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Ensin ilmastonmuutos piti torjua, sitten hillitä, kun ei enää 
voida torjua – ja viimeksi sopeudutaan uuteen ilmastoon. 
Vaan voisiko olla, että ei sittenkään tarvita mitään näistä, vaan 

muokataan ilmasto mieleiseksi! Kuulostaa liian hurjalta. Vaan eh-
kei sittenkään. Keinoja on nimittäin olemassa useita ja niitä myös 
ilmeisen vakavasti selvitetään. Hannele Korhonen kertoo artikkelis-
saan osasta vaihtoehtoja.

Osa keinoista on kuin tieteiselokuvista, kuten 20 kilometriä korkea 
rikkipiippu ja peilejä avaruuteen. Olenpa itsekin kuullut epäilyistä, 
että lentoyhtiöt olisivat jo alkaneet ruiskuttaa aerosoleja yläilmake-
hään. Kunhan ei vaan kävisi kuten entiselle naapurin pojalle, joka 
päätti lämmitelläkseen talvipakkasella pissata housuun; ja kuinkas 
siinä sitten kävikään.

Muutamat keinoista ovat toki ihan järkevän oloisia, kuten metsitys 
sekä biohiilen ja -massan varastointi. Tuntuu tosin nurinkuriselta, 
että polttaisimme fossiilisia polttoaineita ja samaan aikaan varastoi-
simme biohiiltä maaperään tai meriin. Herää myös kysymys, kuka 
toimenpiteet tekisi ja kuka maksaisi?

Ilmaston muokkaus olkoon viimeinen ihmiskunnan oljenkorsi, ja 
toivottavasti sitä ei tarvita. Syytä on tehostaa edelleen kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämistä ja alkaa sopeutumaan muuttuvaan il-
mastoon. Lehden artikkelissa kerrotaan, kuinka pääkaupunkiseudun 
kunnat ovatkin yhdessä pohtineet, miten ilmastonmuutos vaikuttaa 
kuntatasolla ja kuinka siihen voisi varautua. Strategiasta työ etenee 
kuntatason ohjelmiin.

Kun kansallisesta strategiasta ja alueellisista strategioista päästään 
vihdoin kuntatason ohjelman toimenpiteisiin, ollaan asian ytimessä. 
On tiedettävä jopa henkilötasolla tekijä ja mistä momentilta rahat 
otetaan. Työ ei mitenkään ole helpoimmasta päästä, kun pitäisi 
tietää, millaiset ovat olosuhteet 50 tai 100 vuoden päästä – ja 
miten asia tulisi huomioida kunnan toiminnassa kuten maankäytön 
suunnittelussa, vesihuollossa ja kuntalaisten terveyden sekä turval-
lisuuden turvaamisessa. Varautumalla ilmastonmuutokseen voidaan 
saavuttaa yhteiskuntataloudellisesti huomattavia säästöjä, esimer-
kiksi myrsky- tai tulvavahinkojen ehkäisyllä.

Jari Viinanen 
puheenjohtaja 
Ilmansuojeluyhdistys ry

Pä ä k i r j o i t u s

Sisältö 2 / 2011

Hyvää kesää kaikille

lukijoillemme!

Vaihtoehtona ilmaston
muokkaus?
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Ilmaston keinotekoinen muokkaus – 

helppo ja halpa lääke
ilmastonmuutokseen?
Viime vuosien aikana on käynyt selväksi, ettei kasvihuone-
kaasujen päästöihin ole luvassa nopeita leikkauksia. Vaihtoeh-
toiseksi keinoksi ilmastonmuutoksen torjuntaan on ehdotettu 
keinotekoista ilmaston viilentämistä maapallon energiatasetta 
muokkaamalla. Vaikka useat ilmastonmuokkausmenetelmät 
lupaavat paljon hyvää ja halvalla, niiden käyttöönottoon liit-
tyy myös merkittäviä riskejä.

Hannele Korhonen, erikoistutkija, dosentti
Ilmatieteen laitos, Kuopion yksikkö

Ihmistoiminnan aiheuttaman ilmastonmuutoksen uhka on nykyi-
sin laajalti hyväksytty tosiasia. Tästä huolimatta kasvihuonekaa-
supäästöjen rajoittamiseksi on toistaiseksi tehty vain hyvin vähän 

toimenpiteitä ja päästöt ilmakehään kasvoivatkin viime vuosikymme-
nellä nopeammin kuin koskaan aikaisemmin. Viime vuosien kansainvä-
liset ilmastokokoukset ovat osoittaneet, ettei päästöihin ole myöskään 
lähivuosikymmeninä odotettavissa merkittäviä leikkauksia.

Tämä kehityskulku on lisännyt huolta voimakkaan ja nopeasti ete-
nevän ilmastonmuutoksen mahdollisuudesta ja nostanut keskusteluun 
vaihtoehtoisia teknologisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hidasta-
miseksi. Esitetyillä teknologioilla, joita kutsutaan yhteisellä nimellä il-
mastonmuokkausmenetelmät, pyritään vaikuttamaan maapallon ener-
giataseeseen siten, että maan pinnalle ja ilmakehään imeytyy entistä 
vähemmän lämmittävää säteilyä.

Vaikka ilmastonmuokkaus ei olekaan ajatuksena uusi (se 
mainitaan yleisellä tasolla esimerkiksi jo Yhdysvaltain presi-

dentti Lyndon B. Johnsonin hallinnon asiakirjoissa vuodelta 
1965), sen esillä pitämistä pidettiin tutkijoiden parissa 

pitkään poliittisesti epäkorrektina. Tämä johtui 
ajatuksesta, että tieto ilmastonmuokkauksen 

mahdollisuudesta voi saada ilmastonmuu-
toksen tuntumaan kansalaisten ja polii-
tikkojen mielissä vähemmän vakavalta 
ongelmalta ja siten vähentää heidän 
haluaan puuttua ongelman varsi-
naiseen aiheuttajaan eli kasvihuone-
kaasupäästöihin. Suuren yleisön tie-

toisuuteen ja varsinaisen tieteellisen 
tutkimuksen kohteeksi ilmaston-

muokkaus nousikin vasta vuonna 
2006, jolloin kemian nobelisti 
Paul Crutzen ilmaisi huolensa 
ilmastotoimenpiteiden hitaudes-
ta ja ehdotti ilmastonmuok-
kausta varokeinona katastrofaa-
lisen ilmastonmuutoksen varalta 
(Crutzen, 2006).
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Kustannustehokkuuden ja nopean vaikutuksen perus-

teella tämän hetken lupaavimmalta keinolta vaikuttaa 

aerosolihiukkasten pitoisuuden kasvattaminen stratos-

fäärissä.

Mahdollisia menetelmiä on useita

Ilmastonmuokkausmenetelmät voidaan jakaa karkeasti kahteen ryh-
mään (kuva 1). Ensimmäinen niistä pyrkii vähentämään maan pinnalle 
ja ilmakehään imeytyvän lyhytaaltoisen auringonsäteilyn määrää (SRM, 
solar radiation management). Käytännössä menetelmät pohjautuvat 
maapallon heijastavuuden eli albedon kasvattamiseen.

Maanpinnan heijastavuutta voidaan kasvattaa esimerkiksi maalaamal-
la rakennusten kattoja valkoisiksi tai peittämällä laajoja asumattomia 
alueita valkoiseen muoviin. Pilvien albedoa on puolestaan helpointa 
kasvattaa merten yllä, jossa pilvipisaroiden lukumäärä ja siten pilvien 
heijastavuus on luonnostaan melko alhainen. Merialueiden pilvipeiton 
valkaisemiseksi on esitetty, että tulisi rakentaa noin 1500 miehittämät-
tömän ja tuulienergialla toimivan aluksen laivasto, joka ruiskuttaisi ilmaan 
jatkuvalla syötöllä merivettä. Merivesipisaroiden haihtuessa ilmaan jäisi 
merisuolahiukkasia, jotka voisivat toimia pilvipisaroiden tiivistymisyti-
minä ja sitä kautta lisätä pilvien albedoa. Maapallon heijastavuutta on 
mahdollista kasvattaa myös ylempänä ilmakehässä, esimerkiksi noin 
20 kilometrin korkeudessa stratosfäärissä, lisäämällä pien- eli aero-
solihiukkasten pitoisuutta näillä korkeuksilla. On myös esitetty, että 
maapallolle tulevan auringon säteilyn määrää voitaisiin vähentää kuljet-
tamalla avaruuteen suuri määrä pieniä heijastavia peilejä.

Toinen kuvassa 1 esitetty ilmastonmuokkausmenetelmien ryhmä 
pyrkii vähentämään maapallon lähettämän pitkäaaltoisen lämpösäteilyn 
imeytymistä ilmakehään. Käytännössä tähän ryhmään kuuluvat me-
netelmät pyrkivät aktiivisesti poistamaan ilmakehästä hiilidioksidia 
(CDR, carbon dioxide removal). Tämä on mahdollista esimerkiksi 
metsittämällä laajoja alueita, polttamalla biomassaa vähähappisissa 
olosuhteissa biohiileksi ja hautaamalla se maaperään tai ottamalla tal-
teen bioenergian tuotossa syntyvä hiilidioksidi ja säilömällä se tyhjen-
tyneisiin öljylähteisiin. Myös niin kutsuttujen keinotekoisten puiden 
rakentamista on ehdotettu. Näissä rakennelmissa hiilidioksidipitoinen 
ilma saatettaisiin kosketukseen lipeän kanssa ja reaktiossa syntyvä nat-
riumkarbonaatti eli sooda poltettaisiin korkeassa lämpötilassa kontrol-
loiduissa olosuhteissa. Poltossa syntyvä hiilidioksidi otettaisiin talteen ja 
säilöttäisiin esimerkiksi tyhjiin öljylähteisiin.

Osa ehdotetuista CDR-menetelmistä puolestaan pyrkii lisäämään 
merten syviin kerroksiin varastoituvan hiilen määrää. On esimerkiksi 
esitetty, että merialueita lannoittamalla olisi mahdollista tehostaa levien 
kasvua, jolloin ne poistaisivat entistä nopeammin pintaveteen liuen-

nutta hiilidioksidia. Kun levät kuollessaan painuvat meren pohjaan, 
myös leviin sitoutunut hiili poistuu syvempiin kerroksiin ja ilmakehästä 
voi liueta pintaveteen lisää hiilidioksidia. Hiilidioksidin liukenemista 
pintaveteen ja siten pois ilmakehästä on mahdollista nopeuttaa myös 
lisäämällä meriveden emäksisyyttä esimerkiksi karbonaattimineraa- 
lien avulla.

Edellä esitettyjen menetelmien keskinäinen vertailu on haastavaa, 
sillä niistä suurin osa on puhtaasti idea-asteella, eikä empiiristä tietoa 
menetelmien toimivuudesta ole juurikaan saatavilla. Toistaiseksi kat-
tavimman arvion eri menetelmien toteutettavuudesta on esittänyt 
The Royal Society (2009), joka arvioi raportissaan ilmastonmuokkaus-
menetelmiä niiden tehokkuuden, kustannusten, ympäristöriskien ja 
vaikutusten nopeuden kannalta.

Raportin tärkeimmät johtopäätökset on esitetty kuvassa 2. Kuvan 
akselit esittävät menetelmien taloudellista toteutettavuutta ja ilmas-
toa viilentävän vaikutuksen voimakkuutta. Kuvassa näkyvien pallojen 
koko puolestaan kertoo ilmastovaikutuksen nopeudesta ja niiden väri 
menetelmään liittyvistä ympäristöriskeistä. Kaikkien neljän kriteerin 
kannalta optimaalinen menetelmä näkyisi kuvan oikeassa ylälaidassa 
suurena vaaleanharmaana pallona.

Kuvasta voidaan kuitenkin nähdä, ettei yksikään tähän saakka esite-
tyistä keinoista saa korkeita pisteitä kaikilla neljällä kriteerillä. Esimerkiksi 
taloudellisesti edullinen ja lähes riskitön metsittäminen ei ole ilmaston 
viilentämisen kannalta järin tehokas keino. Toisaalta keinopuiden tai 
avaruuteen sijoitettavien peilien avulla olisi mahdollista saada aikaan 
merkittävä viilentävä vaikutus, mutta nämä menetelmät ovat erittäin 
kalliita ja niiden viilentävä vaikutus toteutuisi vasta pitkän ajan päästä.

Kustannustehokkuuden ja nopean vaikutuksen perusteella tämän 
hetken lupaavimmalta keinolta vaikuttaa aerosolihiukkasten pi-
toisuuden kasvattaminen stratosfäärissä. Tämä menetelmä on myös 
toistaiseksi ollut suurimman tieteellisen mielenkiinnon kohteena.

Hiukkaspeitto stratosfääriin

Stratosfäärin luonnollinen hiukkaspitoisuus on suurimman osan 
ajasta melko alhainen. Valtaosa hiukkasista syntyy rikkihapon ja ve-
den nukleaatiossa, jossa ylikyllästyneistä höyryistä muodostuu noin 
nanometrin kokoisia nestemäisiä molekyyliryppäitä. Nämä ryppäät 
kasvavat törmäillessään toisiinsa ja toisaalta rikkihapon tiivistyessä 

Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, kuinka suuri määrä 

rikkiä stratosfääriin täytyisi kuljettaa merkittävän vii-

lentävän vaikutuksen aikaansaamiseksi.
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niiden pinnalle. Saavutettuaan parin sadan nanometrin halkaisijan 
hiukkaset sirottavat tehokkaasti auringon valoa ja sitä kautta estävät 
pientä osaa auringon säteilystä pääsemästä ilmakehän alempiin ker-
roksiin. Hiukkasten kasvaessa lähelle mikrometrin kokoluokkaa niiden 
sirontateho massayksikköä kohti alenee ja toisaalta elinikä lyhenee 
painovoiman alkaessa poistaa niitä hitaasti stratosfääristä. Hiukkas-
ten keskimääräinen elinikä stratosfäärissä on kuitenkin merkittävästi 
pitempi kuin troposfäärissä, jossa sade ja muut meteorologiset ilmiöt 
poistavat hiukkasia tehokkaasti.

Suurin osa esitetyistä ilmastonmuokkauskeinoista, jotka tähtäävät 
stratosfäärin hiukkaspitoisuuden kasvattamiseen, pyrkii lisäämään ni-
menomaan rikkipitoisten hiukkasten määrää. Tämä johtuu ennen 
muuta siitä, että näille menetelmille löytyy suora analogia luonnos-
ta, nimittäin räjähdysmäiset tulivuoren purkaukset. Räjähdysmäisissä 
purkauksissa vapautuvat kaasut kulkeutuvat useiden kymmenien ki-
lometrien korkeudelle ja niiden mukana stratosfääriin siirtyy valtavia 
määriä rikkidioksidia. Esimerkiksi Mt. Pinatubon purkauksessa Filippii-
neillä vuonna 1991 stratosfääriin on arvioitu vapautuneen 20 mega-
tonnia rikkidioksidia. Stratosfäärissä rikkidioksidi hapettuu rikkihapoksi, 
joka nukleoituu veden kanssa muodostaen uusia aerosolihiukkasia.

Räjähdysmäisistä tulivuoren purkauksista on olemassa runsaasti 
mittaus- ja mallinnusaineistoa, jotka osoittavat, että stratosfäärin hiuk-
kasmäärän merkittävä kasvu viilentää ilmastoa. Esimerkiksi Pinatubon 
purkauksen jälkeen maapallon keskilämpötilan havaittiin alenevan noin 
puoli astetta parin seuraavan vuoden aikana, ennen kuin purkauksen 
synnyttämät hiukkaset poistuivat ilmakehästä painovoiman vaikutuk-
sesta. Jatkuvan viilentävän vaikutuksen aikaansaamiseksi ilmaston- 
muokkausmenetelmien tulisi lisätä rikkiyhdisteitä stratosfääriin jatku-
vasti tai vähintäänkin noin kerran vuodessa.

Toistaiseksi ei ole tarkkaa tietoa, kuinka suuri määrä rikkiä stratosfääriin 
täytyisi kuljettaa merkittävän viilentävän vaikutuksen aikaansaamiseksi, 
sillä eri tutkimukset ovat antaneet aiheesta hyvin erisuuntaisia tulok-
sia (kuva 3). Ensimmäiset ilmastomalleilla tehdyt tutkimukset viitta-
sivat siihen, että mikäli rikkidioksidia tuotettaisiin stratosfääriin jatku-
vasti ja tasaisella nopeudella, hiilidioksidimäärän kaksinkertaistuminen 
voitaisiin tasapainottaa reilun 5 megatonnin vuosittaisilla rikkipäästöillä 
(Robock et al. (2008); kuvan 3 tähtisymbolit). Tämä vastaisi yhtä Pina-
tubon purkausta noin joka toinen vuosi. Tarkemmilla malleilla tehdyt 
tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että stratosfäärin hiukkasverho 
reagoisi todennäköisesti hyvin eri lailla jatkuviin rikkidioksidipäästöi- 

hin kuin lyhytaikaisiin massiivisiin purkauksiin (Heckendorn et al., 
2009). Tämä johtuu siitä, että jatkuvien päästöjen tapauksessa suurin 
osa syntyvästä rikkihaposta kuluisi tausta-aerosolin koon kasvattami-
seen eikä uusien sirottavien hiukkasten tuottamiseen. Lisäksi tausta- 
hiukkasten kasvu edistäisi niiden poistumista stratosfääristä paino-
voiman vuoksi ja myös sitä kautta heikentäisi rikkidioksidipäästöjen 
viilentävää vaikutusta. Tämän vuoksi onkin hyvin todennäköistä, ettei 
rikkidioksidin määrän lisääminen johtaisi lineaarisesti kasvavaan vii-
lentävään vaikutukseen vaan vaikutus alkaisi pian saturoitua (kuvan 3 
kolmiot).

Uusimmat mallitutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että lähes 
lineaarinen viilentävä vaikutus voisi olla mahdollista tuottaa, jos rikki 
vapautettaisiin stratosfääriin suoraan rikkihappona. Esimerkiksi len-
tokoneesta hyvin korkeina pitoisuuksina ja korkeassa lämpötilassa suih-
kutetusta rikkihaposta lähes kaikki kuluisi uusien hiukkasten muodosta-
miseen ja kasvattamiseen, kun taas taustahiukkasten kokojakauma 
säilyisi käytännössä ennallaan. Onkin arvioitu, että tällä menetelmällä 
hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistumisen aiheuttama lämmittävä 
vaikutus olisi mahdollista kumota rikkimäärällä, joka vastaa alle yhtä 
Pinatubon purkausta kerran vuodessa (Pierce et al. (2010); kuvan 3 
ympyrät).

Rikkiyhdisteet olisi todennäköisesti edullisinta kuljettaa stratosfääriin 
tarkoitusta varten suunnitelluilla lentokoneilla, joskin myös tykkien, 
rakettien ja 20 kilometriä korkean erikoisvalmisteisen savupiipun käyt-
tämistä on ehdotettu. Tällä hetkellä arvioidaan, että lentokoneita hyö-
dyntämällä kuljetuskustannukset jäisivät alle 1 USD per rikkikilo. Tämä 
tarkoittaa, että yhtä Pinatubo-purkausta vastaava rikkimäärä voitaisiin 
kuljettaa stratosfääriin alle 10 miljardilla dollarilla. Tämä summa vastaa 
alle 20 prosenttia Suomen valtion viime vuoden budjetista ja toisaalta 
alle kahta prosenttia USA:n viime vuoden puolustusmäärärahoista. 
Vaikka summat saattavat äkkiseltään kuulostaa suurilta, vastaavat ne 
näillä näkymin vain murto-osaa kustannuksista, jotka syntyisivät, mikäli 
fossiiliset polttoaineet korvattaisiin uusiutuvilla energiamuodoilla tai 
ydinvoimalla.

Teoriassa hyvä, käytännössä ongelmallinen

Tällä hetkellä vaikuttaa siis todennäköiseltä, että stratosfäärin 
aerosolipitoisuutta kasvattamalla on mahdollista viilentää ilmastoa 
merkittävästi – ja vieläpä melko edullisesti. Tämä ei kuitenkaan 

Vaikka ilmastonmuokkaus todennäköisesti pystyisi 

stabiloimaan maapallon keskilämpötilan, se ei kykenisi 

säilyttämään alueellisia ilmastoja ennallaan sen pa-

remmin lämpötilan kuin sademääränkään suhteen.

On myös täysin mahdollista, että ilmastonmuokkauk-

sen viilentävä vaikutus saturoituisi jonkin rikkipäästöra-

jan jälkeen tai että teknologian käyttö täytyisi lopettaa 

sen epätoivottujen sivuvaikutusten takia.
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ole koko tarina, sillä räjähdysmäiset tulivuoren purkaukset toimivat 
myös varoittavana esimerkkinä ilmastonmuokkaukselle. Purkausten 
jälkeen on esimerkiksi havaittu, että stratosfäärin otsonikerros oheni 
väliaikaisesti muutamalla prosentilla. Tämä johtuu siitä, että stratos-
fäärin rikkiaerosolien pinnalla tapahtuu kemiallisia reaktioita, jotka 
vapauttavat otsonia tuhoavia klooriatomeja niitä sitovista vaaratto-
mista reserviyhdisteistä.

Toinen realistinen uhka liittyy siihen, kuinka laaja-alainen ilmas- 
tonmuokkaus vaikuttaisi sademäärään ja erityisesti sen alu- 
eelliseen jakautumiseen. Useiden purkausten jälkeen on nimit- 
täin havaittu, että sademäärät ovat selvästi vähentyneet tropiikin man-
neralueilla. Tämä on herättänyt pelkoja, että ilmastonmuokkaus saat-
taisi heikentää monsuunisateita, jotka ovat kriittisen tärkeitä Aasian ja 
Afrikan alueen ruoantuotannolle, ja siten aiheuttaa mittavaa nälän-
hätää monilla väkirikkailla alueilla.

Kaiken kaikkiaan on tärkeää muistaa, että vaikka ilmastonmuokkaus 
todennäköisesti pystyisi stabiloimaan maapallon keskilämpötilan, se 
ei kykenisi säilyttämään alueellisia ilmastoja ennallaan sen paremmin 
lämpötilan kuin sademääränkään suhteen. Tämän seurauksena eri 
alueiden ihmisillä olisi todennäköisesti hyvin erilaisia näkemyksiä opti-

Kuva 1.
Esimerkkejä tärkeimmistä ehdotetuista ilmastonmuokkaus-
keinoista. 
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maalisen ilmastonmuokkauksen määrästä. Koska ilmastonmuokkauk-
seen liittyen ei toistaiseksi ole olemassa minkäänlaista kansainvälistä 
lainsäädäntöä tai hallinnointi- ja valvontakoneistoa, ei ole myöskään 
olemassa kompensaatiojärjestelmää alueille, joiden ilmasto-olosuh-
teet heikentyisivät ilmastonmuokkauksen seurauksena.

Ilmastonmuokkauksesta keskusteltaessa on myös tärkeää muistaa, 
että sen käyttäminen kasvihuonekaasujen päästöleikkausten vaih-
toehtona olisi vastuutonta. Koska hiilidioksidimolekyylien elinikä il-
makehässä on useita kymmeniä (ellei jopa satoja) kertoja pidempi 
kuin stratosfäärin rikkihiukkasten, tarkoittaisi hiilidioksidipäästöjen jat-
kuminen ennallaan, että ilmastonmuokkausta täytyisi tulevaisuudessa 
voimistaa joka ikinen vuosi. Tämä tarkoittaisi, että nykyinen sukupolvi 
ei sitoisi vain itseään, vaan myös tulevat sukupolvet mittaviin taloudel-
lisiin investointeihin ennalta määräämättömäksi ajaksi. On myös täysin 

Viitteet:

Crutzen, P.J. (2006), Albedo enhancement by stratospheric 
sulfur injections: a contribution to resolve a policy dilemma?, 
Clim. Change, 77, 211–219, DOI: 10.1007/s10584-006-
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Heckendorn, P., D. Weisenstein, S. Fueglistaler, B. P. Luo,
E. Rozanov, M. Schraner, L. W. Thomason and T. Peter (2009), 
The impact of geoengineering aerosols on stratospheric 
temperature and ozone, Environ. Res. Lett. 4, 045108, 
doi:10.1088/1748-9326/4/4/045108.

Pierce, J. R., D. K. Weisenstein, P. Heckendorn, T. Peter, 
and D. W. Keith (2010), Efficient formation of stratospheric 
aerosol for climate engineering by emission of condensible 
vapor from aircraft, Geophys. Res. Lett., 37, L18805, 
doi:10.1029/2010GL043975.

Robock,A., L. Oman and G. L. Stenchikov (2008), Regional 
climate responses to geoengineering with tropical and 
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doi:10.1029/2008JD010050.

The Royal Society (2009), Geoengineering the climate: science, 
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Kuva 2.
The Royal Societyn (2009) esittämä arvio ehdotettujen ilmas-
tonmuokkausmenetelmien mahdollisuuksista ja riskeistä. Ku-
van akseleilla on esitetty menetelmien taloudellinen toteutet-
tavuus ja potentiaalinen viilentävä vaikutus asteikolla 1–5. 
Kuvassa näkyvien pallojen väri kertoo menetelmiin liittyvistä 
ympäristöriskeistä (mitä tummempi väri, sitä suurempi riski) ja 
pallojen koko puolestaan ilmastonvaikutuksen nopeudesta (mitä 
suurempi koko, sitä nopeampi vaikutus).

Kuva 3.
Eri tutkimuksissa saatuja arvioita stratosfäärin rikkipäästöjen 
globaalia ilmastoa viilentävästä vaikutuksesta. Tutkimuksissa 
tehdyistä oletuksista on kerrottu lisää tekstissä. Vertailun vuoksi: 
hiilidioksidipitoisuuden kaksinkertaistumisen esiteollisesta ajas-
ta on laskettu aiheuttavan noin 4 W/m2 lämmittävän vaiku-
tuksen.

mahdollista, että ilmastonmuokkauksen viilentävä vaikutus saturoituisi 
jonkin rikkipäästörajan jälkeen tai että teknologian käyttö täytyisi lopet-
taa sen epätoivottujen sivuvaikutusten takia. Tällöin ilmakehään ker-
tyneet lämmittävät kasvihuonekaasut voisivat aiheuttaa dramaattisen, 
erittäin nopean ilmaston lämpenemisen.  

Ilmastonmuokkauksen tutkijat ovatkin melko yksimielisiä siitä, että 
erityisesti maapallon heijastavuutta muokkaavat menetelmät voivat 
toimia ainoastaan väliaikaisena ratkaisuna, jolla ostetaan aikaa kasvi-
huonekaasupäästöjen leikkauksille. Menetelmiin liittyvien riskien vuok-
si olisi kuitenkin optimaalisinta, ettei niiden käyttöön tarvitsisi koskaan 
ryhtyä. Jo senkin vuoksi olisi toivottavaa, että poliittinen tahto tarttua 
ilmastonmuutoksen syihin, eikä vain sen seurauksiin, löytyisi mahdolli-
simman pian.
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Tiia Yrjölä, projektikoordinaattori
Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Susanna Kankaanpää, ilmastoasiantuntija
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Jari Viinanen, ympäristötarkastaja
Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Tavoitteena ilmastonkestävä kaupunki – 

Pääkaupunkiseutu
varautuu ilmaston-
muutokseen

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan 
merkittävästi pääkaupunkiseutuun 
(HSY 2010). Kuluvan vuosisadan aikana 
Suomen ilmaston arvioidaan lämpe-
nevän 3,2–6,4 astetta. Ilmaston luon-
nollinen vuodesta toiseen tapahtuva 
vaihtelu kuitenkin säilyy. Talvilämpöti-
lat nousevat kesälämpötiloja enemmän. 
Kesälämpötilatkin nousevat ja kuumien 
päivien määrä lisääntyy, ja hellejaksot 
pitenevät. Sateisuus lisääntyy ja rank-
kasateet voimistuvat. Merenpinnan 
arvioidaan nousevan Helsingissä vuosi-
sadan loppuun mennessä 50–85 sent-
timetriä.

Globaalit kasvihuonekaasujen päästöt 
kasvavat jyrkästi ja ne ovat viime 
vuosina olleet jo yhtä suuret kuin 

hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n 
korkeimmassa A1FI -päästöskenaariossa 
(kuva 1.). Mikäli päästöt jatkuvat yhtä suurina, 

Kuva 1.
Toteutuneet maailman hiilipäästöt fossiilisten polttoaineiden polttamisesta ja 
sementin tuotannosta sekä IPCC:n eri skenaariot vuoteen 2015 asti.

nousee maapallon keskilämpötila jopa kuusi 
astetta tämän vuosisadan loppuun mennessä. 
Kehityksen kääntäminen on ensiarvoisen 
tärkeää, ja ilmastonmuutosta pitää hillitä te-
hokkaasti. Ilmasto kuitenkin lämpenee vielä 
kymmeniä tai satoja vuosia, vaikka päästöjä 
saataisiinkin vähennettyä tehokkaasti, sillä 

ilmakehä reagoi muutoksiin hitaasti. Ilmas-
tonmuutokseen sopeutuminen on siten vält-
tämätöntä. Sopeutumisella tarkoitetaan luon- 
non ja ihmisen mukautumista odotettuihin 
tai jo tapahtuneisiin ilmastollisiin muutoksiin 
joko hyödyntämällä etuja tai minimoimalla 
haittoja.

Kuva: Jari Väätäinen
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Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeu-
tumisstrategia
Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumis-
strategia valmistui vuonna 2005 ja annettiin 
selontekona eduskunnalle osana energia- ja 
ilmastostrategiaa. Siinä on määritelty toimen-
piteitä 2080-luvulle asti ulottuvalla aikajän-
teellä eri toimialoille: maatalous- ja elin-
tarviketuotanto, metsätalous, kalatalous, 
porotalous, riistatalous, vesivarat, luon-
non monimuotoisuus, teollisuus, energia, 
liikenne, alueidenkäyttö ja yhdyskunnat, 
rakentaminen, terveys, matkailu ja luon-
non virkistyskäyttö sekä vakuutustoiminta. 
Tärkein vuoteen 2015 mennessä ajoittuva 
toimenpide on sopeutumisen ottaminen 
osaksi tavanomaista suunnittelua, toimeen-
panoa ja kehittämistä. Muut keskeiset ke-

hittämistoimenpiteet ovat varautuminen 
ääri-ilmiöihin ja pitkäkestoisten investointien 
arvioiminen, havainnointi- ja varoitusjärjes- 
telmien kehittäminen, varautuminen kansain-
välisiin muutoksiin sekä ilmastonmuutoksen 
sopeutumistutkimusohjelman (ISTO 2006–
2010) toteuttaminen.

Vuoden 2005 sopeutumisstrategian tavoit-
teet ovat edelleen ajankohtaisia. Olennaista 
kuitenkin on, miten sopeutumisstrategian 
toimeenpanossa on onnistuttu. Kansal-
lisen sopeutumisstrategian uusiminen on 
tarkoitus aloittaa 2011 ja sitä ennen strate-
gian toimeenpanoa arvioidaan. Kiinteästi 
strategian uusimisen valmistautumiseen liit-
tyy ilmastonmuutoksen sopeutumistutkimus- 
ohjelmassa valmisteltava sopeutumistut-
kimuksen synteesi. Tässä Ilmatieteen laitok-
sen koordinoimassa hankkeessa kerätään 
yhteen nykyhetken tietämys ilmastonmuu- 
toksen sopeutumisesta Suomessa ja lähi- 
alueilla sekä pyritään priorisoimaan tutkimus-
tarpeita. Lisäksi pyritään laittamaan sopeu-
tumistoimenpiteitä kiireellisyysjärjestykseen.

Ilmastonmuutoksen aiheuttaminen Suo-
meen kohdistuvien suorien ja epäsuorien 
vaikutusten huomioiminen on entistä 
tärkeämpää. Parempi ilmastonmuutoksen 
ja sopeutumisen kustannustietoisuus auttaisi 
integroimaan sopeutumista osaksi ilmaston-

muutoksen hillintää ja sektoripolitiikoita. Yksi-
tyisellä sektorilla suuret toimijat ovat jo aloit-
taneet ilmastonmuutoksen sopeutumistyön, 
mutta lisätoimia tarvitaan parhaiden käytän-
teiden levittämiseen myös pienille ja kes-
kisuurille yrityksille. 

Jo tässä vaiheessa voidaan kuitenkin to-
deta, että uusittavan sopeutumisstrategian 
haasteena on ilmastonmuutoksen sopeu-
tumisen tukeminen kunta- ja aluetasolla. Kan-
sainvälisissäkin vertailuissa Suomen sopeu-
tumisstrategian toimialojen monipuolisuutta 
on pidetty hyvänä, mutta puutteita on nähty 
eri hallinnon tasojen kattavuudessa. Mo-
nilla sektoreilla, erityisesti alueidenkäytössä 
ja rakennetussa ympäristössä, kunnat ovat 
pääasiasiallisia toimijoita – Olisikin aika 
pohtia, miten valtion, kuntien ja alueellisen 
tason yhteistoimintaa parhaiten järjestetään. 
Normiohjauksen lisäksi tarvitaan käytännön 
työkaluja kuntien ja aluetason ilmastonmuu-
toksen sopeutumisen hallintaan. Kansallisen 
sopeutumisstrategian haasteena on valtion, 
kuntien ja alueellisen tason yhteistoiminnan 
järjestäminen.

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutok-
seen sopeutumisen strategia

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Es-
poo, Vantaa ja Kauniainen sekä Helsingin 

Sopeutumisella tarkoitetaan luonnon ja 

ihmisen mukautumista odotettuihin tai 

jo tapahtuneisiin ilmastollisiin muu-

toksiin joko hyödyntämällä etuja tai 

minimoimalla haittoja.

Kuva: Jari Viinanen
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seudun ympäristöpalvelut (HSY) varautu-
vat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin seu-
dulla. Kaupunkien ja HSY:n yhteisen ilmas-
tonmuutokseen sopeutumisen strategian 
valmistelu käynnistyi vuoden 2009 alussa 
tausta-aineistojen keruulla. Ilmastonmuutok-
sen skenaariot seudulle, jokitulvien riskien 
mallinnus sekä kartoitus ilmastonmuutok-
sen vaikutuksista seudulla on koottu yhteen 
taustaraporttiin (HSY 2010). Seudulla on 
jo Ilmastonmuutoksen hillintästrategia - 
Pääkaupunkiseudun ilmastostrategia 2030 – 
joka valmistui vuonna 2007.

Strategiaa hyväksyttäessä päätettiin laatia 
myös yhteinen sopeutumisstrategia. HSY 
vastaa sopeutumisstrategian valmistelusta. 
Pääkaupunkiseudun kunta- ja hallintokun-
tarajat ylittävässä strategiaprosessissa pai-
notetaan rakennetun kaupunkiympäristön 
sopeutumista. Strategia keskittyy seudullisiin 
vaikutuksiin ja toimiin, jotka ovat yhteistyötä 
vaativia, seudullisia tai valuma-aluetason 
toimia. Lisäksi etsitään toimia, joiden suun-
nittelu tai toteuttaminen edellyttää kuntien 
tai muiden osapuolten yhteistyötä tai joilla 
voi olla ylikunnallisia vaikutuksia ja joiden 
toteuttaminen yhdessä tuo seudulle synergi-
aetuja tai säästää kustannuksia. 

Strategiatyötä tehdään myös osana 
kahta EU:n osittain rahoittamaa projek-
tia (ympäristöalan rahoitusväline Life+ ja 
Euroopan aluekehitysrahasto): Julia 2030 
(Ilmastonmuutos Helsingin seudulla – hillin-
tä ja sopeutuminen) ja BaltCICA (Climate 
Change: Impacts, Costs and Adaptation in 
the Baltic Sea Region). Helsingin kaupunki on 
kumppanina molemmissa hankkeissa.

Pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen strategiassa keskitytään suun-
niteltuun ja ennakoivaan sopeutumiseen. 
Osa toimista on myös reaktiivista vahinkojen 
korjaamista. Aikajänne kattaa sekä lähitu-

levaisuuden varautumisen että pidempiaikai-
set vuoteen 2050 ja 2100 ulottuvat seurauk-
set. Päämääränä on pääkaupunkiseudun 
ilmastonkestävyyden vahvistaminen.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien ja kun-
tayhtymien avainasiantuntijat ja suunnittelijat 
ovat osallistuneet strategiatyöhön useassa eri 
vaiheessa. Työ aloitettiin asiantuntijahaastat-
teluilla nykyisten varautumissuunnitelmien 
ja sään ääri-ilmiöihin liittyvien kokemus-
ten kartoittamiseksi. Yhteisissä työpajoissa 
määriteltiin seudun sopeutumisen kannalta 
keskeisiä vaikutuksia ja toimenpide-ehdotuk-
sia. Sopeutumisstrategian valmistelua ohjaa 
kaupunkien ja muiden strategian valmistelun 
kannalta keskeisten tahojen edustajista koos-
tuva johtoryhmä.

Sopeutumisstrategian luonnos valmis-
tui joulukuussa 2010 ja se lähetettiin esit-
tely- ja lausuntokierrokselle kaupungeille 
ja sidosryhmille alkuvuodesta 2011. Myös 
pääkaupunkiseudun asukkaita kutsutaan ker-
tomaan mielipiteensä strategialuonnoksesta 
HSY:n verkkosivujen kautta (http://www.
hsy.fi/seututieto/ilmasto/). Tavoitteena on 
täydentää strategiaa palautteen ja tehtävien 
lisäselvitysten pohjalta siten, että se valmistuu 
vuoden 2011 loppuun mennessä.

Sopeutumisstrategian linjausesityksiä

Toimia ilmastonmuutoksen ennakoituihin 
vaikutuksiin on tarkasteltu sektoreittain: 
maankäyttö, liikenne ja verkostot, rakenta-
minen, vesi- ja jätehuolto, energiahuolto, 
pelastustoimi ja turvallisuus, sosiaali- ja 
terveystoimi sekä yleiset kaupunkiseutua 
koskevat yhteiset toimet. Ilmastonmuutok-
sen hillinnän ja sopeutumisen tulisi olla kes-
keisenä lähtökohtana kaikessa yhdyskuntien 
suunnittelussa, rakentamisen ohjauksessa ja 
infrastruktuurin kehittämisratkaisuissa. Viran-
omaisten yhteistyössä kriisiviestinnän osalla 
on myös kehitettävää.

Sopeutuminen kaupunkiseudulla edellyttää 
osaamisen lisäämistä sekä kaupunkien raken-
teen että toimintojen suunnittelussa. Strate-
giassa esitetään seudun yhteisen ilmaston-
muutoksen riskeihin perustuvan maankäytön 
tavoiteohjelman laatimista, jossa varaudut-
taisiin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja 
riskeihin sekä sovittaisiin yhteiset linjaukset 
rannikkoalueiden rakentamisesta. Viher- ja 
katualueiden suunnittelussa tulisi kiinnittää 

Kansallisen sopeutumisstrategian haas-

teena on valtion, kuntien ja alueellisen 

tason yhteistoiminnan järjestäminen.

huomiota puistojen, puiden ja yhtenäisten 
viheralueiden merkitykseen kaupunkitilan vii-
lentäjinä ja sopeutumiskyvyn edistäjinä.

Pääkaupunkiseudulla tulisi selvittää liikenne- 
ja muiden verkostojen riskikohteet ilmaston-
muutoksen vaikutusten osalta. Merenpinnan 
nousu ja lisääntyvät hulevesitulvat tulisi huo-
mioida paremmin rakentamisessa. 

Ilmastonkestävään rakentamiseen tarvitaan 
ohjeet, joka tarkoittaa konkreettisia neuvoja 
tuulisuuden huomioimisesta, tulvista, meren-
pinnan noususta, kosteudesta ja julkisivuille 
asetettavista säänkestävyyden kriteereistä. 

Pelastustoimen ja turvallisuuden osalta on 
tarpeen laajentaa valmiussuunnitelmaa otta-
malla ilmastonmuutos ja sen aiheuttamat vai-
kutukset ja riskit huomioon. Sosiaalitoimen 
osalta tuli esille tarve ohjeistaa asukkaita 
ja erityisryhmiä häiriötilanteissa toimimi-
sesta (helleaallot) sekä selvittää vastuut ja 
yhteistyötarpeet viranomaisten kesken. Ilmas- 
tonmuutoksen vaikutukset ilmanlaatuun ja 
terveyteen on myös syytä selvittää.

Helsingin kaupungin sopeutumis-
toimenpiteet

Helsingin alueella ilmastonmuutoksen merkit-
tävimmät riskit liittyvät erityisesti merenpin-
nan noususta sekä vesistö- ja rankkasade-
tulvista aiheutuviin vaikutuksiin. Uudenmaan 
ELY-keskus on ehdotuksessaan nimennyt val-
takunnallisesti merkittäviksi tulvariskialueiksi 
useita Helsingin rannikkoalueita. Helsingin 
seudulla on lisäksi muita paikallisesti merkit-
täviä tulvariskialueita, joiden tulvasuojeluun 
tulee kiinnittää huomiota. Helsingissä on jo 
menettelyjä, kuten hulevesi- ja tulvastrategiat, 
joilla toisaalta varaudutaan sään vaihteluun ja 
sen ääri-ilmiöihin, ja toisaalta korjataan äk-
kinäisten sääilmiöiden aiheuttamia vahinkoja.

Uudenmaan ELY-keskus on ehdotuk-

sessaan nimennyt valtakunnallisesti 

merkittäviksi tulvariskialueiksi useita 

Helsingin rannikkoalueita.
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BaltCICA-hanke
Ilmastonmuutos: Kustannukset, 
vaikutukset ja sopeutuminen 
Itämeren alueella

Itämeren rannikkoalueilla ilmaston lämpenemiseen liittyvien muutosten on arvioitu olevan 
suuria. Muutokseen sopeutuminen on haaste, jota ei voi ratkaista pelkästään yksittäinen 
tai edes alueellinen toimija, vaan se edellyttää koordinoitua yhteistyötä ja päättäjien tukea. 
Muutokseen sopeutuminen vaatii tietoa ja tiedon pitää saavuttaa myös kansalaiset.

Useissa Itämeren alueen rannikkokaupungeissa on järjestetty tapahtumia, joissa asuk-
kaille kerrotaan ilmaston muutokseen liittyvistä erilaisista tulevaisuuden skenaarioista. 
Tilaisuuksia on tähän mennessä järjestetty Helsingissä, Hangossa, Klaipedassa, Hampuris-
sa sekä Kalunborgissa ja vastaanotto on ollut erittäin hyvä. Ihmiset haluavat saada konk-
reettista tietoa muun muassa tulvien vaikutuksesta oman kaupungin alueella, mitä alueita 
tai mitä rakenteita tulva uhkaa, mitä rannikon pohjavesialueille tai vesihuollolle tapahtuu. 
Nämä ovat kysymyksiä, joihin BaltCICA-hankkeessa haetaan vastauksia; ja siltä pohjalta 
luodaan tulevaisuuden skenaarioita, joihin ihmiset voivat tutustua ja miettiä, minkälaisen 
tulevaisuuden haluaisivat nähdä.

BaltCICA-hanke:’  Ilmastonmuutos: Kustannukset, vaikutukset ja sopeutuminen Itäme-
ren alueella’   on yksi Itämeren ohjelma 2007–2013:n kansainvälisistä yhteistyöhankkeista. 
Ohjelma on osittain EU:n rahoittama.  Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vetämässä 
BaltCICA-hankkeessa on mukana 24 eri osallistujatahoa kahdeksasta Itämeren alueen 
ympärysvaltiosta.

BaltCICA-hankkeeseen osallistujat työskentelevät ilmaston muutokseen sopeutumi-
seen liittyvien ongelmien parissa Itämeren maiden alueilla. Keskeisenä tutkimuskohtee-
na ovat tulvat sekä niiden vaikutus rakennettuun ympäristöön ja pohjavesivarantoihin. 
Suomessa keskitytään selvittämään pohjavesimuutoksiin sopeutumista sekä Hangossa 
että Tampereella, ja samaa teema selvitetään myös Tanskassa ja Liettuassa. Tulvien vaiku-
tusta muun muassa hulevesiin selvitetään Helsingissä ja Tampereella, samoin Liettuassa, 
Saksassa ja Norjassa. Kustannusselvitysten tekoon on keskitytty Tanskassa ja Suomessa.

Lisätietoja BaltCICA-hankkeesta: www.baltcica.org

Helsingin kaupunki on ollut mukana valmis-
telemassa pääkaupunkiseudun sopeutumis-
strategian linjauksia ja samassa yhteydessä 
se on päättänyt tarkastella kaikki sen toimi-
alat kattavasti omia sopeutumistarpeitaan. 
Helsingin haasteena on ilmastonmuutokseen 
sopeutumisen näkökulman ottaminen kaik-
kiin olemassa oleviin suunnitteluprosesseihin. 
Suuren kaupungin haasteena on lisäksi eri 
virastojen välisen yhteistyön ja tiedonkulun 
parantaminen ja eri tavoitteiden yhteenso-
vittaminen esimerkiksi maankäytönsuunnit-
telussa.

Helsingin kaupungin ympäristökeskus arvioi 
osana BaltCICA-hankketta vuoden 2011 
aikana olemassa olevien ohjelmien ja strate-

gioiden päivitystarvetta sekä antaa suosituksia 
tarvittavista toimenpiteitä. Tämän arvioin-
nin tarkoituksena on muodostaa yhteinen 
näkemys olemassa olevien toimenpiteiden 
ja käytäntöjen kattavuudesta sekä tarvittavista 
lisätoimenpiteistä. Jos pääkaupunkiseudun 
sopeutumisstrategiaa toimeenpaneva sopeu-
tumisen toimintaohjelma nähdään tarpeel-
liseksi, se valmistellaan toimenpide-ehdo-
tusten perusteella vuonna 2012.

Sopeutumisen kustannuksia
Helsingissä sopeutumisen kustannusten ja 
hyötyjen arviointia tehdään tapaustutkimuk-
siin perustuen vuoden 2011 aikana. Erilaisten 
tapausesimerkkien avulla avataan sanallisesti 

ja osin tunnusluvuin kustannusten ja hyötyjen 
muodostumista. Näitä esimerkkejä ovat 
uuden alueen rantarakentaminen, vanhan 
alueen suojaus tulvien varalle, talonraken-
taminen, uusien alueiden hulevesien hallinta, 
viheralueet, infrarakentaminen, harrastukset 
ja terveys.

Sopeutumisen kustannusten lisäksi arvi-
oidaan myös varautumisesta ja sopeutumi-
sesta koituvia hyötyjä. Työ tehdään BaltCICA 
-hankkeen puitteissa ja yhteistyössä HSY:n 
kanssa.

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen pitkällä 
tähtäimellä vaatii toimenpiteitä jo nyt ja jatku-
vasti tulevaisuudessa. Sopeutumiskustannuk-
sia syntyy muun muassa varautumiskustan-
nuksista tulvimisen vahinkojen alentamiseksi 
(esim. varoitusjärjestelmät), korkeammasta 
rakentamisesta, tulvapatojen rakentamisesta, 
siirrettävistä tulvasuojista, rakennusten suo-
jaamisesta ja hulevesiratkaisuista (viemäröin-
ti, purot, viivytysaltaat, imeytys, viherkatot). 
Kustannukset jakautuvat kunnille, valtiolle, 
yksityisille yrityksille ja kiinteistöjen omistajille. 
Sektoreittain kustannuksia syntyy maankäytön 
suunitteluun, rakentamiseen, kiinteistöjen 
ylläpitoon, luonnonhoitoon, energianhuol-
toon, vesihuoltoon ja liikenteeseen.

Ilmastonmuutokseen varautumalla on 
mahdollista ehkäistä kustannusten syntyä. 
Esimerkiksi rankkasade tai tulva voi aiheuttaa 
hetkessä kymmenien miljoonien eurojen 
vahingot.  Helsingin tulvastrategiassa on arvi-
oitu, että kustannukset tulvasuojeluun ovat 
lähivuosina 4,5 miljoonaa euroa. Kaupunki 
onkin nyt vuosittain varannut talousarviossa 
tulvarakenteiden rakentamiseen 1–2 mil-
joona euroa.

Ilmastonmuutokseen varautumalla 

on mahdollista ehkäistä kustannusten 

syntyä.

FA K TA
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Antti Tohka
ympäristötekniikan (Enviromental Engineering) opettaja
Metropolia ammattikorkeakoulu
(työskenteli ennen tutkimusinsinöörinä Suomen ympäristökeskuksessa)

Mallien käyttö päästö-
neuvotteluissa

Erilaisten tietokonemallien käy- 
töllä ilman- ja ilmastonsuoje-
luneuvotteluissa on pitkät perin-
teet. Koska tulevaisuuden päästöjä 
ei voi mitata, täytyy ne arvioida 
tavalla tai toisella. Arvioitavat 
päästömäärät riippuvat karkeal-
lakin skaalalla sadoista eri muut-
tujista, joiden hallitseminen vaatii 
kehittyneitä systeemianalyyttisiä 
työkaluja. Luotettavia arvioita ei voi 
tehdä ”tikkuaskin” kylkeen, vaan 
avuksi on usein otettu matemaat-
tisia malleja, jotka pystyvät ratkai-
semaan monimutkaisia syy-riippu-
vuus-seuraussuhteita.  

EU Komissio on käyttänyt Päästökat-
todirektiivin (NEC-direktiivi) valmiste-
lussa International Institute for Applied 

System Analysis (IIASA) tutkimusinstituutissa 
kehitettyä GAINS-mallia (Greenhouse Gas 
and Air Pollution Interactions and Syner-
gies) [1].  Samaa mallia on käytetty myös 
UNFCC:n Kaukokulkeumasopimuksen alai-
sen Göteborgin pöytäkirjan uudistamiseen. 
GAINS-malli on niin kutsuttu ilmanpäästö-
malli, joka arvioi tulevaisuuden päästöjä an-
nettujen parametrien avulla. Mallin syöte-
tulos -kaavio on esitetty kuvassa 1.

GAINS-mallin edeltäjää RAINS-mallia 
käytettiin 1990-luvulla muun muassa Göte-
borgin pöytäkirjassa esitettyjen tavoitteiden 
määrittämiseen. RAINS-mallilla on pitkä his-
toria; sitä alettiin kehittää jo vuonna 1984 
ja ensimmäiset sovellutukset olivat käytössä 
jo vuonna 1987. Tämän jälkeen malli on 
kokenut useita laajennuksia, joiden tieteel-
linen pätevyys on varmistettu ulkopuolis-
ten arvioitsijoiden taholta, myös kansalliset 
ja eri etujärjestöjen kommentit on yleensä 
otettu huomioon mahdollisuuksien mu-

kaan. Viimeisimpänä kehityssuuntana on ol-
lut ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen 
sovittaminen samaan päästömallikehikkoon. 
Tämän kehitystyön alkuvaiheessa 2000-lu-
vun alkupuolella mallia ryhdyttiin aluksi kut-
suman nimellä GRAINS ja hieman myöhem-
min kirjainlyhenne GAINS otettiin käyttöön.

GAINS ja muut neuvotteluiden valmis-
telutyössä käytetyt mallit

GAINS -mallin lähtösyötteinä toimivat eri-
laiset aktiviteetit. Tyypillinen aktiviteetti on 
käytetyn energian määrä, mutta myös maa-
talouseläinten lukumäärä, erilaiset teollisen 
tuotannon volyymit ja esimerkiksi Suomen 
kohdalla turpeen tuotanto ovat mukana akti-
viteeteissa. Olennaista on, että jos aktiviteetilla 
on selkeää merkitystä päästöjen kannalta, se 
on otettava huomioon. Aktiviteettien avulla 
mallinnetaan päästöt käyttämällä ns. päästö-

kertoimen ja vähennystekniikan yhdistelmää. 
Aktiviteetit kohdistetaan eri sektoreille, joita 
voivat olla esimerkiksi uudet voimalaitokset, 
takat, kaksitahtimoottoriset kulkuneuvot, 
sementtiteollisuus, kamelit ja niin edelleen. 
Tärkeimmät sektorit, lähes kaikkien päästöjen 
osalta, ovat eri voimalaitokset, pienpoltto ja 
liikenteen lukuisat eri alasektorit.

Sektori ja aktiviteettikohtainen päästöker- 
roin muodostetaan historiallisen datan 
perusteella niin kutsutulle perusvuodelle 
(englanniksi base year). Yleensä tämä on ol-
lut vuosi 2000, mutta myös vuotta 2005 on 
käytetty joissain malliajoissa. Sektorikohtai-
nen päästökerroin ei vuosien aikana muutu, 
eli sektorin päästö pienenee ainoastaan, jos 
vähennystekniikoiden käyttö lisääntyy tai ak-
tiviteettimäärä pienenee. Tämä on päästöjen 
kannalta suuri haaste, jos voimalaitoskanta 
on kovin heterogeenista ja vuosittaiset käyt-
töasteet vaihtelevat merkittävästi.

Tämän jälkeen päästöjen leviäminen 
mallinnetaan käyttäen yleensä useamman 
vuoden historiallista meteorologiatietoa. 
Sääolosuhteet saattavat vuosittain vaihdella 
niin, että saasteet saattavat laskeutua eri 
paikkaan kuormittamaan ympäristöä. Vaiku-

Kuva 1.
GAINS-malli graafisesti kuvattuna [1].
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tusarvioinnissa on otettu huomioon laskeu-
makohdan ekosysteemin tyyppi ja herkkyys 
tai esimerkiksi pienhiukkasten tapauksessa 
vaikutuskohdan väestöntiheys ja ikäjakauma. 
GAINS-mallilla nähdään aktiviteetteihin ja 
päästökertoimiin perustuvat päästöt ja vai-
kutukset, sekä säädellään päästöjä ja niiden 
vaikutusta erilaisilla vähennysstrategioilla.  
Aktiviteetit, aktiviteettikohtaiset päästöker-
toimet ja edellä mainittu vähennysstrategia 
muodostavat lineaarisen vektorin, jonka tu-
loksena saadaan päästö.

Päästö lasketaan alla olevalla kaavalla [3], 
jossa E on päästö, A aktiviteetti, ef päästöker-
roin ja x vähennystekniikka (sen käyttöönotto 
prosentti). Alaindeksit k, m, i ja p kuvaavat 
aktiviteettityyppiä, vähennystoimenpidettä, 
maata ja saastetyyppiä.

mallilla tuotetuissa tuloksissa. Eri tavoin tuo-
tetut aktiviteetit saattavat siis automaattisesti 
pitää sisältään eri syistä johtuvia rakenteellisia 
muutoksia.

Muita tärkeitä EC4MACS-työssä käytettyjä 
syötteitä tuottavia malleja ovat maatalous-
malli CAPRI, liikenteen kehittymistä kuvaava 
TREMOVE, polttoainevirtoja mallintava 
POLES. Kattavan listan EC4MACS -malli-
konsortiossa käytettävistä malleista ja niiden 
ominaisuuksista löytää osoitteesta www.ec-
4macs.eu/home/index.html.

Optimointirutiinit

Jotta vähennystoimenpiteissä päästäisiin ha- 
luttuun lopputulokseen, eri vähennysstrate- 
gioita iteroidaan vaikutusten suhteen. GAINS- 
mallin käyttämä optimointirutiini on esitetty 
kuvassa 2.

Tulokseksi saadaan kustannuskäyriä, jotka 
ilmoittavat, millaiseen päästövähenemään 
päästään milläkin kustannuksilla. Kustannukset 
lasketaan marginaalikustannuksina, mikä selit-
tää sen, miksi tietyn pisteen jälkeen ne nou-
sevat rajusti. Kuvassa 3 on esimerkki Göte-
borgin pöytäkirjan tarkistamisessa käytetystä 
kustannuskäyrästä.

Kun (rakenteellista) kasvihuonekaa-
supäästöjen ja (muiden) ilmansaasteiden 
vähennystä tarkastellaan yhdennetysti, ha-
vaitaan, että kokonaiskustannukset ovat 
selkeästi pienemmät kuin siinä tapauksessa, 
että keskityttäisiin ainoastaan perinteisiin il-
mansaasteisiin. Kuva 5 kuvaa eron selvästi.

Käytännön kokemuksia mallien käytöstä 
päästöneuvotteluissa

Päästökattodirektiivin uudistamista on valmis-
teltu vuosia. Ensimmäiset EU:n temaattisen 
ilmansaastestrategian tavoitteisiin tähtäävät 
malliajot julkistettiin CAFE-ohjelman puit-
teissa kohta kymmenen vuotta sitten. Tämän 
jälkeen toimia on mietitty uudelleen kerta jos 
toinenkin. Syinä ovat olleet muun muassa 
EU:n yhteiset päätökset uusiutuvien ener- 
giatuotantotapojen lisäämisen puolesta 
ja viimeisimpänä käänteenä 2008 alkanut 
laskusuhdanne, jonka piti vaikuttaa merkit-
tävästi tuloksiin. Käytännössä kummallakin 
muutoksella perusuraan on perin vähäinen 
vaikutus verrattaessa esimerkiksi vähennys-
tekniikoiden tehokkuuden ja käyttöönot-
toprosentin aiheuttamaan epävarmuuteen 
(esimerkiksi nyt, kun lähes kaikissa EU-mais-
sa on käytössä tehokkaat savukaasupesurit 
85 prosentin ja 95 prosentin tehokkuus pii-
punpään päästöjen suhteen aiheuttaa lop-
putulokseen huomattavasti merkittävämmän 
eron kuin 20 prosentin muutos aktiviteet-
tikäytössä).

Viimeisimmällä tarkastuskierroksella alle 
puolet EU-maista sai toimitettua  kansallisen 
arvion aktiviteettien ja vähennystekniikoiden 
suhteen. Tämän johdosta yhtenäistä ener-
giatasetta oli mahdotonta muodostaa EU-ta-
solla ja neuvotteluissa päädyttiin käyttämään 
ainoastaan PRIMES:n tuottamia energiaske-
naarioita. Toisaalta kansallisilla skenaarioilla 
pystytään edelleen varmistamaan kansalliset 
edut, jos mahdolliset eroavuudet ja niiden 
syyt pystytään todentamaan.

Kuva 2.
GAINS optimointirutiinin iteratiivinen konsepti [3].

Kaavasta nähdään siis, että samaan saaste-
tyyppiin saattaa kohdistua samalla useita 
vähennystekniikoita saman aktiviteetin suh-
teen. Tämä toimenpide estää oikein asetet-
tuna kustannusten tuplalaskennan. Eli, jos 
esimerkiksi savukaasupesuri vähentää sekä 
hiukkas- että rikkidioksidipäästöjä, mallilla 
voidaan ottaa tämän huomioon.

Centre of Integrated Assesment Monito-
ringin (CIAM) koordinoima malli saa syöt-
teensä, eli aktiviteetit kuten polttoaineen ku-
lutuksen, joko kansallisilta tahoilta tai muilta 
Euroopan komission hyväksymiltä malleilta 
(niin kutsuttu EC4MACS mallikonsortio), 
joista tärkein on PRIMES-energiamalli [2]. 
Toisin kuin GAINS, PRIMES ei ole avoin malli, 
vaan sen parametrejä pääsee tarkastelemaan 
vain tietyt kansalliset edustajat. Käytännössä 
PRIMES kuitenkin toimii kuin mikä hyvänsä 
energiamalli, se täyttää annettujen para- 
metrien perusteella energiatarpeen pyydet-
tynä vuonna. Siihen on sisäänrakennettu 
makroekonominen malli, joka arvioi polttoai-
neiden hintakehityksen kysynnän perusteella. 
Hinta määräytyy tässäkin mallissa yhteiskun-
nallisten kustannusten perusteella, se ei siis 
ota huomioon tukia tai veroja. Verrattaessa 
kansallisia tuloksia PRIMES-mallin tuottamiin 
tuloksiin, saattavat aktiviteettimäärät erota 
merkittävästi eri polttoaineiden käytön suh-
teen. Suomen kohdalla sektorikohtaisen 
kokonaisenergiankulutuksen suhteen luvut 
ovat melko samat kansallisilla ja PRIMES-
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Kuva 3.
Kokonaiskustannukset tiettyjen saasteiden vähentämiselle teknisin keinoin [4].

Kuva 4.
Kustannusten tarkistelu kahdella eri metodologialla [5]

GAINS-mallin laajuus on osaltaan aiheutta-
nut sen, että malli ei voi kaikilta osiltaan vas-
tata todellista tilannetta. Puutteita on sekä 
vähennystekniikoiden että yleisten käytän-
töjen kuten polttoaineiden rinnakkaispolton 
osalta. Tämän vuoksi yksityiskohtaisten syy-
seurausketjujen tutkiminen mallilla on hanka-
laa, minkä vuoksi sen tuloksia pitää osata tulki-
ta tarvittaessa kriittisesti. Jos mallista puuttuva 
vähennystekniikka pitää korvata esimerkiksi 
yhdistelemällä eri vähennystekniikoita, saat-
taa seuraus muistuttaa oikeaa tilannetta tie-
tyillä aktiviteettimäärillä, mutta kokemuksen 
perusteella hankaluuksia seuraa, jos ja kun 
esimerkiksi energiastrategiat muuttuvat. IE-
direktiivin ja PINO-asetuksen sovittaminen 
GAINS-malliin on haastava, muttei mahdo-
ton tehtävä. Karkealla sovituksellakin pystyy 
lopputuloksista näkemään, millainen vähen-
nysstrategia johtaa selvästi väärään tulokseen. 
Esimerkiksi Suomen kohdalla erot kansallisten 

ja kansainvälisten energiastrategioiden välillä 
ovat etenkin rikkidioksidipäästöjen suhteen 
merkittäviä. Energiankäytön rakenteelliset 
erot saattavat johtaa siihen, ettei mallin eh-
dottamiin päästötasoihin päästä millään tek- 
niikalla. Tällöin on otettava myös tarkaste- 
luun, miten realistiselta tarjottu ener-
giankäytön perusura eri polttoaineiden koh-
dalla vaikuttaa.

Päästöneuvotteluissa käytettäviä malleja 
on siis lukuisia; on aktiviteetteja mallintava 
energiamalli PRIMES, liikennemalli TREM-
OVE ja maatalousmalli CAPRI, on päästö-
malli GAINS. Tämän lisäksi tarvitaan me-
teorologisia malleja leviämisen arvioimiseen 
ja ekosysteemi- sekä väestöaltistusmalleja 
vaikutusarviointiin. Käytännössä jokaisessa 
mallissa on omat epävarmuutensa, joten 
on tarkoituksenmukaista haarukoida usei-
den eri malliajojen perusteella se kenttä, 

jolle kohtuulliset ratkaisut todennäköisesti 
sijoittuvat. Tämänkin jälkeen ei sovi unoh-
taa tervettä järkeä. Göteborgin pöytäkirjan 
edellinen tarkistusvuosi oli 2010. Suomi 
selvisi annetuista velvoitteista lähes kaikkien 
päästötyyppien kohdalla, todennäköisesti 
osaksi talouskriisin vuoksi, vaikka alkupe-
räisessä skenaariossa oli viides ydinvoimala 
mukana. Toisaalta toistaiseksi käytössä ovat 
vain ennusteet; vuonna 2010 toteutuneen 
energiankäytön osalta tarkastelua ei ole vielä 
tehty.  Keskipitkän aikavälin energiastrategia 
ja teknologian kehityssuunta tulevat varmasti 
vaikuttamaan enemmän vasta vuoden 2020 
jälkeen, kun esimerkiksi hiilidioksidin tal-
teenotto ja varastointi alkaa olla kaupallista 
tekniikkaa ja eri maiden ydinvoimakannat 
ovat selvillä. Tämän vuoksi neuvotteluissa 
käytettäviä lyhyen välin tarkasteluja voidaan 
pitää kohtuullisen luotettavina, kunhan herk-
kyystarkastelua ei unohdeta. Jos tavoitteet 
ovat selvät, päästömallinnus on ainoa tapa 
yrittää selvittää kustannustehokkaat toimet.
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Ympäristön radioaktiivisuus – 

luonnollinen ja ihmisen 
tuottama
Luonnossa on säteilyä ja sitä tulee aina 
esiintymään riippumatta ihmisen toi-
mista. Useimmilla alkuaineista on ra-
dioaktiivisia muotoja. Ympäristömme 
säteilee useimmiten kuitenkin varsin 
heikosti. 1800-luvun lopussa Euroopassa 
tehtiin ensimmäiset havainnot luonnol-
lisesta radioaktiivisuudesta ja löydettiin 
radium-alkuaine. Havaittiin, että ato-
min ydin ei ole vain yksittäinen mate-
riamöhkäle, vaan koostuu positiivisesti 
varautuvista partikkeleista, protoneista 
ja varauksettomista partikkeleista, neut- 
roneista.

Luonnon taustasäteilyn lähteitä ovat 
avaruudesta tuleva kosminen säteily 
ja ympäristössämme olevat radioaktii-

viset aineet. Pitkäikäisiä radioaktiivisia alkuai-
neita, uraania ja toriumia on pieniä määriä 
kaikkialla maankuoressa. Ne molemmat ovat 
lähtöaineita monijäsenisille radioaktiivisten 
aineiden hajoamissarjoille, luonnonsarjoille 
(kuva 1). Näistä luonnon hajoamissarjoista 
kaasumainen tytärnuklidi, radon-222 on 
väestön säteilyaltistuksen kannalta tärkein. 
Sen puoliintumisaika on riittävän pitkä (3,8 
päivää), jotta se ehtii siirtyä maaperästä asun-
toihin ennen kuin se vuorostaan hajoaa. 
Suomalaisten keskimääräinen radonaltistus 
on koko maailman korkeimpia, mikä johtuu 
runsaasti uraania sisältävästä maankamarasta 
ja hyvin ilmaa läpäisevistä harjuista, joissa 
radon kulkeutuu helposti maasta. (Säteily 
ympäristössä 2003)

Maapallolla on useita luonnon radioaktii-
visten sarjojen rikastuma-alueita. Toriumia 
ja harvinaisia maametalleja sisältävä cerium-
fosfaatti (monatsiitti) luonnehtii alueita, joita 
kutsutaan mustan hiekan alueiksi. Niitä on 

muun muassa Guaraparilla Brasiliassa ja Ker-
alassa Intiassa (kuva 2).

Taustasäteilyä saa myös ihmisissä itsessään 
olevista radioaktiivisista aineista (erityisesti 
kalium-40), ja sitä voi saada myös rakennus-
materiaaleista.

Keinotekoiset radionuklidit

1930-luvun alussa italialais-amerikkalainen 
fyysikko Fermi pommitti neutroneilla eri 
alkuaineita, muun muassa uraania. Fermi ai-
kaansai uraanin ytimen hajoamisen eli fission. 
Toinen maailmansota vauhditti kehitystä, 
ydinenergiaa haluttiin käyttää sotilaallisesti 
hyväksi. Tutkimuksia tehtiin sekä Saksassa että 
Yhdysvalloissa, ja ensimmäinen ydinreaktori 
otettiin koekäyttöön Fermin johdolla Yhdys-
valloissa Chicagossa 1942. Ensimmäinen 
ydinpommin koeräjäytys tehtiin 16.8.1945 
New Mexicossa. Ydinräjäytyksessä jokaisen 
yksittäisen ytimen hajoamisessa vapautuu 
noin 200 megawattia energiaa ja syntyy kaksi 
neutronirikasta ydintä (nuklidia), muutama 
neutroni sekä gammasäteilyä. Vapautuneet 
neutronit ylläpitävät ketjureaktiota.

Räjähdyksessä syntynyt radioaktiivinen ma-
teriaali kontaminoi räjähdyksen nostaman 
materiaalin. Syntyy saastepilvi, joka tulee 
myöhemmin radioaktiivisena laskeumana 
maahan.

1950- ja 60-luvuilla suoritettiin lähes 500 
maanpäällistä ja yli 300 maanalaista ydinkoe-
räjäytystä. Maanpäälliset ydinkoeräjäytykset 
kiellettiin sopimuksilla 1962 ja 1968. Räjäh-
dysvoimaltaan megatonnin suuruisissa maan-
päällisissä ydinkoeräjäytyksissä syntyneet 
radioaktiiviset aineet kulkeutuivat ylempään 
ilmakerrokseen, stratosfääriin, jolloin saas-
tuminen oli maailman laajuista. Stratos-
fääristä radioaktiiviset hiukkaset poistuivat 
noin puolesta vuodesta kolmeen vuoden 
kuluessa. Koska hiukkaset jäävät stratosfääriin 
vuosikausiksi, lyhytikäiset radionuklidit ehtivät 
hajota pois ennen kuin ne laskeutuivat maa-
han.

Suurin osa maanpäällisistä ydinkokeista 
tehtiin pohjoisella pallonpuoliskolla, jolloin 
saasteet levisivät pääasiassa sinne. Ydin-
koelaskeuma on Suomen Lapissa ollut noin 
20 prosenttia pienempää kuin Etelä-Suomes-
sa (Mussalo-Rauhamaa ym. 1981). Lapissa 
asuvat ovat kuitenkin saaneet ravinnon mu-
kana radioaktiivisia aineita enemmän kuin 
eteläsuomalaiset jäkälä-poro-ravintoketjun 
takia. Jäkälä kerää tehokkaasti kivennäis- ja 
hivenalkuaineita itseensä. Radionuklidien 
absorboituminen maasta kasveihin riippuu 
nuklidin kemiallisesta rakenteesta, kasvin 
metaboliasta ja maaperän fysikokemiallisista 
tekijöistä.

Kaukolaskeuman tärkeimmät nuklidit ovat 
cesium-137 ja strontium-90, joiden puoliin-
tumisaika on noin 30 vuotta. Altistuksen 
kannalta tärkeät jodi-isotoopit sen sijaan ovat 
kaikki lyhytikäisiä. Ne hajosivat ennen kuin 
stratosfääriin kulkeutunut saaste palasi maan 
pintaan.

Varhaiset onnettomuudet

Tyynellä valtamerellä maaliskuussa 1954 
suoritetussa ydinkokeessa Marshall-saarien 

1950- ja 60-luvuilla suoritettiin lähes 

500 maanpäällistä ja yli 300 maan- 

alaista ydinkoeräjäytystä.
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Kuva 1.
Luonnon hajoamissarjat (kuva: Ulriikka Järvinen).
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asukkaat altistuivat korkea-aktiiviselle ydin-
laskeumalle.  Lähimpien saarien 239 asukasta 
sai korkeimmat annokset. Gammasäteilyn 
seurauksena osalle kehittyi säteilysairauden 
oireita, ja moni sai myös pinnallisia ihovau-
rioita merkkinä beeta-säteilyaltistuksesta. 
Suuri osa menetti hiuksensa. Sisäinen altistus 
radioaktiiviselle jodille aiheutti etenkin lap-
sille erittäin korkeita annoksia kilpirauhasille. 
Myöhemmin heille on ilmaantunut runsaasti 
kilpirauhasen kasvaimia sekä joillakin myös 
kilpirauhasen vajaatoimintaa.

Neuvostoliitossa sotilasalueella Uralilla 
korkea-aktiivisen jätteen varastossa tapahtui 

räjähdysonnettomuus vuoden 1957 tienoilla. 
Asiasta on julkaistu raportteja  vasta 1990-lu-
vulla Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Windscalessa, Englannissa sattui ydinreak-
torissa onnettomuus 10.10.1957. Tuolloin 
huomattava määrä radioaktiivista jodia va-
pautui ympäristöön. Reaktorin ympärillä ole-
vat laidunmaat joutuivat laskeuman kohteeksi 
ja alueen maito saastui. Maidon takavarikoin-
nin ja muiden ennalta ehkäisevien toimen-
piteiden johdosta lähialueen asukkaiden kilpi-
rauhasen saama keskimääräinen säteilyannos 
saatiin pysymään suhteellisen vähäisenä.

Ydinvoimalaonnettomuuksien päästöt

Ensimmäinen energiatuotantoon tarkoitettu 
ydinreaktori saatiin valmiiksi Neuvostolii-
tossa vuonna 1954. Tapaturmaista ympä-
ristöpäästöä ajatellen keskeisiä ydinreak-
torissa syntyviä fissiotuotteita ovat erilaiset 
kryptonin ja ksenonin isotoopit, jotka ovat 
jalokaasuja. Lisäksi syntyy muun muassa ra-
dioaktiivisia koboltti-, strontium-, cesium-, 
barium- ja jodi-isotooppeja, jotka ovat enem- 
män tai vähemmän helposti höyrystyviä. On-

nettomuuden sattuessa osa niistä saattaa va-
pautua ympäristöön. Näiden puoliintumisa- 
jat vaihtelevat minuuteista kolmeenkym- 
meneen vuoteen.

Ensimmäiseksi varsinaiseksi ydinvoimala-
onnettomuudeksi lasketaan Yhdysvalloissa 
28.3.1979 sattunut Three Mile Islandin on-
nettomuus. Siinä levisi ympäristöön lähinnä 
jalokaasupäästöjä. Raskaana olevat naiset ja 
lapset evakuoitiin terveyshaitan välttämiseksi 
viiden mailin säteeltä voimalasta. (Eisenbud 
1973)

Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuus, 
joka on luokiteltu kansainvälisellä seitsen-
portaisella ydinlaitosten vakavuusasteikolla 
(INES) korkeimpaan eli luokkaan 7, sattui 
26.4.1986.  Räjähdysten, reaktorisydämen 
jälkilämmön ja tulipalon voimasta radioaktii-
visia aineita nousi korkealle ja kulkeutui aluksi 
kohti Suomea ja Ruotsia. Sitten tuuli kääntyi 
ja alemmilla korkeuksilla päästöpilvi liikkui 
kohti Keski-Eurooppaa. Kaiken kaikkiaan 
saasteet levisivät pääasiassa ilmakehän ala- 
osiin, troposfääriin. Sieltä hiukkaset kulkeu-
tuivat muutamien viikkojen aikana eri puolille 

Kuva 2.
Turisteja loikoilemassa radioaktiivisella
mustan hiekan alueella Guaraparissa,
Brasiliassa (Eisenbud 1973).

Lapissa asuvat ovat kuitenkin saaneet 

ravinnon mukana radioaktiivisia aineita 

enemmän kuin eteläsuomalaiset jäkälä-

poro-ravintoketjun takia.



18

2  /  2 0 1 1     

19

2  /  2 0 1 1     

Lähteet:

Eisenbud M. Environmental radioactivity. 2nd ed. Academic Press, New York, 1973.

NCRP Publication. Limits for exposure to ‘hot particles’ on the skin. NCRP Report No. 
106. National Council on Radiation Protection and Measurements, Bethesda, Maryland, 
USA, 1990.

Lang S. Ydinpolttoainehiukkasten terveysvaikutukset. Emissio 1; 12-15,1992.

Mussalo-Rauhamaa H, Jaakkola T, Miettinen J.K, Laiho K. Plutonium in Finnish Lapps: An 
estimate of the gastrointestinal absorption of plutonium by man based on a comparison 
of the plutonium content of Lapps and southern Finns. Health Physics 46; 549-559, 
1984.

Reponen A, Jantunen M. Laskeumanuklidien ympäristöpuoliintumisajat. Emisso  
1; 21-23, 1992.

Säteily ympäristössä. Toim. Roy Pöllänen. Osa 2 kirjasarjasta Säteily ja ydinturvallisuus. 
Säteilyturvakeskus.  Karisto Oy:n kirjapaino, Hämeenlinna, 2003. 

Eurooppaa ja tulivat pääasiassa sateiden kans-
sa laskeumana alas maan pintaan. Mukana oli 
myös mikroskooppisen pieniä, mutta hyvin 
aktiivisia ydinpolttoainehiukkasia (ns. kuumia 
hiukkasia).

Suurin osa Tšernobylin onnettomuudessa 
vapautuneista radioaktiivisista aineista laskeu-
tui Ukrainaan, Valko-Venäjälle ja Venäjälle. 
Voimalaitoksen lähialueelle laskeuma oli niin 
runsas, että 30 kilometrin säteellä evakuoitiin 
kaikki asukkaat, noin 116 000 henkilöä. Kes-
keiset onnettomuudessa vapautuneet ra-
dionuklidit olivat cesium, strontium ja jodi, 
jotka kulkeutuvat elintarvikkeisiin melko 
tehokkaasti. Kemiallisten ominaisuuksiensa 
mukaisesti cesium liittyy kaliumin ja stron-
tium kalsiumin kiertoon sekä radioaktiivinen 
jodi jodin kiertoon maatalouden ja luonnon 
ravintoketjuissa. Jodi, joka konsentroituu 
kilpirauhaseen, on johtanut laajalla alueella 
korkeisiin kilpirauhasannoksiin, mikä on 
aiheuttanut muutamia tuhansia kilpirauhas-
syöpätapauksia lapsina altistuneiden joukossa. 
Pitkällä tähtäimellä sisäisen säteilyannoksen 
ihmisessä on aiheuttanut pääasiassa cesium.

Ydinonnettomuudessa voidaan altistua 
myös beeta-aktiivisille ydinpolttoaineiden 
kuumille hiukkasille. Kuumalla hiukkasella 
tarkoitetaan alfa- tai beetasäteilyä lähettävää 
radioaktiivista hiukkasta, joka on huonosti 
veteen liukeneva ja jonka halkaisija on alle 
yksi millimetri (NCRP 1990). Kuumat hiuk-
kaset, jotka ovat peräisin ydinpolttoaineesta 
sisältävät uraanidioksidin (U02) lisäksi uraanin 
beeta-aktiivisia hajoamistuotteita kuten zirko-
nium-95, rutenium-103 ja cerium-144.

Pietarin lähellä sijaitsevassa Sosnovyi Borin 
ydinvoimalaitoksessa tapahtui 24.3.1992 on-
nettomuus. Kyseessä oli lievä, INES-luok-
kaan kaksi luokiteltu onnettomuus. Tämän 

onnettomuuden yhteydessä muun muassa 
Loviisan ympäristöstä löydettiin suodatin-
näytteistä uraanin haihtumattomia hajoamis-
tuotteita sisältäviä hiukkasia (Lang 1992).

Japanin Fukushiman Dai-ichin ydinvoi-
maloiden onnettomuudet seurasivat 
11.3.2011 sattunutta tsunamia. Vaikeudet 
ydinvoimaloissa ovat jatkuneet vielä huhti-
kuussa 2011 vakavina. Fukushima Dai-ichin 
onnettomuus on arvioitu INES luokkaan 7, 
eli vakavimpaan mahdolliseen luokkaan. Luo-
kitus perustuu radioaktiivisen jodin arvioituun 
päästömäärään.

Fysikaalinen ja biologinen puoliintumi-
saika

Kun radioaktiivinen aine hajoaa, sen määrä 
ja samalla sen aiheuttama säteily vähenee. 
Kun radioaktiivista ainetta joutuu ihmisen eli-
mistöön, se aiheuttaa sisäisen säteilyannok-
sen, joka riippuu olennaisesti viipymisajasta 
elimistössä eli biologisesta puoliintumisajasta. 
Esimerkiksi cesium poistuu kehosta noin 
sadan päivän puoliintumisajalla. Sen sijaan 
strontium sitoutuu luustoon, jossa altistus jat-
kuu vuosikausia. Ympäristön säteilytasoon ja 
sen vähenemiseen vaikuttavat radionuklidien 
fysikaalinen hajoaminen, nuklidien tunkeu-
tuminen syvemmälle maaperään, irtoaminen 
pinnalta pölyn mukana ja huuhtoutuminen 
pintavesiin. Kovilta pinnoilta radionuklidit 
poistuvat lähinnä pölyn ja sadevesien muka-

Esimerkiksi cesium poistuu kehosta 

noin sadan päivän puoliintumisajalla. 

Sen sijaan strontium sitoutuu luustoon, 

jossa altistus jatkuu vuosikausia.

Fukushima Dai-ichin onnettomuus on 

arvioitu INES luokkaan 7, eli vakavim-

paan mahdolliseen luokkaan. Luokitus 

perustuu radioaktiivisen jodin arvioi-

tuun päästömäärään.

na. Suurin osa laskeumasta kiinnittyy maassa 
pintakerroksen alle kymmenen senttimetrin 
syvyydelle. Metsissä suurin osa laskeumasta 
tulee ensin puiden pinnoille ja putoaa sieltä 
vähän kerrallaan maahan lehtien ja neulasten 
mukana (Reponen & Jantunen 1992).

Väestöön ja yksilöön kohdistuvat 
säteilyannokset

Luonnon taustasäteilyn annosnopeus on 
noin 0,1 mikrosievertiä (μSv) tunnissa. An-
nosnopeus lentokoneessa kymmenen kilo-
metrin korkeudella on noin viisi μ Sv/h. Esi-
merkiksi kahdeksan tunnin lento aiheuttaa 
40 μSv:n (0,04 milliSv:n) säteilyannoksen. 
Tšernobylin onnettomuuden aiheuttama 
ulkoinen annosnopeus Suomessa oli suurim-
millaan 5 μSv/h (0,005 milliSv/h). Tämä on 
noin 30–50-kertainen luonnon normaalin 
taustasäteilyn annosnopeuteen verrattuna.
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Merentutkimusalus Aranda palasi 
hiilidioksidin vaihtoon keskit-
tyneeltä tutkimusmatkalta 

23. maaliskuuta. Matkan aikana tutkit-
tiin jääpeitteisen meren ja ilmakehän 
välistä hiilidioksidin vaihtoa. Kansainvä-
lisessä yhteistyössä tehtävän tutkimuk-
sen tavoitteena on tutkia ja mallittaa 
niitä hiilidioksidin vaihtoon vaikuttavia 
tekijöitä, joita ei vielä tunneta riittävästi. 
Vaihtomekanismin tunteminen ja oikea 
mallittaminen selkeyttää meren roolia il-
mastonmuutoksessa. Se tuo tietoa myös 
ilmastomuutoksen vaikutuksesta mereen. 
Ilmatieteen laitos on kerännyt merentut-
kimusalus Arandan hiilidioksidimatkoilla 
tutkimustietoa hiilidioksidin vaihtoon me-
rellä vaikuttavista tekijöistä eri vuodenai-
koina. Talvikaudella Itämeri toimii tyypil-
lisesti heikkona hiilidioksidilähteenä, kun 

Ilmassa

Aranda toi tietoa hiilidioksidin vaihdosta 
jääpeitteisellä merellä

puolestaan kesällä meri toimii pääsään-
töisesti hiilidioksidinieluna.

Jääpeitteen merkityksestä hiilidioksidin 
vaihtoon on vielä vähän tutkimustietoa,  
mutta sen on ajateltu muodostavan  
esteen hiilidioksidin vaihdolle. Päätty- 
neellä matkalla tutkittiin hiilidioksi- 
din vaihtoa kokonaan tai osittain jään 
peitossa olevalla merellä.

Selkämerellä avovedessä veden ja il-
man hiilidioksidin vaihto oli tasapainossa 
matkaa edeltäneiden myrskyjen seurauk-
sena. Jääpeitteisillä alueilla havaittiin pie-
ni hiilidioksidin vuo ylöspäin ilmakehään. 
Mittauksia tehtiin myös tilanteissa, joissa 
tuulen voimistuessa jäälauttojen osuus 
pieneni avovesiosuuden kasvaessa. Hiili-
dioksidin vuo ei kuitenkaan juuri kasva-
nut.

”Merellä jääkenttä ei koskaan ole täysin 
jään peittämä, vaan välissä on aina railoja. 
Mittaukset viittaavat siihen, että jääpeit-
teinen meri ei pysty kokonaan estämään 
hiilidioksidin vaihtoa, vaan sitä vapautuu 
ilmakehään railojen kautta”, matkanjohta-
ja Heidi Pettersson Ilmatieteen laitokselta 
tiivistää.

Kokonsa puolesta Itämeri ei ole 
merkittävä tekijä globaalissa hiilen kier- 
rossa. Tutkimuskenttänä se on kuiten- 
kin erinomainen suurten vuodenaikais- 
vaihtelujen ansiosta.

Aranda Itämeriportaalissa: 
http://www.itameriportaali.fi/fi/aranda

Ilmatieteen laitos kehittää Kosovon
ilmanlaadun seurantaa
Tänä vuonna käynnistyneen uuden 
ympäristöalan Twinning-projektin yhtenä 
tavoitteena on kehittää Kosovon ilman-
laatujärjestelmiä vastaamaan paremmin 
EU-direktiivien vaatimuksia. Hankkeessa 
siirretään Suomen Ilmatieteen laitoksella 
olevaa osaamista ja kokemusta Koso-
voon.

Ilmatieteen laitoksen vastuulla on il-
manlaadun seuranta- ja raportointijärjes-
telmien kehittäminen EU-vaatimusten 
suuntaan. Ilmanlaadun seuranta- ja ra-
portointijärjestelmien kehityksen kautta 
projektin perimmäinen tarkoitus on 
parantaa kohdemaan ilmanlaatua.

Support to the Environment Sector 
-hankkeen käynnistystilaisuus pidettiin 

Pristinassa helmikuun lopussa. “Suomel-
la on olemassa vankkaa osaamista, sillä 
ilmanlaatua on mitattu Suomessa jo 40 
vuotta, ja tänä aikana Suomen ilmanlaatu 
on huomattavasti parantunut. Kosovossa 
tavoitteena on luoda nykyaikainen ilman-
laadun seurantaverkosto, joka vastaa EU:n 
raportointivaatimuksia”, kertoo hank- 
keen projektipäällikkö Harri Pietarila.

Ilmatieteen laitos on tehnyt vastaa- 
vanlaisia projekteja myös Kroatiassa 
ja Makedoniassa. Hankkeen kokonais- 
budjetti on miljoona euroa ja se kestää 
kaksi vuotta. EU-rahoitteista Twinning-
hanketta koordinoi Itävallan ympäristö-
virasto, Umweltbundesamt. Ilmatieteen 
laitos toimii yhtenä hankkeen kump-

panina vastaten ilmanlaadun osuudesta. 
Kokonaisprojekti sisältää myös muita 
ympäristöteemoja, kuten vesiensuojelun.

Lisätietoja: 
Projektipäällikkö Harri Pietarila 
p. 050 3378224 
harri.pietarila@fmi.fi
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lut ovat kalliita. Näistä syistä arviointityö-
kalujen käyttö on jäänyt melko vähäisek-
si.

Ilmastotavoitteiden kanssa painivat 
kaupungit ja aluekehitystoiminnassa mu-
kana olevat yritykset tarvitsevat kuitenkin 
nopeasti toimivia apuvälineitä suuntaa-
maan käytettäviä resursseja oikein. Tarve 
on jo laajasti tiedostettu, ja erityisesti 
suurimmissa kaupungeissa saatetaan jo 
hyödyntää useita päällekkäisiä työkaluja. 
Tämän takia aktiiviseen kehitystyöhön 
lähtivät mukaan Espoon, Helsingin, Joen-
suun, Kuopion, Lahden, Tampereen ja 
Vantaan kaupungit, Skanska Talonraken-
nus Oy - Kodit ja YIT Rakennus Oy sekä 
ympäristöministeriö. Ensimmäiset tulok-
set julkistetaan syksyllä 2011.

Helmikuussa käynnistynyt KEKO-hanke 
jakautuu kahteen osaan, joista ensim-
mäisessä rakennetaan kokonaiskuva 
olemassa olevista arviointimenetelmis-

Tutkimuslaitokset kehittävät yhteistyössä 
ekotehokkuuden arviointityökaluja

V TT, Tekes, Aalto-yliopisto ja Suomen 
ympäristökeskus (SYKE) ovat käyn-
nistäneet laajan tutkimus- ja kehity-

shankkeen yhdyskuntarakentamisen eko- 
tehokkuuden arviointityökalujen kehit-
tämiseksi. Kaupunkien ja kuntien alueta-
soiset ekolaskurit (KEKO) -hankkeessa 
kartoitetaan ja arvioidaan olemassa olevia 
alueellisia ekotehokkuuden arviointiväli-
neitä.  Työn pohjalta työkaluja kehitetään 
eri käyttötilanteisiin soveltuviksi siten, että 
niiden tuottama tieto on luotettavaa ja ver-
tailukelpoista.

Markkinoilla on tällä hetkellä tarjolla 
laaja kirjo kansainvälisiä ja kotimaisia 
aluenäkökulman sisältäviä arviointityöka-
luja. Näiden vertailukelpoisuus ja soveltu-
vuus erilaisiin paikallisiin ja kulttuurisiin 
olosuhteisiin on kuitenkin heikko, eikä 
arvioinneissa käytettyjä lähtötietoja ole 
välttämättä kerrottu. Lisäksi erityisesti 
kansainväliset kaupalliset arviointityöka-

Öljyalan Keskusliitto: 
Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan lukuisia keinoja

tä, arvioidaan ja vertaillaan niiden omi-
naisuuksia ekotehokkuuden eri osa-alu-
eiden näkökulmista sekä määritellään 
kehitystarpeet. Tulokset julkistetaan 
syksyllä 2011. Hankkeen toisessa vaihees-
sa keskitytään arviointityökalujen konk-
reettiseen kehittämiseen. Toinen vaihe 
käynnistetään syksyllä 2011 osin rinnak-
kain ensimmäisen osan kanssa. Hanke 
päättyy 2013. Hanke kuuluu Tekesin Kes-
tävä yhdyskunta -ohjelmaan.

Lisätietoja: 
VTT, johtava tutkija Pekka Lahti 
pekka.lahti@vtt.fi 
puh. 040 500 4817
Aalto-yliopisto. tutkija Jukka Heinonen 
jukka.heinonen@aalto.fi 
puh. 050 577 1831
Suomen ympäristökeskus SYKE 
erikoistutkija Ari Nissinen 
ari.nissinen@ymparisto.fi

L iikenteen ja lämmityksen päästöjen 
vähentämiseksi tarvitaan lukuisia 
erilaisia keinoja, korostaa Öljyalan 

Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Väns-
kä. Liiallinen asioiden yksinkertaistami-
nen ja intoilu jonkin yksittäisen ratkaisun 
puolesta ei Vänskän mielestä vie asioita 
eteenpäin.

”Viimeistään tässä vaiheessa tulisi kai-
kille energiakeskusteluun osallistuville 
olla selvää, että päästöjen vähentämisek-
si ei ole olemassa mitään yksittäistä, 
kaikki ongelmat hetkessä ratkaisevaa 
teknologiaa. Käsissä on monitahoinen 
haaste, jonka selättämiseksi tarvitaan 
sekä aikaa että monipuolista työkalupak-
kia”, korostaa Vänskä Öljyalan vuosikir-
jassa 2010–2011. Kirja julkistettiin 12. 
toukokuuta.

Öljyala on sitoutunut omalta osaltaan 
tiukasti energiatehokkuuden jatkuvaan 
parantamiseen, energiansäästöön ja bio-
polttoaineiden kehittämiseen. Energiate-
hokkuutta on edistetty tuloksekkaasti 

Höylä III -energiatehokkuussopimuksen 
toimenpiteiden avulla. Osana vapaaeh-
toista Höylä-sopimusta on myös lämmi-
tysöljyn biosisällön kasvattaminen. Öljy-
alan Keskusliiton mielestä olisi järkevää 
laajentaa sitova biovelvoite koskemaan lii-
kenteen tavoin myös lämmityspolttoöljyä. 
Tällöin Suomen liikenne- ja lämmityspolt-
toaineissa saavutettaisiin EU:n vuodelle 
2020 asettama kymmenen prosentin 
biopolttoaineosuus polttoaineen energia-
sisällöstä jo vuonna 2016.

Liikennepolttoaineissa 95-oktaanisen 
bensiinin biosisältöä kasvatettiin kuluvan 
vuoden alussa nostamalla sen etanolipi-
toisuutta.

“Ala on myös valmis jatkossa lisäämään 
liikenteen biopolttoaineiden käyttöä 
jakeluvelvoitelaissa asetettujen tavoit-
teiden mukaisesti, koska tämä on yksi 
nykyiseen autokantaan soveltuva ja heti 
käyttöön otettavissa oleva keino liiken-
teen päästöjen vähentämiseksi”, Vänskä 
toteaa.

Öljyalan vuosikirjaan on koottu tie-
toa keskeisestä öljyalan toimintaan 
liittyvästä EU:n ja Suomen lainsäädän-
nöstä ja muista säädöksistä sekä öljy-
alan tapahtumista ja keskusliiton toimin-
nasta. Kirja sisältää myös alan tilastoja. 
Vuonna 2010 öljy täytti Suomen energia-
tarpeesta 25 prosenttia. Öljytuotteiden yh-
teenlaskettu myynti kotimaahan oli liki yh-
deksän miljoonaa tonnia, mikä oli vajaat 
kuusi prosenttia edellisvuotta enemmän. 
Lähes puolet eli 47 prosenttia öljytuotteis-
ta käytettiin liikenteessä. Voiteluaineissa 
tuotteista käytettiin 18 prosenttia, teol-
lisuuden energiana 15 prosenttia ja raken-
nusten lämmitykseen 11 prosenttia. Maa- 
ja metsätaloudessa ja rakennustoimessa 
käytettiin molemmissa 10 prosenttia.
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Tuulivoimarakentamisen odotetaan 
vilkastuvan Suomessa merkittävästi 
tällä vuosikymmenellä. Suomalainen 
tuulivoimateollisuus ja laitevalmista-
jat hyötyvät myös maailmanlaa-
juisesta tuulivoimabuumista. Eri- 
tyinen kilpailuvaltti on arktinen tuu-
livoimaosaaminen.

Tuulivoima elää maailmalla vahvaa 
nousukautta. Yhdysvallat ja Eu-
roopan unioni suunnittelevat tuot-

tavansa 20–30 prosenttia sähköstään 
tuulivoimalla vuoteen 2030 mennessä, 
ja myös Aasiassa tuulivoimainvestoin-
nit kasvavat voimakkaasti. Tällä hetkellä 
EU:n sähköstä viisi prosenttia tuotetaan 

tuulivoimalla. Viime vuonna tuulivoima-
tuotanto kasvoi maailmanlaajuisesti 22 
prosenttia. Tuulivoimainvestoinnit ovat nyt 
noin 50 miljardia euroa vuodessa, ja nii-
den arvioidaan kaksinkertaistuvan viiden 
vuoden aikana.

Suomen tavoitteena on kasvattaa tuu-
livoimakapasiteetti 2500 megawattiin vuo-
teen 2020 mennessä, jolloin noin kuusi 
prosenttia sähköstä tuotettaisiin tuulivoi-
malla. Tällä hetkellä Suomi on Euroopan 
pienimpiä tuulivoimamaita: vuoden 2010 
lopussa tuulivoimaa oli vain 196 mega-
wattia.

Valtion uuden tukijärjestelmän usko-
taan lisäävän tuulivoiman rakentamista. 
Vastikään voimaan astuneessa laissa 

tuulivoiman tuottajat saavat 12 vuoden 
ajan takuuhinnan, joka on 83,5 euroa 
megawattitunnilta. Nopeat investoijat 
saavat lisäksi kolmen vuoden ajaksi lisä-
bonuksen, jolloin takuuhinta on 105,3 
euroa megawattitunnilta. Valtio maksaa 
tuottajille tukena takuuhinnan ja sähkö-
markkinahinnan erotuksen. Sähkön mark-
kinahinta oli viime vuonna 56,6 euroa 
megawattitunnilta.

Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla 
tuulivoimahankkeita lähes 6000 megawa-
tin edestä. Eniten hankkeita on rakenteilla 
länsirannikolle, mutta myös sisämaahan, 
tuntureille ja vaaroille on tulossa tuu-
livoimaa. Nyt suunnitteilla olevista hank-
keista suurimmat yksiköt sijaitsevat me-
rellä: Pohjanlahdella, Selkämerellä sekä 
Ahvenanmaan ja Helsingin edustalla. 
Sähköntuotannon kannalta suurin po-
tentiaali on merituulivoimalla. Sen avulla 
olisi mahdollista tuottaa 10–30 prosenttia 

Edessä tuulivoimainvestointien
vuosikymmen
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Suomen sähköstä vuonna 2030.  Merituu-
livoiman investointeja jarruttavat kuiten-
kin korkeat rakennuskustannukset. Uusi 
takuuhinta ei nykyisellään riitä kattamaan 
merituulivoiman kustannuksia, vaan 
sitä varten olisi luotava oma järjestelmä. 
Vuoden 2020 tavoitteen toteutuminen 
edellyttää runsaasti uusia rakennuslupia, 
sillä suunnitelluista hankkeista valtaosa 
on pieniä yksiköitä. On todennäköistä, 
että osa kaavailluista hankkeista kariutuu, 
minkä lisäksi lupa- ja ympäristöselvitykset 
voivat viivästyttää rakentamista. Toisaalta 
tuulivoiman haittoihin, kuten meluun, on 
mahdollista vaikuttaa esimerkiksi tekno-
logialla ja suunnittelulla, jossa meluvai-
kutukset otetaan entistä paremmin huo-
mioon.

Ympäristövaikutukset huomioiva tuu-
livoiman suunnittelu on yksi VTT:n tut-
kimusalueista. VTT on kehittänyt muun 
muassa älymateriaaleihin perustuvia 
tuulivoimaloiden virtuaalimallinnuksen 
työkaluja ja aiempaa monipuolisempia 
säätömahdollisuuksia. Niiden avulla 
voimaloiden toimintaa on mahdollista 
ohjata siten, että voimala tukee säh-
köverkon toimintaa ja kuormitus piene-
nee. Ohjauksen avulla voidaan myös mini-
moida haitallisia ympäristövaikutuksia, 

kuten melua, tutkahäiriöitä ja vilkuntaa. 
Myös kansainvälisesti kasvumahdollisuu-
det ovat suuret. Teknologiateollisuus 
on arvioinut, että globaali tuulivoiman 
kasvu kolminkertaistaa Suomen vien-
nin nykyisestä noin kolmeen miljardiin 
euroon vuoteen 2020 mennessä, vai-
kka markkinaosuus säilyisi ennallaan kol- 
messa prosentissa. Suurimmillaan vienti 
voisi nousta 12 miljardiin euroon, jos yri-
tykset kasvattaisivat markkinaosuuttaan 
seitsemään prosenttiin.

Eniten mahdollisuuksia Suomella on 
arktisessa tuulivoimaosaamisessa, jolla 
tarkoitetaan voimaloiden jäätymisen, jään 
vaikutusten ja sen aiheuttaman kuormi-
tuksen hallintaa ja estämistä. On arvioitu, 
että kasvava osa tuulivoimasta rakenne-
taan jatkossa kylmiin olosuhteisiin. Kysyn-
tää arktiselle tuulivoimaosaamiselle on 
Pohjoismaiden lisäksi Keski-Euroopassa, 
Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa, erityisesti 
Kiinassa.

Lisätietoja: 
Hannele Holttinen 
tutkimuskoordinaattori 
P. 040 518 7955 
hannele.holttinen@vtt.fi

Google sijoittaa
rahaa suureen 
aurinkoenergia-
voimalaan
Hakukoneyhtiö Google sijoittaa 168 
miljoonaa dollaria eli noin 116 miljoo-
naa euroa aurinkonenergiavoimalaan. 
Voimalan tuottaman sähkön määrä riit-
täisi 140 000 kotitalouden tarpeisiin. 
Google tekee oman pääoman ehtoisen 
sijoituksen BrightSource Energy -yhtiön 
aurinkoenergiavoimalaan.Voimala 
rakennetaan Kaliforniaan Mojaven 
autiomaahan ja sen suunniteltu brutto-
nimellisteho on 392 megawattia.
Yhdysvaltain energiaministeriö on lu-
vannut taata voimalan rakentamiseen 
tarvittavia lainoja 1,6 miljardin dollarin 
arvosta ja NRG Energy -yhtiö sijoittaa 
yhtiöön 300 miljoonaa dollaria.
Google on mittava sähkönkuluttaja, 
koska sillä on isoja palvelinkeskuksia, 
joiden tietokoneet pyörittävät Googlen 
hakukonetta, sähköpostia ja muita 
palveluita. Yhtiön on viime aikoina si-
joittanut tämän vuoksi paljon rahaa 
uusiin energialähteisiin.
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Painotuotteilla vain yhden prosentin osuus 
kotitalouksien ilmastovaikutuksissa
Yhden aikakauslehden koko elinkaar-
en aikaiset kasvihuonekaasupäästöt 
vastaavat noin kilometrin ajomatkaa 
henkilöautolla. VTT:n tutkimus antaa 
tietoa painotuotteiden ympäristövai-
kutuksien suuruusluokista.

V TT on selvittänyt sanomalehden, ai-
kakauslehden, kuvakirjan, kirjan ja 
mainostuotteen hiilijalanjälkiä sekä 

muita ympäristövaikutuksia elinkaariarvi-
oinnin avulla. Tapaustutkimuksissa huo-
mioitiin painotuotteen koko elinkaari: puun 
hankinta, paperin valmistus, painatus, kul-
jetukset, käyttö sekä kierrätys ja jätehuolto. 
Hiilijalanjälki soveltuu hyvin yhdeksi 
indikaattoriksi tarkasteltaessa ilmas-
tovaikutuksia. Se sisältää painotuotteen 
elinkaaren aikana syntyvät kasvihuone-
kaasupäästöt ilmaan. Kansainvälisesti 
tuotteen ja organisaation hiilijalanjäljille 
valmistellaan parhaillaan ISO-standardeja. 
Tutkimustuloksena muodostui kokonais-
kuva painotuotteiden ympäristövaikutuk-
sista. Kaikista sanomalehden elinkaaren 
aikana arvioiduista ympäristövaikutuk- 
sista suhteessa merkittävimpiä ovat ilmas-
tonmuutos, happamoituminen, alailmake-
hän otsonin muodostuminen, fossiilisten ja 
mineraalisten luonnonvarojen ehtyminen 
ja hiukkasvaikutukset. Vaikutukset aiheu-
tuvat suurelta osin energian (sähkön, läm-
mön ja polttoaineiden) tuotannosta ja ku-
lutuksesta tuotteen valmistuksen aikana. 

Sanomalehden hiilijalanjälki muodos-
tuu pääosin tuotteen valmistukseen 
käytetyn sähkön- ja lämmöntuotannon 
päästöistä sekä liikenteessä syntyvistä 
kasvihuonekaasupäästöistä. Lisäksi kaa- 
topaikalle joutuvista sanomalehdistä 
syntyy hajoamistuotteena metaania. Pa- 
perin valmistuksessa ja painatuksessa 
käytetyn ostetun sähkön päästöt muo-

dostavat noin puolet sanomalehden hiili-
jalanjäljestä. Mikäli kaikki sanomalehden 
valmistukseen käytetty sähkö olisi tuotet-
tu niin sanotulla vihreällä sähköllä, kuten 
tuuli- ja vesivoimalla, hiilijalanjälki laskisi 
noin 40 prosenttia. 356 kertaa vuodessa 
ilmestyvän sanomalehden vuosikerran 
hiilijalanjälki on noin 75 kiloa hiilidioksi-
diekvivalenttia ja yhden sanomalehden 
hiilijalanjälki noin 210 grammaa. Sano-
malehden vuosikerran hiilijalanjälkeä vas-
taava määrä kasvihuonekaasupäästöjä 
syntyy, kun ajetaan henkilöautolla 456 
kilometriä.

Viikoittain ilmestyvän aikakauslehden  
vuosikerran hiilijalanjälkeä vastaava mää-
rä kasvihuonekaasupäästöjä syntyy, kun 
ajetaan henkilöautolla 45 kilometriä. Yh-
den aikakauslehden koko elinkaaren aikai-
set kasvihuonekaasupäästöt vastaavat siis 
noin kilometrin ajomatkaa henkilöautolla. 
Yhden kirjan hiilijalanjälkeä vastaava 
määrä kasvihuonekaasupäästöjä syn-
tyy, kun ajetaan henkilöautolla noin 
seitsemän kilometriä. Jos painotuotetta, 
kuten tehdyn laskelman perusteella kir-
jaa, säilytetään 5 vuotta, tuotteeseen 
sitoutunut hiili pienentää valmistuksen 
aikaista hiilijalanjälkeä noin 5 prosenttia 
ja 100 vuoden säilytyksen jälkeen noin 
75 prosenttia. Kirjan elinkaari on otettu 
huomioon osittain eli raaka-aineiden han-
kinnasta tuotteen kuljetukseen jälleen-
myyjälle, mutta elinkaaren loppuvaihetta 
(kierrätys ja jätehuolto) ei ole huomioitu. 

Vuonna 2005 suomalaisten koti-
talouksien kulutuksen aiheuttamista 
ilmastovaikutuksista sanomalehtien, kir- 
jojen ja paperituotteiden osuus oli pie-
ni (noin 1 prosentin). Suurimmat ilmas-
tovaikutukset aiheutuivat asumisesta 
(28 prosenttia), elintarvikkeista (16 

prosenttia) ja autoilusta (13 prosenttia). 
Elinkaariarvioinnin avulla voidaan arvioida 
tuotteen mahdollisia ympäristövaikutuk-
sia kokonaisvaltaisesti. Tehokas tapa pie-
nentää ympäristövaikutuksia on pyrkiä 
vähentämään energian- ja polttoaineiden 
kulutusta elinkaaressa. Myös raaka-ainei-
den käytön vähentäminen ja materiaa-
litehokkuus ovat merkittäviä. Lukija voi 
vähentää ilmastovaikutuksia parantamal-
la lajittelua ja vähentämällä kotitalousjät-
teen mukana kaatopaikalle joutuvien 
painotuotteiden määrää. Vastaavaa tuote-
kohtaista elinkaariarviointia painotuot- 
teille ei ole Suomessa tähän mennessä  
tehty.

VTT:n koordinoima kolmivuotinen Tekes-
hanke on toteutettu yhdessä Suomen 
ympäristökeskus SYKEn, Viestinnän 
keskusliiton, Metropolia Ammattikorkea-
koulun sekä useiden painotalojen ja ar-
voketjussa toimijoiden kanssa. Tekesin 
lisäksi hanketta ovat rahoittaneet GTTS 
Graafisen Teollisuuden tutkimussäätiö, 
Metsäliitto, Myllykoski, StoraEnso ja UPM.
vun päätyminen haaskuuseen aiheuttaa 
suuremman ympäristökuormituksen kuin 
pakkausten valmistus ja jätehuolto. Pak-
kaavan teollisuuden haasteena onkin 
juuri optimoinnin vaikeus.

Lisätietoja: 
Lean development with renewable 
resources (LEADER)  -projektista ja 
julkaisuista:
www.vtt.fi/sites/leader/index.
jsp?lang=en
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Väitös selvittää aurinkotuulen vaikutusta 
Venuksen ilmakehään 
Uutta tietoa ilmakehän hiukkasten
pakenemista avaruuteen
Venus on lähin naapuriplaneettamme ja se muistuttaa kooltaan ja massaltaan eniten 
maapalloa aurinkokunnassa. Siinä, missä Maan ilmakehässä on alkuaineista eniten 
typpeä ja happea, Venuksen kuuma, kasvihuoneilmiön hallitsema ilmakehä koostuu 
pääosin hiilidioksidista. Venuksessa planeetan koko vesivaranto on ilmakehässä, 
joka on vain murto-osa maapallon kaikesta vedestä. Aurinkokunnan planeetat muo-
dostuivat oletettavasti samanlaisissa olosuhteissa, joten herää kysymys, miksi Venus 
ja Maa ovat nykyään monessa suhteessa niin erilaisia?

Yksi Venuksen merkittävä ominaisuus on sen sisäinen magnetoitumattomuus. Tämän 
vuoksi Auringon sähköisesti varattujen hiukkasten virta eli aurinkotuuli pääsee lähelle 
Venusta ja poimii mukaansa hiukkasia planeetan ionisoituneesta yläilmakehästä.  
Maapallon voimakas magneettikenttä puolestaan hallitsee planeettamme magneet-
tikehää ohjaten aurinkotuulen Maan ohi jo kaukana ilmakehästä. Venuksen magneet- 
tikehä muodostuu aurinkotuulen ja yläilmakehän vuorovaikuttaessa sähkömag- 
neettisesti.

 

Uutta tietoa magneettikentän vaikutuksesta

Väitöstyössä tarkastellaan varattujen hiukkasten eroosiota Venuksen yläilmake-
hästä, jonka mallintamista varten työssä kehitettiin numeerinen simulaatio Venuk-
sen ja aurinkotuulen väliselle vuorovaikutukselle. Mallin avulla tutkittiin erityi- 
sesti Euroopan avaruusjärjestön ESAn Venus Express -luotaimen hiukkasmittalaite 
ASPERA-4:n havaintoja. Ilmatieteen laitos on osallistunut ASPERA-4:n suunnitteluun 
ja rakentamiseen.

Tutkimuksen keskeisenä tuloksena saatiin uutta tietoa Venuksen magneettikehän 
vaikutuksesta ilmakehästä pakenevien hiukkasten liikkeeseen. Lisäksi väitöksessä 
tutkittiin mallintamalla, miten aurinkotuulen muuttuvat olosuhteet vaikuttavat il-
makehän hiukkaspakoon. Tulokset auttavat Venuksen kiertoradalta tehtyjen luotain-
havaintojen tulkinnassa, sekä kokonaishiukkaspaon arvioimisessa Venuksen nykyi-
sestä ilmakehästä.

Tutkija Riku Järvinen väitteli aiheesta 4.5.2011 Helsingin yliopistossa vastaväit-
täjänä professori Peter Wurz Bernin yliopistosta. Väitöskirjan englanninkielinen otsik-
ko on “On ion escape from Venus”.

Lisätietoja: 
Tutkija Riku Järvinen 
p. (09) 1929 4681 
riku.jarvinen@fmi.fi

Väitöskirjan elektroninen versio: 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-697-740-2 
Tietoa Venuksesta: 
http://ilmatieteenlaitos.fi/venus

Kiinnostava kannanotto 
”ilmastovallan”  
valvonnasta
Ylen toimittaja Martti Backman on tehnyt 
viidentoista vuoden aikana MOT-toimi-
tuksessa kymmenkunta ilmastonmuu-
tosta käsittelevää ohjelmaa. Raportit ovat 
käsitelleet ilmaston lämpenemistä eri 
näkökulmista, mutta päätarkastelusuunta 
on aina ollut sama: Epäily sitä kohtaan, 
että ihminen olisi aiheuttamassa maa-
pallolle katastrofaalisen ilmastonmuutok-
sen.

”Työni ja sen motiivit on luonnolli- 
sesti kyseenalaistettu, liikutaanhan tässä 
hyvin aralla, maailmankatsomuksellisella 
maaperällä. On kysytty, millä oikeudella 
kansalaisten omistaman Yleisradion toi-
mittaja voi esittää näkemyksiä, jotka ovat 
ristiriidassa tiedemaailman yksimielisesti 
omaksuman kannan kanssa”, Backman 
kirjoittaa Ylen blogisivuilla ja muistut-
taa, että tiede on kaikkea muuta kuin 
yksimielinen ilmastonmuutoksesta, sen 
aiheuttajasta tai edes suunnasta. Valtavir-
rasta poikkeavia näkökantoja on useita.

”Heidän on vain mahdotonta saada 
omaa näkemystään läpi mediassa. Minulla 
on ollut ilo saada haastatella heistä useita 
ja korjata näin pieneltä osalta julkisuudes-
sa vallitsevaa tiedotuksen epätasapainoa. 
Millaiseksi ilmastomme tulevaisuudessa 
kehittyykään, on mielestäni ollut joka ta-
pauksessa aiheellista tuoda esille myös 
epäileviä tiedemieskantoja.”

Backman suomii myös tavallisiin ihmi- 
siin kohdistuvia vaatimuksia maailman pe-
lastamiseksi: ”Meitä painostetaan muut-
tamaan elämäntapojamme naurettaviin 
yksityiskohtiin ulottuvalla päsmäröinnilla. 
Pohjimmiltaan kysymys on vapaudes-
tamme.”

Ilmastonmuutoksen nojalla käytetään 
nykyisin niin suurta valtaa, että Backman 
odottaisi sen kintereiltä kuuluvan kovem-
paakin vallan vahtikoirien eli toimittajien 
räksytystä.

Lue Martti Backmanin kirjoitus 
kokonaisuudessaan:
http://blogit.yle.fi/mot/ 
ilmastovaltaa-valvomassa
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(Executive Committee), joka pystyy rea- 
goimaan nopeammin ajankohtaisiin asi-
oihin kuin kerran kaksi vuodessa järjes-
tettävät yleiskokoukset.

- Laadittiin ohjeistus IPCC:n raporteissa 
mahdollisesti ilmenevien virheiden käsit-
telyä ja oikaisua varten.

- Arviointiraporttien kirjoittamista, tar- 
kistusta ja koko laadintaprosessin avoi-
muutta parannettiin. Määritettiin yhte-
näinen tapa kuvata tutkimustiedon luo-
tettavuuden tasoa ja tarkennettiin ohjeita 
tieteellisen kirjallisuuden ulkopuolisten 
lähteiden käyttämisessä.

- Tieteellisiin selvityksiin ja IPCC:n johta- 
miseen osallistuvien mahdollisten es- 
teellisyyksien selvittämiseksi hyväksyttiin 
yhtenäiset periaatteet.

- IPCC:n viestintää päätettiin vahvistaa 
ja hyväksyttiin uusi ohjeistus viestintästra-
tegiasta.

Suomea kokouksessa edustanut Suo- 
men IPCC-ryhmän sihteeri Heikki Tuomen- 

Ilmassa

Uudistuksia parantamaan IPCC:n toimintaa

Hallitustenvälisen ilmastopaneelin 
IPCC:n 33. yleiskokous pidettiin 
toukokuussa Abu Dhabissa Yhdis-

tyneissä Arabiemiirikunnissa. Yleiskokous 
päätti useista IPCC:n toimintatapoja te-
hostavista ja selkeyttävistä uudistuksista. 
Lisäksi kokous käsitteli IPCC:n viidennen 
arviointiraportin valmistelutyötä.

IPCC on päättänyt ottaa käyttöön 
monia uudistuksia, jotka liittyvät 
sen johtamiseen, menettelytapojen 
selkeyteen ja avoimuuteen, raporttien 
arviointityön kehittämiseen, media-
suhteiden hoitamiseen sekä poliitti-
sista kannanotoista pidättäytymiseen. 
Edellisessä IPCC:n yleiskokouksessa 
asetettiin toiminnan kehittämistä valmis-
televia työryhmiä. 33. yleiskokouksessa 
käsiteltiin työryhmien esitykset ja päätet-
tiin muun muassa seuraavista uudistuk-
sista:

- Päätöksenteon nopeuttamiseksi pe- 
rustetaan operatiivinen johtoryhmä 

virta Ilmatieteen laitoksesta näkee 
muutokset hyödyllisinä. “Entistä selke- 
ämmät ohjeistukset varmistavat, että il-
mastonmuutosta koskeva tieteellinen tut-
kimustieto ja kaikki erilaiset näkemykset 
käsitellään arviointityössä. Näin voidaan 
taata, että arviointiraportit ovat kattavia, 
huolella valmisteltuja ja tieteellisesti erit-
täin korkeaa tasoa”, Tuomenvirta sanoo. 
YK:n pääsihteeri Ban-Ki Moon asetti maa-
liskuussa 2010 riippumattoman, maail-
man johtavista tiedemiehistä koostuvan 
Inter Academy Councilin selvittämään, 
miten IPCC:n toimintaa voisi kehittää. Nyt 
päätetyt uudistukset tehtiin pitkälti IAC:n 
suositusten pohjalta.

Viides IPCC:n ilmastonmuutoksen arvio-
intiraportti on tarkoitus julkaista neljässä 
osassa loppuvuoden 2013 ja vuoden 
2014 aikana. Arviointiraporttia valmis-
telee yli 800 kirjoittajaa.

Nurmesta biokaasua
Nurmisäilörehu on hyvä biokaasun lähde. Tonni peltobiomassan 
orgaanista ainetta tuottaa noin kaksinkertaisen määrän metaania 
verrattuna tonniin naudan lietelannan orgaanista ainetta. Nurmi- ja 
biokaasualan tutkijat ja kehittäjät vaihtoivat kokemuksia ja tietoa 
peltobiomassojen hyödyntämisestä biokaasun tuotannossa maa-
liskuun lopussa MTT:n Jokioisissa pidetyssä työpajassa. Tutkijoiden 
yhteinen näkemys oli, että nurmisäilörehuksi tuotettava biomassa 
so-veltuu hyvin myös biokaasutukseen, ja sen metaanituotto on 
erinomainen. Rehun säilöntäaine ylläpitää ja voi jopa parantaa 
nurmimassan biokaasuntuotantoa. 

Pitkäaikaiset nurmet hyödyttävät ympäristöä. Ne estävät ra-
vinteiden huuhtoutumista ja hoitavat maan kasvukuntoa. Osana 
viljelykiertoa ne parantavat myös muiden kasvien satoa sekä 
viljeltävyyttä. Erikoistutkija Oiva Niemeläinen MTT:stä johtaa maa- 
ja metsätalousministeriön rahoittamaa Hoidettu viljelemätön pelto 
biokaasuksi -hanketta. ”Selvitämme, saavutetaanko pitkäaikais- 
ten nurmien ympäristöhyödyt, jos biomassa korjattaisiin biokaa-
suntuotantoon”, Niemeläinen kertoo. Suomessa on lähes 200 
000 hehtaaria sellaista nurmea, jota ei viljellä tuotantotarkoituk-

siin: kesantoja, hoidettuja viljelemättömiä peltoja, suojakaistoja 
ja -vyöhykkeitä. Niiden biomassasta saataisiin biokaasuntuotan-
nossa energiaa viidestä kahteenkymmeneen megawattituntiin 
hehtaarilta satomäärästä riippuen.

Pitkäaikaisten nurmien perustamista tuetaan, mutta tukiehtojen 
mukaan hoidetut viljelemättömät pellot saa niittää vasta loppuke-
sästä. Tämä saattaa rajoittaa sadon käyttöä biokaasuntuotantoon.
MTT:n tutkija Timo Lötjönen on laskenut korjuukustannuksia. ”Bio-
kaasulaitoksen käsittelyjäännökselle ei makseta lannanlevitys-
tukea, vaikka se levitetään lannoitteeksi nurmille ja muille vilje-
lykasveille. Korjuukustannuksia saattavat nostaa myös lohkojen 
pieni koko ja hankala muoto sekä pitkät kuljetusetäisyydet”, 
Lötjönen ynnää.

Tällä hetkellä maatilakohtaisia biokaasulaitoksia on Suomessa 
kymmenellä paikkakunnalla, ja ne tuottivat vuonna 2009 yhteensä 
noin 0,8 miljoonaa kuutiota biokaasua.

Lisätietoja: 
Käynnissä olevia bioenergiahankkeita löytyy bioenergia.fi 
-verkkopalvelun hakemistosta.
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Kuntien kasvihuonekaasupäästöjen laskenta 
täydentyy uudella työkalulla

Tutkimustuulia
Tutkimustuulia-          palstalla kerrotaan lyhyesti alkaneista ja juuri alkavista tutkimushankkeista.

Kunnat voivat jatkossa laskea entistä 
tarkemmin kokonaisilmastovaiku-
tuksensa, kun kuntien hiilijalanjäljen 
laskentatyökalu KUHILAS valmistuu 
vuoden 2011 lopussa. Tähän asti kas-
vihuonekaasupäästöihin on laskettu 
alueella syntyvät suorat päästöt, mut-
ta uusi laskuri ottaa huomioon myös 
alueen kulutuksesta muualla syn-
tyvät välilliset päästöt. Näin saadaan 
laskettua kulutusperustaiset päästöt 
eli kuntien hiilijalanjälki.

Kuntien suorien hiilidioksidipääs-
töjen laskentaan on tähän asti 
käytetty Kuntaliiton omistamaa ja 

Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) ke-
hittämää KASVENER-laskentaohjelmaa. 
Suoria päästöjä syntyy energiantuotan-
nosta, teollisuusprosesseista, liikenteestä, 
maa- ja metsätaloudesta, jätehuollosta 
sekä kotitalouksien energiankulutuk-
sesta. Kunnissa on havaittu, että nämä 
suorat päästöt vaihtelevat hyvin paljon 
elinkeinorakenteeltaan erilaisissa kun-
nissa, mikä on seurausta teollisuuden 
suuresta merkityksestä suorien päästöjen 
aiheuttajana. Lisäksi arviosta puuttuu 
merkittävä osa kuntien ja kuntalaisten 
toiminnasta aiheutuvista päästöistä.

Esimerkiksi Pääkaupunkiseudun lasken-
nalliset kasvihuonekaasupäästöt ovat 
viime vuosina olleet noin kuusi tonnia 
hiilidioksidiekvivalentteja asukasta kohti, 
kun suomalaista kohti laskettu kulutus-
pohjainen päästö eli hiilijalanjälki on suu-
ruusluokkaa 13 tonnia. Suomen kulutus-
pohjaisessa arvossa otetaan huomioon 
kotitalouksien kulutus ja julkinen kulutus 
sekä investoinnit, se siis ottaa huomioon 
Suomen alueella syntyvien päästöjen 

listi, eikä pelkästään paikallisesti. Näin 
voidaan suunnata toimenpiteitä ilmaston 
kannalta parhaalla tavalla, ja samalla 
helpottuu kuntien mahdollisuus viestit-
tää kunnan asukkaille ja työpaikoille eri 
asioiden merkityksestä kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämisessä.

Samaan aikaan on käynnissä myös toi-
nen hanke, jossa päivitetään KASVENER-
mallia. Tavoitteena on, että käyttäjä voi 
internet-sovelluksen avulla laskea kunnan 
kasvihuonekaasupäästöt yhtä aikaa alue- 
ja kulutusperusteisesti, sekä KASVENERIA 
että KUHILASTA hyödyntäen.

KUHILAS-hanketta toteuttavat yhteis-
työssä SYKE, Helsingin seudun ympäristö-
palvelut eli HSY sekä Espoon, Helsingin, 
Kauniaisten ja Vantaan kaupungit. Hanke 
on saanut rahoitusta Työ- ja elinkeinomi-
nisteriöltä.

Lisätietoja: 
Ari Nissinen, SYKE, p. 0400 148813
Johannes Lounasheimo, HSY,
p. 0400 100 601
Jouko Petäjä (KASVENER), SYKE,
p. 0400 148710
Petteri Huuska, Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus, p. (09) 310 28 905

ohella myös vientituotteiden mukana 
“vietävät” päästöt ja tuontituotteiden 
valmistuksesta aiheutuneet epäsuorat eli 
välilliset päästöt (www.ymparisto.fi/syke/
envimat). Ero pääkaupunkiseudun ja 
Suomen välillä johtuu siis pääosin välillis-
ten päästöjen puuttumisesta pääkaupun-
kiseudun laskentatuloksista.

Uuteen hiilijalanjäljen laskentaan ote- 
taan mukaan merkittävimmät pääkau- 
punkiseudun kaltaisilla alueilla syntyvät 
välilliset päästölähteet. Tällaisia ovat 
muun muassa rakentamiseen tarvittavat 
materiaalit, kotitalouksien elintarvike-
hankinnat ja kulutustavaroiden hankinnat, 
kotimaan matkailu ja mökkeily sekä ulko-
maan matkailu. Lisäksi hiilijalanjäljessä 
otetaan huomioon kuntaorganisaation ja 
valtion organisaatioiden tavara- ja palve-
luhankintojen välilliset päästöt. Toisaalta 
alueen teollisuuden päästöjä ei lasketa 
hiilijalanjälkeen mukaan.

Keväällä 2011 alkaneen ja vuoden lop-
puun asti kestävän KUHILAS-hankkeen 
tavoitteena on kehittää siis laskentatyöka-
lu, jota voidaan käyttää KASVENER-mallin 
rinnalla kaikissa Suomen kunnissa kasvi-
huonekaasupäästöjen arviointiin. Työka-
lun avulla kunnat voivat arvioida entistä 
paremmin, millaisia vaikutuksia päästöjä 
vähentävillä toimenpiteillä on globaa-

Kasvihuone-
kaasupäästöt

Jarkko Niemi
ilmansuojeluasiantuntija 
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY
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- ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
- MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
- MITTAUSVERKON DATAN TIEDON-

KERUU, -KÄSITTELY JA
RAPORTOINTIOHJELMAT

WWW.HNUNORDION.FI

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

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

Säteily, partikkeli ja
ympäristömittalaitteet

TSI®

The range

Professional Radon Monitoring

        SMPS    APS   CPC   UFP

v elektroni ikkaa
teollisuudelle ja tieteelle

30
Jubilee

1978 -2008

Koti- ja ulkomaan hankkeisiinne:

 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

 Teknis-taloudelliset selvitykset

 Kaupunki- ja aluemallit

 Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly

 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus

 Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Kivipöytälänkuja 2

33920 Pirkkala

Puh/fax: 03-2664396

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

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa

alan kaikki palvelut yli 25 v. kokemuksella
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Ilmanlaadun asiantuntija 
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaatututkimukset
• Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut raportointeineen

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

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

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

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

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

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

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

llmansuojeluyhdistys:

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

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

Luftvårdsföreningen fungerar som 
nationell miljövårdsförening.

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

Luftvårdsföreningen:

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

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

       och
deltar i det internationella7. 

       luftvårdssamarbetet

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

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

FAPPS:

follows technical, scientific, 1. 
administrational and legislational

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

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

       issues
publishes6. 
participates in the international 7. 
information exchange
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