokeskusteluun.
– Nyt korostetaan yksittäisen kuluttajan
vastuuta ilmastonmuutoksesta, mutta
sen sijaan julkisen vallan pitäisi ohjata ja
tukea kestävän kehityksen mukaista ruokahuoltoa ja etsiä oikeasti tehokkaimmat
keinot ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
Ruoankulutuksen aiheuttamia KHKpäästöjä tarkasteltiin osana MTT:n hanketta, joka selvitti kestävän kehityksen
huomioimista julkisissa ruokapalveluissa.
Kestävä kehitys ymmärretään nykyään
ensisijaisesti ympäristöasioina ja usein
pelkästään ilmastokysymyksenä, vaikka
sillä on monia muitakin ulottuvuuksia.
Risku-Norja liittää kestävään ruokahuoltoon myös kansallisen itsemääräämisoikeuden, kulttuurisen omaleimaisuuden sekä eettisen ulottuvuuden eli
tuotantoeläinten ja työntekijöiden hyvän
kohtelun.
Tutkimuksen tulokset on julkaistu kansainvälisessä tieteellisessä Progress in
Industrial Ecology -lehdessä.
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FA K TA
Vegaani on henkilö, joka ei syö
mitään eläinkunnasta peräisin olevia
tuotteita kuten lihaa, kalaa, munia,
maitotuotteita ja niiden johdannaisia.
Vegaani ei myöskään osta eläinperäisiä vaatteita, kuten nahkaa ja
villaa, eikä tue palveluja, jotka perustuvat eläinten riistoon.
Fennovegaaniksi kutsutaan henkilöä, joka pyrkii kuluttamaan vain
lähialueella tuotettuja tuotteita, jolloin ruoan kuljettamisesta aiheutuva
ympäristön kuormitus on minimaalista ja he voivat olla varmempia siitä,
että tuotteen valmistus on tapahtunut
muutenkin eettisesti ja ekologisesti
kestävällä tavalla.
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Suomen elintarviketuotanto haasteiden
edessä ilmaston muuttuessa

VTT ja Ilmatieteen laitos selvittivät suo-malaisen elintarvikeketjun
haavoittuvuutta muuttuvissa ilmastoolosuhteissa. Merkittäviksi tutkimushaasteiksi nousevat uudet kasvi- ja eläintaudit, elintarvike- ja vesivälitteisten
epidemioiden riskin kasvaminen sekä
elintarvikeketjun altistuminen biologisille ja kemiallisille haitta-aineille. Hygienian osuus korostuu entisestään.
Tutkimuksessa keskityttiin Suomen
elintarviketuotannon
turvallisuuden
haasteisiin muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa. Niitä lähestyttiin sellaisen
alkutuotannon kautta, johon sääolosuhteilla on merkittävä vaikutus, kuten
eläinperäisten raaka-aineiden tuotanto,
vesiviljely (kalat, äyriäiset, elintarvikkeina käytetyt levät) sekä kasvipohjaisten elintarvikkeiden tuotanto. Lisäksi
etsittiin signaaleja ilmastonmuutoksen
suorista vaikutuksista elintarviketurvallisuuteen ja elintarvikkeiden tuotantoprosessin hygieniaan.
Ilmaston lämpenemisen sekä raakaaineiden ja elintarvikkeiden kuljetusmatkojen ja säilytysaikojen pidentymisen
myötä elintarvikkeiden valmistusprosessin hygienia ja kylmäketjun merkitys
tulevat korostumaan. Lisää uhkia saattavat aiheuttaa myös uudet teknologiat
ja valmistusmenetelmät sekä aiemmin
kuvaamattomat ruoan patogeenit ja pilaajat.

myötä mahdollisuudet kehittyä nykyistä merkittävämmäksi maataloustuotteiden viejäksi. Vesiomavaraisuus
varmistaa myös eläintuotannon jatkuvuuden Suomessa. Kalatalous odottaa ilmaston ja vesien lämpenemisen lisäävään kalojen tuottoisuutta.
Elintarviketuotantoketjun alkupäässä
niin maataloudessa, eläintuotannossa
kuin kalataloudessakin riskiä aiheuttavat uudet taudit ja mikrobit, kuten
hyönteisten ja muiden eläinten välittämät (ns. vektorivälitteiset) kasvi- ja
eläintaudit, homeiden tuottamat haittayhdisteet, muut uudet eläintaudit ja
levien biotoksiinit.
Riskien vähentämiseksi tutkimusta
tulisi suunnata enenevässä määrin
muun muassa eläin- ja kasvitautien
ja homeiden tuottamien haittayhdisteiden nopeaan osoittamiseen sekä
niiden lisääntymisen estämiseen elintarvikkeiden ja rehuraaka-aineiden
tuotannossa. Lisäksi lääkejäämien
ennaltaehkäisyyn tulee myös kiinnittää enenevässä määrin huomiota.

Tutkimusraportti verkossa: www.vtt.
fi/inf/julkaisut/muut/2010/VTTR-2672-10.pdf

Maatalouden kannalta ilmastonmuutoksella voi olla sekä positiivisia
että negatiivisia vaikutuksia. Yleisesti
näyttää siltä, että Suomella on lämpenevän ilmaston ja vesiomavaraisuuden

Ilmansuojeluyhdistys
osallistuu 6.–9.10.2010

Ympäristöalan
ammattimessuille.

Ympäristö, yhdyskunta, vesi & viemäri,
jäte & kierrätys, Helsingin Messukeskuksessa (www.finnexpo.fi).
Yhdistyksen löytää osastolta 5c25.
7.10 klo 13–15.30, salissa 203 on
kaikille avoin yhdistyksen järjestämä
seminaari:
OHJAUSKEINOJA JA TIETOA ILMASTONMYÖTÄISEEN RAKENTAMISEEN
13.00
Avaus, Puheenjohtaja Jari Viinanen,
Ilmansuojeluyhdistys ry.
13.10
Ilmastonmuutoksen vaikutukset rakennettuun ympäristöön. Ilmasto-opas.
fi ja muut tiedonlähteet, Tutkija Simo
Haanpää, Aalto-yliopisto (YTK)
13.50
Kuinka kaavalla ohjataan matalaenergiarakentamiseen ja uusiutuvan energian
käyttöön? case Honkasuo, Arkkitehti
Suvi Tyynilä, Helsingin kaupunki
14.20
Millaisilla energiatehokkuusehdoilla
Helsinki myy ja vuokraa tontin?
Arkkitehti SAFA, Ifa Kytösaho, Helsingin
kaupunki
14.40
Rakennusvalvonta ohjaa energiatehokkuuteen
Arkkitehti SAFA, Pirjo PekkarinenKanerva, Helsingin kaupunki
15.00
Porvoon Skaftkärrin energiakaava ja
vuorovaikutus
Hankekoordinaattori Arto Varis,
Posintra Oy
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Summaries
European pilot for estimation of environmental
burden of disease:

Fine particles and indoor air pollutants among
largest environmental public health risks
Development of health protection
policies and research programs that
help us understand the relationships
between the environment and public
health require quantitative estimates
of various health hazards. European
EBoDE project assessed the impacts of
nine selected stressors in a comparable
way across six EU countries. The
health risks caused by the different
stressors were ranked using disability
adjusted life years (DALY) estimated
from WHO burden of disease data.
The risk levels were found to differ
by orders of magnitude, which poses
significant implications for policies
and research. The project updated
previous assessments, added stressors
relevant to the European region, and
provided harmonized assessments for
participating countries.
Stressors evaluated in the pilot
phase and ranked into decreasing
order of public health significance
were: ambient fine particulate matter,
environmental noise, radon, second
hand smoke, dioxins, lead, ozone,
benzene, and formaldehyde.

Otto Hänninen, Ph.D., Docent
National Institute for Health and
Welfare
Environmental Health
tel. +358 400 673 207
otto.hanninen@thl.fi, www.thl.fi
Olli Leino, researcher
National Institute for Health and
Welfare
Environmental Health
tel. +358 20 610 6485
olli.leino@thl.fi, www.thl.fi
Virpi Kollanus, researcher
National Institute for Health and
Welfare
Environmental Health
tel. +358 20 610 6392
virpi.kollanus@thl.fi, www.thl.fi
Matti Jantunen, Research professor
National Institute for Health and
Welfare
Environmental Health
tel. +358 20 610 6340
matti.jantunen@thl.fi, www.thl.fi

Can biofuels climate benefit be ensured
Climate change mitigation requires rapid
and effective actions. Increasing the use
of biofuels in transportation is considered
as one of the measures. However, climate
effects of biofuels are a contradictory
issue with very positive and very negative
estimates. The EU and the USA are
introducing mandatory sustainability
criteria for transportation biofuels and
other bioliquids. However, the assessment
of sustainability and climate impacts
are very difficult tasks and the results
significantly depend on the assumptions
required. The life cycle assessment
(LCA) is in principle a suitable framework

to assess climate impacts but certain
significant challenges are encountered.
The most crucial issues as regards to
climate impacts of biofuels are the way
how carbon release and accumulation
from and to biomass, and consequences
of market mechanisms due to resource
competition are taken into account.
There is a significant risk that the use
of deficient sustainability criteria does
not promote climatefriendliest biofuels
appropriately, and can even promote
biofuels resulting in the overall increase in
greenhouse gas emissions.
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Environmentally safe childrens`
outdoor activity areas:

Pay more attention to air
quality and noise
In this survey the outdoor air quality and
noise in the sensitive receptors (98 places
in Helsinki) situated in the vicinity of heavy
traffic roads was evaluated. The sensitive
receptors consist of day care centers,
schools, playgrounds, old age homes and
hospitals accommodating persons who
are more sensitive to adverse effects of
traffic – such as children, senior citizens
and persons with diminished lung and
cardiovascular function.
In one third of the sensitive receptors
included in the study the outdoor air
quality and noise situation was evaluated
as poor or fair. However, the majority of
sensitive receptors in Helsinki City are
situated in areas of good or satisfactory
air quality and noise level. The poorest
air quality and highest noise levels were
determined near the downtown main
streets and motorways.
Based on this study, the following
recommendations were given: a. children
should stay mainly indoors during the rush
hours when the air quality is poor (spring
dust or inversion times), b. more noise
abatement fences should be built to shelter
schools and c. sensitive receptors in the
most worst areas should be relocated to
environments where air quality and noise
level is acceptable.
Eeva Pitkänen, environment inspector
Anu Haahla, environment inspector
Environment Centre of City of Helsinki
eeva.pitkanen@hel.fi
anu.haahla@hel.fi
P.O. Box 500
FIN-00099 City of Helsinki
www.hel.fi/ymk

Sampo Soimakallio,
senior research scientist
VTT Technical Research Centre of Finland
tel. +358 20 722 6767
sampo.soimakallio@vtt.fi
Kati Koponen, research scientist
VTT Technical Research Centre of Finland
kati.koponen@vtt.fi
VTT Technical Research Centre of Finland
P.O. Box 1000, FI-02044 VTT
www.vtt.fi
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- ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
- MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
- MITTAUSVERKON DATAN TIEDONKERUU, -KÄSITTELY JA
RAPORTOINTIOHJELMAT
WWW.HNUNORDION.FI
HNU Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI

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

Ilmanlaadun
mittalaitteetja järjestelmät
Ilmanlaadun
mittalaitteet- ja järjestelmät
Ruosilantie 15
00390 Helsinki
Ruosilantie
15730
Puh.
0207 433
00390
Helsinki
www.ppmsystems.fi
Puh. 0207 433 730
www.ppmsystems.fi

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
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Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa
alan kaikki palvelutyritysjäsen
yli 25 v. kokemuksella
Ilmansuojeluyhdistyksen
Enwin Oy tarjoaa
alan kaikki palvelutKotiyli 25ja
v.ulkomaan
kokemuksella
hankkeisiinne:
Ilmansuojeluyhdistyksen
yritysjäsen
Enwin Oy
tarjoaa


Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

hankkeisiinne:
alan kaikki palvelutKotiyli 25jav.ulkomaan
kokemuksella

 Teknis-taloudelliset selvitykset
 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

Kotija ulkomaan
hankkeisiinne:
 Kaupunkija aluemallit

Kivipöytälänkuja 2

 Teknis-taloudelliset selvitykset
Kaikkien
päästöjen
mittausja mallinnus
Myös hajut,
pakokaasut
ja tiepöly
 Kaupunki- ja aluemallit
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Bioindikaattorit. PMselvitykset
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Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta
 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus
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2
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Ilmanlaadun asiantuntija
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaatututkimukset
Ilmanlaadun
asiantuntija
• Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut raportointeineen
•
•
•
•
•
•
•
•
••
••
•
•

Reaaliaikaisesti
SO 2, NO
x, CO, TRS, O3 ja eri kokoiset hiukkaset
Kuntien
ja teollisuuden
ilmanlaatututkimukset
Keräimillä
hiukkaset
ja
laskeumat,
joista aineanalyysit
Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut
raportointeineen
Hiilivedyt
mm.
bentseeni
ja
PAH-yhdisteet
Reaaliaikaisesti SO 2, NOx, CO, TRS, O3 ja eri kokoiset hiukkaset
Mittalaitteiden
kalibroinnit
ja mittausten
Keräimillä
hiukkaset
ja laskeumat,
joistalaadunvarmistus
aineanalyysit
Päästöselvitykset
ja
leviämismallilaskelmat
Hiilivedyt mm. bentseeni ja PAH-yhdisteet Suomeen ja ulkomaille
Energiantuotanto,
teollisuus,
liikenne, jätteiden
ja jäteveden käsittely, jne.
Mittalaitteiden
kalibroinnit
ja mittausten
laadunvarmistus
Hajujen
esiintymisen
määritys:
hajumalli
Päästöselvitykset ja leviämismallilaskelmat Suomeen ja ulkomaille
Kemikaalionnettomuuksien
tulipalojen
seurausten
arviointikäsittely, jne.
Energiantuotanto,
teollisuus,jaliikenne,
jätteiden
ja jäteveden
Ilmakemian
analyysipalvelut
ja hajumalli
passiivikeräimet
Hajujen
esiintymisen
määritys:
Kaatopaikkojen kaasupäästöjen
mittaukset
Kemikaalionnettomuuksien
ja tulipalojen
seurausten arviointi
Kuntien
ja
teollisuuden
ilmanlaadun
seurantasuunnitelmat
Ilmakemian analyysipalvelut ja passiivikeräimet
Ilmanlaadun ja laadunhallinan
Kaatopaikkojen
kaasupäästöjenkonsultointimittaukset ja koulutuspalvelut
Kuntien ja teollisuuden ilmanlaadun seurantasuunnitelmat
Ilmanlaadun ja laadunhallinan konsultointi- ja koulutuspalvelut
Erik Palménin aukio 1 00560 Helsinki.
Puh. Sari Lappi (09) 1929 5431 tai Risto Pesonen (09) 1929 5430
Sähköposti: ilmanlaatupalvelut@fmi.fi
Erik Palménin aukio 1 00560 Helsinki.
Lisätietoja ilmanlaatupalveluista: www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut
Puh. Sari Lappi (09) 1929 5431 tai Risto Pesonen (09) 1929 5430
Sähköposti: ilmanlaatupalvelut@fmi.fi
Lisätietoja ilmanlaatupalveluista: www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut
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llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnallisena
ympäristönsuojelujärjestönä.

Luftvårdsföreningen fungerar som
nationell miljövårdsförening.

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

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

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

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

llmansuojeluyhdistys:

Luftvårdsföreningen:

FAPPS:

1.

1.

1.

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

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

2.

3.
4.
5.
6.
7.

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

5.

6.
7.

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

Ilmansuojeluyhdistys ry
PL 136
00251 Helsinki
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