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Hiukkasalan
verkostoitumista

Ilmansuojeluyhdistys liittyi viime vuoden lopulla Hiukkasfoorumiin. Tässä 
numerossa Hiukkasfoorumi esittäytyy ja heittää samalla haasteen, tai 
pikemminkin kutsun alan väelle.

Hiukkasfoorumi on pien- ja nanohiukkasalan toimijoiden riippuma-
ton ja puolueeton yhteistyöverkosto. Se kokoaa tänä päivänä yli 60 orga-
nisaatiota. Sen tarkoituksena on myös tukea ja edistää hiukkasiin liittyvän 
kaupallisen potentiaalin hyödyntämistä, suomalaisen yhteiskunnan hyväk-
si. Tämä tarkoittaa myös kansainvälisille markkinoille suuntautumista, ja 
tällä hetkellä katsetta luodaan erityisesti Kiinaan. Hiukkasmittaus- ja näyt-
teenottolaitteita kehittävän, valmistavan sekä markkinoivan tamperelaisen 
Dekati Oy:n Henna Isherwood kertoo, että suomalaisten yritysten kannattaa 
nimenomaan satsata huippuosaamisen vientiin. Dekatin tuotteista peräti 95 
prosenttia menee tuontiin ja Kiinan osuus liikevaihdosta on tällä hetkellä 15 
prosentin paikkeilla.

Talvirengas- ja keväinen katupölykausi on jälleen takana. NASTA-tutki-
musohjelmassa selvitettiin nasta- ja kitkarenkaiden käytön vaikutuksia 
kaupungin ilmanlaatuun, tienpinnan kulumiseen, liikenneturvallisuuteen 
ja autoilijoiden ajokokemuksiin. Perusteltuja keskustelunavauksia saamme 
lukea sivulta 11 alkaen. Sama aihepiiri jatkuu myös päällysteen ja hiekoituk-
sen katupölypäästöjä sekä niiden vaikutuksia käsittelevässä artikkelissa. 
Nastallisen ja nastattoman renkaan päästöjen suhdeluku on tutkimuksen 
mukaan hyvin herkkä tienpinnan pölyisyydelle, mikä selittää varsin suuren 
hajonnan renkaiden päästöjen vertailua koskevissa tutkimustuloksissa.

Nasta- ja kitkarenkaiden käytön psykologia ja niiden taakse kytkeytyvä tapa-
kulttuuri on myös mielenkiintoista. Eräänä kynnyskysymyksenä on autoili-
joiden oppimiskyky ja valmius muokata ajotapaansa olosuhteiden mukaan. 
Nastarenkaiden luoma turvallisuuden tunne on saanut – meidät – autoilijat, 
autojen muidenkin turvalaitteiden kehittyessä renkaiden ohella, ajamaan 
monin paikoin kovempaa kuin kitkarenkailla liikkuvat. Hyvillä nastarenkailla 
voi tietyissä olosuhteissa ajaa kovempaa kuin kitkarenkailla. Mielikuvissa 
siis nastarenkaat ovat paremmat kuin kitkarenkaat.

Hyvää ja turvallista kesää!

Raisa Nevalainen
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Uusien hiukkasten muodostuminen ilmakehässä on globaa-
li, maapallon ilmastoon vaikuttava ilmiö. Akatemiaprofessori 
Markku Kulmalan johtama kansainvälinen tutkijaryhmä on 
uusilla mittauksillaan onnistunut havaitsemaan hiukkas-
muodostuksen alkuvaiheet tarkemmin kuin koskaan ennen. 
Läpimurron mahdollistivat Kulmalan johtamassa huipputut-
kimusyksikössä, johon kuuluu Helsingin yliopiston, Itä-Suo-
men yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkijoita, kehitetyt 
uudet mittalaitteet. Ilmastotutkimukselle merkittävät tulok-
set julkaistiin Science-lehdessä helmikuussa 2013.

Jenni Kontkanen, tohtorikoulutettava
fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Uudet mittaukset selventävät
hiukkasmuodostuksen
alkuvaiheita

Aerosolihiukkasia päätyy ilmakehään monin tavoin: niitä tuotta-
vat muun muassa liikenteen ja teollisuuden päästöt, tulivuoren-
purkaukset ja Saharan hiekkamyrskyt. Yksi merkittävimpiä hi-
ukkasten lähteitä on niiden muodostuminen ilmakehässä eli 
nukleaatio (Spracklen et al., 2006). Nukleaatiossa ilmakehän 
kaasumolekyylit yhdistyvät muodostaen molekyyliryppäitä, 
jotka voivat sopivissa olosuhteissa kasvaa kookkaammiksi 
hiukkasiksi. Tarpeeksi suuren koon saavutettuaan hiukkaset 

voivat toimia tiivistymisytiminä, joiden ympärille muodostuu 
uusia pilvipisaroita. Näin hiukkasmuodostus vaikuttaa pilvien 
ominaisuuksiin ja siten myös maapallon ilmastoon.

Sitä, kuinka voimakkaasti hiukkasmuodostus ilmastoon vai-
kuttaa, ei vielä tiedetä tarkasti. Vielä suurempi kysymys on, 
mitä hiukkasmuodostuksen ilmastovaikutuksille tapahtuu tu-
levaisuudessa ilmaston muuttuessa. Kulmalan johtaman tut-
kijaryhmän havainnot molekyyliryppäistä ja niiden yhtymisestä 
hiukkasiksi osaltaan edesauttavat näihin kysymyksiin vastaa-
mista. Ryhmän tulokset korostavat orgaanisten yhdisteiden 
merkitystä hiukkasmuodostukselle ja siten myös aerosolihi-
ukkasten ilmastovaikutuksille.

Uudet mittalaitteet mahdollistivat läpimurron

Hiukkasmuodostuksen alkuvaiheet ovat pitkään olleet arvoitus 
alan tutkijoille. Syynä tähän on se, että nukleaatio tapahtuu 
1–2 nm:n kokoalueella. Näin pienien nanohiukkasten havait-
seminen ei ole ollut mahdollista perinteisillä mittalaitteilla. 
Pitkäjänteinen työ mittalaitteiden kehittämiseksi on kuitenkin 
tuottanut tulosta Kulmalan johtamassa huippututkimusyk-
sikössä. Huippuyksikön tutkijoiden perustaman Airmodus-yri-
tyksen Particle Size Magnifier (PSM) -nanohiukkaslaskuri on 

ensimmäinen mittalaite, joka pystyy 
havaitsemaan jopa 1 nm:n kokoisia 
molekyyliryppäitä ja nanohiukkasia 
(Kuva 1; Vanhanen et al. 2011). Lisäk-
si tutkimusyksikössä on kehitetty uu-
sia massaspektrometriaan perustu-
via menetelmiä, joiden avulla voidaan 
selvittää molekyylien ja molekyyliryp-
päiden kemiallinen koostumus.

Uusia menetelmiä käyttämällä 
Kulmalan johtama tutkijaryhmä pys-
tyi keväällä 2011 ensi kertaa havain-
noimaan samanaikaisesti ilmakehän 

Kuva 1.
PSM-nanohiukkaslaskuri mittaa-
massa Hyytiälässä. Kuva: Joonas 
Vanhanen.
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1–2 nm:n kokoisia molekyyliryppäitä sekä niiden koostumusta 
ja vuorovaikutusta eri kaasujen kanssa. Tutkijat mittasivat kah-
den kuukauden ajan muun muassa sähköisesti neutraalien ja 
varattujen molekyyliryppäiden sekä eri kaasujen pitoisuuk-
sia ilmakehässä Helsingin Yliopiston SMEAR II -asemalla 
Hyytiälässä. Mittausten tulokset esiteltiin Science-lehdessä 
helmikuussa ilmestyneessä artikkelissa.

Valtaosa molekyyliryppäistä sähköisesti neutraaleita

Tutkijaryhmä havaitsi mittauksissaan Hyytiälässä jatku-
vasti suuren joukon alle 2 nm:n kokoisia molekyyliryppäitä. 
Molekyyliryppäiden pitoisuus 1–2 nm:n kokoalueella vaihteli 
välillä 1000–30 000 cm-3. Lukuun ottamatta joitakin yöllisiä 
ajanhetkiä valtaosa molekyyliryppäistä oli sähköisesti neut-
raaleita. Neutraalien molekyyliryppäiden osuus oli erityisen 
suuri uusien hiukkasten muodostumisen aikaan, jolloin niiden 
pitoisuus nousi voimakkaasti.

Tutkijat määrittivät myös, kuinka nopeasti uusia 1.5 nm:n 
kokoisia molekyyliryppäitä muodostui ilmakehään. Tulosten 
mukaan neutraalien molekyyliryppäiden muodostumisnopeu-
det olivat selvästi varattujen molekyyliryppäiden (eli ionien) 
muodostumisnopeuksia korkeampia. Ero oli suuri etenkin, kun 
mittausasemalla havaittiin uusien hiukkasten muodostumista. 
Tällöin neutraalien molekyyliryppäiden muodostumisnopeudet 
olivat jopa 50–100 -kertaisia ionien muodostumisnopeuksiin 
verrattuna.

Kulmalan johtaman tutkijaryhmän 
havainnot siitä, kuinka neutraalien mo- 
lekyyliryppäiden pitoisuudet ja muo-
dostumisnopeudet ovat korkeampia 
kuin ioneilla, ovat odotettuja. Ne tuke-
vat ryhmän aiempia tutkimuksia, jois-
sa neutraalien molekyyliryppäiden on 
arvioitu olevan ioneja merkittävämpiä 
Hyytiälässä tapahtuvassa hiukkas- 
muodostuksessa (Kulmala et al., 
2007).

Molekyyliryppäiden kolme
kokoluokkaa
Selvittääkseen tarkemmin neutraalien molekyyliryppäiden 
yhteyttä hiukkasmuodostukseen, Kulmalan johtaman ryhmän 
tutkijat tarkastelivat niiden käytöstä eri kokoluokissa 1–2 nm:n 
välillä. Tutkijat pystyivät jakamaan molekyyliryppäät niiden 
käytöksen perusteella kolmeen kokoluokkaan: alle 1.2 nm:n 
kokoiset, kooltaan 1.2–1.7 nm olevat, ja yli 1.7 nm suuremmat 
molekyyliryppäät (Kuva 2). Näille kokoalueille tutkijat määrit-
tivät myös molekyyliryppäiden koon keskimääräistä muutosta 
kuvaavat kasvunopeudet.

Pienimpien, alle 1.2 nm:n kokoisten molekyyliryppäiden pi-
toisuudet olivat mittausjakson aikana jatkuvasti korkeita eivät-
kä tutkijat havainneet pitoisuuksissa selvää eroa päivien, jol-
loin havaittiin hiukkasmuodostusta, ja muiden päivien välillä. 
Tämän kokoluokan molekyyliryppäät kasvoivat hitaasti, vain 
noin 0.2 nm/h.  Niinpä ne eivät näytä suoraan liittyvän hiuk-
kasmuodostukseen.

Kooltaan noin 1.2–1.7 nm olevien molekyyliryppäiden käytös 
erosi huomattavasti pienimpien molekyyliryppäiden käytök-
sestä. Tällä kokoalueella molekyyliryppäiden pitoisuudet nou-
sivat voimakkaasti hiukkasmuodostuksen aikana. Molekyy-
liryppäät myös kasvoivat kookkaammiksi nopeammin kuin 
pienemmässä kokoluokassa: niiden kasvunopeus oli noin 0.9 
nm/h. Molekyyliryppäiden kasvun kiihtyminen viittaa siihen, 
että nukleaatio tapahtuu tällä kokoalueella.

Myös suurimman kokoluokan, yli 1.7 nm:n kokoisten 
molekyyliryppäiden pitoisuudet nousivat jyrkästi hiukkasmuo-
dostuksen aikana. Tässä kokoluokassa molekyyliryppäiden 
kasvunopeus oli vielä korkeampi kuin edellisessä kokoluokas-
sa, yli 2 nm/h.

Kuva 2. Ilmakehän neutraa-
lien molekyyliryppäiden kolme 
kokoluokkaa (Kulmala et al., 
2013, muokattu).

Vielä suurempi kysymys on, mitä hiuk-
kasmuodostuksen ilmastovaikutuksille 
tapahtuu tulevaisuudessa ilmaston 
muuttuessa.
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Kookkaimpien, yli 1.7 nm:n kokoisten molekyyliryppäiden 
kasvunupeus oli 2–4 kertaa suurempi kuin pelkän rikkihapon 
tiivistymisen mahdollistama kasvunopeus. Tämä tarkoittaa, 
että tällä kokoalueella myös muiden kaasujen täytyy alkaa 
tiivistymään molekyyliryppäiden pinnalle. Todennäköisimmin 
molekyyliryppäiden kasvun voimistumisen aiheuttavat kasvil-
lisuuden vapauttamista yhdisteistä ilmakehässä muodostuvat 
orgaaniset kaasut. Tutkijat havaitsivatkin orgaanisten kaasujen 
pitoisuuksien nousevan hiukkasmuodostuksen aikaan samal-
la tavalla kuin kookkaimpien molekyyliryppäiden pitoisuudet. 
Tämä viittaa näiden yhdisteiden todella osallistuvan hiukkas-
muodostukseen molekyyliryppäitä ja hiukkasia kasvattamalla. 
Näin orgaaniset kaasut vaikuttavat myös aerosolihiukkasten 
ilmastovaikutusten voimakkuuteen.

Kammiokokeita ja zeppeliini-lentoja

Vaikka Kulmalan johtaman tutkijaryhmän havainnot selventävät 
hiukkasmuodostuksen alkuvaiheita, ei ilmiöstä tiedetä vielä 
kaikkea. Eräs alan tutkijoita mietityttävä kysymys on, kuinka 
eri kaasut osallistuvat hiukkasmuodostuksen eri vaiheisiin. 
Selvyyttä tähän voivat kuitenkin jo pian tuoda CLOUD-kam-

Molekyyliryppäitä kasvattavat kaasut

Useat mittaukset ovat osoittaneet ilman sisältämän rikki-
hapon olevan keskeisessä osassa uusien hiukkasten muodos-
tumisessa (Sipilä et al., 2010). Tämän takia tutkijat laskivat 
Hyytiälässä mitatun rikkihappopitoisuuden perusteella, kuinka 
nopeasti eri kokoluokkien molekyyliryppäät olisivat mittaus-
jakson aikana kasvaneet, jos niiden pinnalle olisi tiivistynyt 
vain rikkihappoa.

Pienimpien havaittujen molekyyliryppäiden kasvunopeus oli 
niin matala, että pelkän rikkihapon tiivistyminen olisi riittänyt 
aiheuttamaan sen helposti. Tutkijat totesivat rikkihapon tii-
vistymisen pystyvän selittämään myös 1.2–1.7 nm:n kokoisten 
molekyyliryppäiden kasvun. Toisaalta tämä ei tarkoita, ettei 
muita yhdisteitä lainkaan kaivattaisi. Kvanttikemiaan pe-
rustuvat laskelmat ovat osoittaneet, että rikkihapon lisäksi 
molekyyliryppäät tarvitsevat myös amiineja, ammoniakkia tai 
orgaanisia yhdisteitä pysyäkseen koossa (Kurtén et al., 2008). 
Kulmalan johtama tutkijaryhmä pystyikin havaitsemaan kaik-
kia näitä kaasuja ilmakehässä mittausjakson aikana. Lisäksi 
mittaukset osoittivat paikalla olleen myös rikkihaposta ja amii-
neista koostuneita molekyyliryppäitä.
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Eri ilmiöt ovat kytköksissä toisiinsa ja 
tämä mahdollistaa mutkikkaitten ket-
jureaktioiden syntymisen: esimerkiksi 
ilmaston lämpeneminen saattaa muut-
taa ilmakehän orgaanisten yhdisteiden 
määrää, mikä taas voi vaikuttaa hiuk-
kasmuodostuksen ilmastovaikutusten 
voimakkuuteen.

miossa CERN:issä kansainvälisenä yhteistyönä suoritettavat 
kokeet, joissa myös Kulmalan johtama huippututkimusyksikkö 
on mukana. Kokeissa hiukkasmuodostusta tutkitaan ilmake-
hää vastaavissa, mutta tarkoin säädellyissä olosuhteissa.

Toisaalta ei tiedetä, kuinka hyvin syrjäinen, havumetsän 
ympäröivä mittausasema Hyytiälässä edustaa muuta maa-
ilmaa. Tämän vuoksi vastaavia mittauksia kuin nyt on 
tehty Hyytiälässä, pyritään jatkossa tekemään erilaisissa 
ympäristöissä eri puolilla maapalloa. Lisäksi on tärkeää, että 
hiukkasmuodostusta tutkitaan eri korkeuksilla ilmakehässä. 
Tätä tarkoitusta varten Hyytiälässä tullaan tulevana kesänä 
tekemään useita mittauslentoja Keski-Euroopasta saapuvalla 
zeppeliinillä.

Haastavinta hiukkasmuodostuksen ja sen ilmastovaiku-
tusten tutkimisessa on ilmaston monimutkaisuus. Eri ilmiöt 
ovat kytköksissä toisiinsa ja tämä mahdollistaa mutkikkaitten 
ketjureaktioiden syntymisen: esimerkiksi ilmaston lämpe-
neminen saattaa muuttaa ilmakehän orgaanisten yhdisteiden 
määrää, mikä taas voi vaikuttaa hiukkasmuodostuksen ilmas-
tovaikutusten voimakkuuteen. Tällaisten kytkösten takia hiuk-
kasmuodostuksen ja sen ilmastovaikutusten ymmärtämiseksi 
tarvitaan myös tulevaisuudessa monipuolisia, mahdollisim-
man hyvin eri ilmiöt kattavia mittauksia.
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Paula Böhling, tiedetoimittaja, biologi
Hiukkasfoorumi

Hiukkasfoorumi vauhdittaa
aerosoliosaamiseen perustuvan
liiketoiminnan kasvua
Suomi on maailman johtavia aerosolitieteen ja -teknologian maita. Kuinka tästä 
korkeatasoisesta osaamisesta saataisiin uutta liiketoimintaa ja kasvua yrityksille 
sekä nykyistä enemmän hyötyä yhteiskunnalle? Siinä asioita, joiden parissa Hiuk-
kasfoorumi toimii monin tavoin. Viime aikoina huomiota on kohdistettu erityisesti 
hiukkasalan Kiina-suhteiden edistämiseen.

”Olemme suunnanneet katseemme Kii-
naan, jossa huonosta ilmanlaadusta on 
tullut yhä vakavampi ongelma etenkin 
suurkaupungeissa. Viranomaiset ovat 
alkaneet pohtia keinoja tilanteen paran-
tamiseksi, mutta haasteet ovat valtavat. 
Uskomme, että maassa avautuu uusia 
mahdollisuuksia suomalaisyrityksille 
ja tutkimusyhteistyölle”, perustelee 
Hiukkasfoorumin puheenjohtaja Mika 
Koskenvuori Culminatum Innovation 
Oy:stä.

Marraskuussa 2012 Hiukkasfoorumi 
järjesti Kiinan Qingdaossa aerosoliwork-
shopin yhteistyökumppaninaan Chinese 
Research Academy of Environmental 
Sciences (CRAES). Tilaisuudessa suo-
malaiset alan toimijat solmivat suhteita 
kiinalaisten yritysten, yliopistojen, tutki-
muslaitosten ja viranomaisten kanssa.

Vuorovaikutus jatkuu elokuussa 2013, 
jolloin Suomessa pidetään vastaava 
seminaari, ”2nd SINO-Finnish Work-
shop on Aerosol Science and Techno-
logy”. Paikalle arvioidaan saapuvan Kii-
nasta noin 30 asiantuntijan ryhmä, jossa 
on mukana sekä teollisuuden että tutki-
muslaitosten edustajia.

”Yhdessä olemme enemmän on ehkä 
kliseinen sanonta, mutta erityisesti Kii-
nan kokoisia markkinoita tavoitellessa 
se on täyttä totta – Hiukkasfoorumin 
mukana oleminen antaa suomalaisille 
toimijoille uskottavuutta”, Koskenvuori 
jatkaa.

Hiukkasfoorumi on osoittanut tarpeel-
lisuutensa, mistä kertoo sekin, että 
CRAES aikoo aloittaa Kiinassa vastaa-
vanlaisen toiminnan ja toimia sen isän-
täorganisaationa.

Liity aktiiviseen joukkoon!

Hiukkasfoorumi on riippumaton ja puolueeton pienhiukkasalan yhteistyöver-
kosto, joka kokoaa yhteen alan toimijat, tukee ja edistää hiukkasosaamiseen 
liittyvän liiketoiminnan kasvua sekä jakaa alan tietoa.

Verkosto perustettiin Tekesin Fine-ohjelmaan osallistuneiden yritysten ja tut-
kimuslaitosten aloitteesta, ja työ käynnistyi vuonna 2006. Tänä päivänä Hiuk-
kasfoorumissa on mukana henkilöitä yli sadasta organisaatiosta.

Tärkeä osa foorumin toimintaa ovat tapahtumat, seminaarit ja verkottumisti-
laisuudet, joita järjestetään ajankohtaisista teemoista. Alan edelläkävijöitä ja 
vaikuttajia nostetaan esiin jakamalla vuosittain Hiukkasteko-palkinto. Vuoden 
2012 palkinnon sai Sisäilmayhdistys.

Hiukkasfoorumia johtaa 7–12-jäseninen edustajisto. Isäntäorganisaationa on 
tällä hetkellä Culminatum Innovation Oy (Nanoteknologian klusteriohjelman 
Uudenmaan osaamiskeskus).

Lisätietoa: www.hiukkasfoorumi.fi ja teija.laitinen@culminatum.fi

Tule solmimaan Kiina-suhteita!

”2nd SINO-Finnish Workshop on Aerosol Science and Technology” -seminaari 
järjestetään 14.–16.8.2013 Helsingissä ja Tampereella. Tilaisuus on avoin kai-
kille Kiina-yhteistyöstä kiinnostuneille.

Ohjelma ja ilmoittautuminen: www.hiukkasfoorumi.fi
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dosta on tätä nykyä 10–20 prosenttia.

”Meidän mittalaitteitamme on han-
kittu paljon tutkimuksen ja seurannan 
tarpeisiin ja myös voimalaitospäästöjen 
mittaamiseen. Ajoneuvopäästöjen mit-
taaminen ja monitorointi on eden-
nyt hyvin esimerkiksi Euroopassa ja 
Pohjois-Amerikassa ja siihen liittyvät 
mahdollisuudet kasvavat myös Kiinas-
sa”, toteaa Dekatin varatoimitusjohtaja 
Henna Isherwood.

”Kiinassa ilmanlaatuun liittyvät mark-
kinat ovat suuret, mutta vaativat. Suo- 
malaisyrityksen on tärkeää löytää maas-
ta hyvät paikalliset yhteistyökumppanit 
esittelemään tuotteita ja palveluita. Maa 
on kooltaan niin valtava, että pienen 
yrityksen voi olla todella vaikeaa saada 
omin voimin myyntiä käyntiin. Myös 
kulttuurin erilaisuus on syytä pitää mie-
lessä.”

Isherwood muistuttaa, että suoma-
laisilla pk-yrityksillä on Kiinassa ja 
yleensäkin liiketoiminnassaan pitkälti 
samankaltaisia haasteita.

”Hiukkasfoorumissa yritykset voivat 
vaihtaa kokemuksia ja saada ideoita 
oman toimintansa kehittämiseksi. Yhtei-
sistä markkinointi- ja verkottumistilai-

Maailmanlaajuinen ongelma –  
ja mahdollisuus

Hiukkasfoorumin jäsenet työskentelevät 
ajankohtaisten ja tärkeiden kysymys-
ten parissa: sen lisäksi, että hiukkaset 
heikentävät ilmanlaatua ja vaarantavat 
ihmisten terveyden, ne vaikuttavat il-
mastoon jopa globaalisti. Huolta herät-
tävät pienhiukkaset (halkaisija alle 2,5 
mikrometriä) ja erityisesti nanokokoiset 
ultrapienet hiukkaset (hiukkaskoko alle 
0,1 mikrometriä), joiden terveyshaitat 
ovat suurimmat.

Suomi on ilman hiukkaspitoisuuksien 
puolesta Euroopan puhtaimpia maita. 
Suurimmat maassamme havaitut pien- 
hiukkaspitoisuudet ovat liittyneet Venä-
jän metsäpaloihin, esimerkiksi vuonna 
2006 mitattiin lyhytaikaisina pitoisuuk-
sina jopa 160 mikrogrammaa kuutio-
metrissä (µg/m³).

Kiina ja Peking sen sijaan ovat olleet 
tiuhaan otsikoissa. Mediassa esitet-
tyjen tietojen mukaan pienhiukkasten 
pitoisuus on ollut Pekingissä suurim-
millaan lähes 1000 µg/m³. Liikenne, 
teollisuus ja hiilivoiman käyttö kuuluvat 
suurimpiin hiukkaslähteisiin.

Euroopassakin on Ilmatieteen laitok-
sen mukaan esiintynyt ajoittain yli 300–
400 mikrogramman pitoisuuksia. EU:n 
alueella viranomaisen on ryhdyttävä 
toimenpiteisiin, kun vuosikeskiarvo on 
25 µg/m³.

Hiukkasfoorumin jäsenet ovat aktiivi-
sia myös ultrapienten hiukkasten mit-
tausmenetelmien kehittämisessä. Ult-
rapienten hiukkasten massapitoisuuden 
mittaaminen ei ole mielekästä, vaan 
mittausten täytyy perustua esimerkiksi 
hiukkasten lukumäärään tai pinta-
alaan.

Kokemusta kansainvälisestä liike-
toiminnasta

Tamperelaisella Dekati Oy:llä on ar-
vokasta kansainvälistä kokemusta Hiuk-
kasfoorumin jäsenille jaettavaksi. Yritys 
on erikoistunut pien- ja ultrapienhiuk-
kasten mittaamisessa käytettävien lait-
teiden tuotekehitykseen, valmistukseen 
ja myyntiin. Tuotteista noin 95 prosenttia 
menee vientiin, ja Kiinan osuus liikevaih-

suuksista on hyötyä varsinkin uusille 
markkina-alueille pyrittäessä.”

Leveällä rintamalla kohti yhteisiä 
tavoitteita

Kansainvälistä tutkimusosaamista Hi-
ukkasfoorumiin tuo ryhmäpäällikkö, FT 
Tuukka Petäjä Helsingin yliopistosta. 
Hän työskentelee fysiikan laitoksen il-
makehätutkimuksen osastolla, joka 
on noin kahden vuoden ajan tehnyt 
yhteistyötä kiinalaisen Nanjingin ylio-
piston kanssa, yhteistyökumppanina  
esimerkiksi Airmodus Oy.

”Suomalaisen tutkimuksen vahvuuk-
siin kuuluu vankka mittaus- ja monito-
rointiosaaminen, kokemus pitkäaikai-
sista seurannoista sekä rohkeus ottaa 
ennakkoluulottomasti käyttöön uutta 
teknologiaa. Tämä on varmasti osaltaan 
vaikuttanut Kiina-yhteistyömme käyn-
nistymiseen. Olemme alusta lähtien  
osallistuneet Nanjingin asemaa kos-
kevaan suunnitteluun ja aseman laite-
hankintoihin”, Petäjä kuvailee.

Mittausprojekti on osa Pan Eurasian 
Experiment -hanketta, jossa tavoitel-
laan yhteistyössä Venäjän ja Kiinan 
kanssa kokonaiskuvaa Pohjois-Euraa-
sian aerosoli- ja ilmanlaatutilanteesta 
sekä yleensäkin ympäristön tilasta.

”Yliopistossa meillä on ensisijaisena 
lähtökohtana tieteen tekeminen, mut-
ta toki näemme Kiinan myös suurena 
markkinana. Hiukkasfoorumin kautta 
me suomalaiset pääsemme katsomaan 
yhteistä etua ja jakamaan kokemuksia 
siitä, kuinka kannattaa toimia”, Petäjä 
toteaa.

”Hiukkasfoorumi lähentää aeroso-
lialan toimijoita ja antaa mahdollisuuden 
edetä leveällä rintamalla samaan suun-
taan niin, että jokainen voi käytännössä 
keskittyä omaan erikoisalaansa.”

”Suomalaisyritysten kannattaa sat-
sata nimenomaan huippuosaamisen 
vientiin. Esimerkiksi Kiinaan on 
turha mennä tuotteilla ja palvelu-
illa, joita osataan tuottaa sielläkin”, 
Henna Isherwood sanoo.
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Petäjä arvioi, että yliopiston ja yri-
tysten vuorovaikutuksen tiivistyminen 
koituu myös opiskelijoiden hyödyksi. 
”Tulee mahdolliseksi sellainen tilanne, 
että emme kouluta enää pelkästään tut-
kijoita, vaan myös osaajia liike-elämän 
palvelukseen.”

”Ilmanlaatu- ja ilmastokysymykset 
eivät tunne valtakuntien rajoja , 
vaan Suomessa kehitetty teknologia 
ja tietämys voidaan hyvin siirtää 
muualle”, Tuukka Petäjä muistuttaa. 
Kuva: Hilla Petäjä.

Johtavan asiantuntijan matkassa

Keskeinen toimija Hiukkasfoorumissa 
on Ilmatieteen laitos, onhan se laissa 
määritelty ilmanlaadun asiantuntijaor-
ganisaatio Suomessa. Laitoksella on 
vankkaa osaamista ilmanlaadusta sekä 
siihen liittyvästä yhteistyöstä ja palvelu-
tarjonnasta, mikä hyödyttää myös muita 
suomalaistoimijoita.

”Osallistumme lukuisiin kansallisiin 
ja kansainvälisiin ilmanlaadun tutki-
mus- ja seurantaohjelmiin, tarjoamme 
ilmanlaadun asiantuntija- ja konsul-
tointipalveluita sekä tuotamme käytän-
nön sovelluksia yrityksille ja julkiselle 
sektorille. Viemme aktiivisesti Suomen 
ilmanlaatuosaamista ulkomaille hyö-
dyntäen usein myös muiden asiantun-
tijalaitosten osaamista”, kertoo ryh-
mäpäällikkö Katja Lovén Ilmatieteen 
laitokselta.

Ilmatieteen laitos vie ilmanlaadun 
mittausosaamista eri puolille maail-
maa, kertoo Katja Lovén.
Kuva: Mika Vestenius.

”Hiukkasfoorumi tarjoaa meille mah-
dollisuuden seurata ja jakaa uusinta 
tietoa sekä verkottua hiukkasista kiin-
nostuneiden toimijoiden kanssa. Lisäksi 
voimme olla omalta osaltamme tuke-
massa ja edistämässä hiukkasiin ja il-
manlaatuun liittyvän kaupallisen poten-
tiaalin hyödyntämistä.”

ja energiantuotantoyrityksiä. Yritysyh-
teistyön merkitys näkyy myös siinä, että 
väitelleet tutkijat ovat usein päässeet 
osaamistaan vastaaviin tehtäviin teol-
lisuudessa.

”Hiukkasfoorumi on meille tärkeä 
muun muassa siksi, että se on harvoja 
tutkimusalan organisaatioita, joissa on 
jäseniä sekä tutkimuslaitoksista että yri-
tyksistä. Foorumi tarjoaa väylän verkot-
tumiseen ja sitä kautta liiketoi-mint-
amahdollisuuksien kasvattamiseen”, 
Rönkkö toteaa.

”Hiukkasfoorumin aktiivisuus on 
näkynyt tutkijoillemme useina seminaa-
reina, tapahtumina ja yhteisenä han-
keavauksena. Erityisen merkittävä oli 
foorumin viimesyksyinen esittäytyminen 
Kiinassa. Tapahtumalla voi olla paljon 
vaikutuksia sekä suomalaiseen aeroso-
litutkimukseen että TTY:n toimintaan.”

Yhdessä enemmän näkyvyyttä

Labtronic Oy on suomalainen mittalait-
teiden ja elektroniikan maahantuoja, 
jonka ydinosaamista on säteilyn ja hiuk-
kasten mittaaminen. Hiukkasmittauk-
sissa Labtronic Oy on TSI:n ja Topasin 
Suomen edustaja.

”Meidän on tärkeää olla selvillä alan 
kehittymisestä ja tutkimussuuntauk-
sista. Toisaalta myös mittaustekniikka 
kehittyy, ja haluamme pitää ihmiset tie-
toisina uusista mahdollisuuksista. Hiuk- 
kasfoorumin seminaarien ja muiden ka-
navien kautta on helppo seurata alaa, 
saada uusia ajatuksia ja tiedottaa omas-
ta toiminnasta”, toteaa yhtiön tuotepääl-
likkö Risto Ahorinta. 

Hän kuuluu Hiukkasfoorumin edusta-
jistoon ja pitää sitä hyvänä vaikuttamisen 
paikkana. ”Mielestäni on erittäin tärkeää 
esimerkiksi lisätä tavallisten ihmisten 
tietoisuutta pienhiukkasten terveysvai-
kutuksista, ja Hiukkasfoorumin kautta 
asialle saa helpommin näkyvyyttä.”

”Myös verkostoitumismahdollisuudet 
kiinnostavat. Hiukkasfoorumi on loista-
va ensikosketus suomalaiseen aeroso-
lialaan”, Ahorinta lisää.

Väylä liiketoiminnan kasvattamiseen

Hiukkasfoorumin jäsen ja kokenut yri-
tysyhteistyön tekijä on Tampereen tek-
nillisen yliopiston (TTY) fysiikan laitok-
sen aerosolifysiikan laboratorio, joka 
kehittää aerosolien mittausmenetelmiä 
sekä tutkii ilmakehän aerosoleja, polt-
toprosesseja ja hiukkaspäästöjä.

Useiden tutkimusten keskiössä ovat 
ultrapienet hiukkaset ja niiden omi-
naisuudet. ”Esimerkiksi ajoneuvojen 
pakokaasun ultrapienten hiukkasten  
ominaisuuksien tunteminen avaa kei-
noja päästöjen muodostumisen ym-
märtämiseen ja sitä kautta päästöjen 
vähentämistekniikoiden kehittämiseen”,  
sanoo ryhmäpäällikkö, TkT Topi Rönk-
kö.

Laboratorion yhteistyökumppaneina 
on niin tutkimusorganisaatioita kuin mit-
talaitevalmistajia, ajoneuvoteollisuutta  
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Aerosoli

Aerosoliksi kutsutaan kokonaisuutta, 
joka sisältää kiinteitä tai nestemäisiä hi-
ukkasia sekä niiden väliaineena olevan 
kaasun. Esimerkkejä aerosoleista ovat 
pakokaasut, pilvet ja katupöly. Tarkoitet-
taessa pelkästään hiukkasia käytetään 
termiä aerosolihiukkanen.

Hiukkaset

Suurimmat hiukkaset syntyvät mekaa-
nisesti esimerkiksi tuulen tai hankauk-
sen vaikutuksesta, kuten meren suola-
hiukkaset tai katupöly. Nämä hiukkaset 
ovat halkaisijaltaan yli 2,5 mikrometriä 
(millimetrin tuhannesosaa), ja niitä kut-
sutaan karkeiksi hiukkasiksi.

Pienhiukkasiksi kutsutaan hiukkasia, 
joiden halkaisija on alle 2,5 mikrometriä 
(PM2,5). Pienhiukkasten merkittävin pai-
kallinen lähde ovat liikenteen pakokaa-
supäästöt, jotka purkautuvat suoraan 
hengityskorkeudelle. Hiukkasia pääsee 
ilmaan myös energiantuotannosta, teol-
lisuudesta ja puulämmityksestä.

Ultrapienten hiukkasten (Ultrafine Par-
ticles, UFP) hiukkaskoko on alle 0,1 
mikrometriä eli alle 100 nanometriä. 
Ultrapienet hiukkaset ovat merkittävä 
terveysriski ja suuri ilmastonmuutoksen 
mallintamiseen liittyvä epävarmuusteki-
jä. Suomessa on ultrapienten hiukkas-

Puun poltosta vapautuvat hiukkaset 
vaikuttavat ilmanlaatuun etenkin tii-
viillä pientaloalueilla, Risto Ahorinta 
toteaa. Kuva: Lotta Mäkeläinen.

ten tutkimuksen maailmanlaajuinen 
osaamiskeskittymä.

Pienhiukkaset ja ultrapienet hiukkaset 
voivat kulkeutua satojen kilometrien 
päähän, ja ne poistuvat ilmakehästä te-
hokkaasti vasta sateen mukana. Ulkoil-
man hiukkaset vaikuttavat ilmanlaatuun 
myös sisätiloissa.

Hiukkasten terveysvaikutukset

Pienhiukkaset ja erityisesti ultrapienet 
hiukkaset tunkeutuvat syvälle hengi- 
tyselimistöön ja jopa verenkiertoon ja 
ovat siksi terveydelle haitallisia. Suurim-
massa vaarassa ovat sairaat, vanhukset 
ja lapset. Arvioiden mukaan jopa 1300 
ihmistä vuodessa kuolee Suomessa en-
nenaikaisesti ilmassa olevien epäpuh-
tauksien vuoksi. Euroopassa ilman 
pienhiukkaset yksinään aiheuttavat vuo-
sittain noin 350 000 ihmisen ennenaikai-
sen kuoleman (Lähde: Tilastokeskus, 
Jukka Hoffrén).

Lisätietoa: www.hiukkastieto.fi

Helsinki, Laakso 9.8.2006 
klo 13.00. Kaukokulkeu-
ma, Itä-Euroopan metsä-
palot. Pienhiukkasten 
(PM2,5) tuntipitoisuus 
noin 70–80 µg/m³. 
Kuva: Pia Anttila, Ilmatie-
teen laitos.

Helsinki, Laakso 29.9.2006 
klo 12.00. Tavallinen 
tilanne. Pienhiukkasten 
(PM2,5) tuntipitoisuus 
noin 1–2 µg/m³. 
Kuva: Pia Anttila, Ilmatie-
teen laitos.
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Kalle Toiskallio, Valtiot. tri (sosiologia) 
NASTA-tutkimusohjelman koordinaattori
Lectus Ky

Ympäristöhallinto ja
tienpitäjä 
ovat Suomessa löytämässä toisensa
talvirengaspolitiikassa
Monitieteinen tutkimusohjelma talvirenkaiden vaikutuksista on valmis-
tunut. Suomessa talvirengaskeskustelu liittyy lähinnä jarrutusmatkaan 
jäällä, Norjassa ja Ruotsissa talvirenkaat ovat ilmanlaatukysymys. Pää-
tulokset ovat 1) noin puolet katupölystä syntyy nastarenkaiden vaiku-
tuksesta, 2) katupölyllä on merkittäviä terveyshaittoja riskiryhmissä, 3) 
riski liikenneturvallisuuden heikentymiselle on olemassa, jos merkittä-
viä liukkaudentorjuntatoimia ei tehdä. Toisaalta, liikenneturvallisuus 
voisi Suomessa jopa parantua, jos kitkarenkaiden käyttö lisääntyisi ja 
autoilijat oppisivat ennakoimaan tilanteita paremmin erityisen liuk-
kaalla kelillä.

NASTA-tutkimusohjelmassa selvitettiin ja paikoin jopa oikein 
tutkittiin nasta- ja kitkarenkaiden käytön vaikutuksia kaupungin 
ilmanlaatuun, liikenneturvallisuuteen, tien pinnan asfalt-
tipäällysteen kulumiseen sekä autoilijoiden ajokokemuksiin. 
Myös muiden talvimaiden, erityisesti Norjan, nastarengaspoli-
tiikkaa seurattiin. USAn pohjoisten ja Kanadan osavaltioiden 
seuranta jätettiin vähemmälle sikäläisen tienhallintamuotojen 
ja oikeuskäytäntöjen erilaisuuden vuoksi. Toisin sanoen, koska 
yleinen tie voi olla pohjoisessa Amerikassa yksityisomistei-
nen tai koska yksityishenkilö voi helposti haastaa tienpitäjän 
oikeuteen, toimintaperiaatteiden vertailu ei olisi ollut kovin 
hedelmällistä. Ohjelman taustalla on muun muassa Helsingin 
ilmansuojelun toimintaohjelma 2008–2016.

Lopullista totuutta ei tässä tekniikan, käyttäytymisen ja 
kulttuurin monipolvisessa solmukohdassa tietenkään saatu, 
ohjelman kokonaisbudjettikin oli selvästi alle puoli miljoonaa, 
mutta perusteltuja keskustelunavauksia kyllä.

Iso tarina on seuraava: Pohjoismaiseen tapaan ympäristö-
hallinto sekä kansallinen ja kunnallinen tienpitäjä ovat nyt 
Suomessakin löytämässä toisensa. Tämä kaupunki-ilman 
laatua, melua, terveyttä ja tien pinnan kulumista korostava 
liittoutuma tulee haastaneeksi perinteisen autoteknisen lii-
kenneturvallisuusnäkemyksen, joka korostaa teknisiä turva-
varusteita ja autoilijoiden kyvyttömyyttä oppia toimimaan yllät-
tävissä tilanteissa ja muuttuvissa olosuhteissa.

Tärkeimpiä tuloksia olivat seuraavat:

1) Nastarenkaiden tien pinnasta irrottamat partikkelit tuotta-
vat keskimäärin lähes puolet katupölyn PM10-partikkeleista. 

Hiekoitus tuottaa noin neljänneksen. Tutkimuksellisesti kiin-
nostava hiekkapaperi-ilmiö, jossa hiekoitushiekka jauhaantuu 
renkaan ja asfaltin välissä, tuottaa kuitenkin vain muutaman 
prosenttien  katupölystä. Aiemmin on uskottu, että hiekoitus 
olisi suurin keksimääräinen katupölyn tekijä. Eri tutkimuk-
sissa noin kymmenen vuoden aikana on Suomessa päädytty 
hiukan erilaisiin tuloksiin, sillä eri katuoloissa ja eri keleillä 
ym. muuttuvissa olosuhteissa mittausolosuhteet vaihtelevat 
huomattavasti. Siksi on syytä puhua keskiarvoista.

2) Katupölyn terveyshaitat ovat merkittävät, vaikka suuria 
ja suoranaisia kuolleisuuden lisääntymisiä pahimpina kevään 
katupölypäivinä ei epidemiologisissa sairaala- ja poliklinikka-
rekisterianalyyseissä havaittukaan. Tällä tutkimusalueella on 
vielä paljon partikkeleita, joiden vaikutusta ei tunneta.

3) Hienoinen liikenneturvallisuuden heikentymisen riski on 
mahdollinen, jos merkittäviä liukkaudentorjunnan toimen-
piteitä ei suoriteta. Kynnyskysymyksenä on tässä ajatus au-
toilijan oppimiskyvystä ja valmiudesta muokata ajotapaansa 
olosuhteiden mukaan. Reilun tuhannenviidensadan vastaajan 
joukosta kitkarenkaiden käyttäjät näyttävät olevan hiukan nas-
takuskeja vanhempia, enemmän ja uudemmilla autoilla ajavia. 
Heidän joukossaan  on myös selvästi enemmän miehiä. Tällä, 
tavallaan eliittiryhmällä on – kuljettajien itsearvioiden – mu-
kaan havaittu tapahtuvan vähemmän liikenneonnettomuuksia 
ja läheltäpititilanteita, kuin nastakuljettajilla.

Liikenneturvallisuusasiantuntijat eivät kuitenkaan usko, 
että vastaava adaptaatio olosuhteisiin olisi mahdollista kai-
kissa autoilijaryhmissä. Toisaalta liikennepsykologian emeri-
tusprofessori Valde Mikkonen on esittänyt, että suurimittainen 
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kitkarenkaisiin siirtyminen voisi synnyttää poikkeuksellisen 
voimakkaan riskitietoisuuden, johon autoilijat tyypilliset rea-
goivat positiivisella kompensaatiolla. Rinnalla vaadittaisiin toki 
mittavia liukkaudentorjunnan tukitoimia. Nykyään tunnetumpi 
puoli samasta ilmiöstä on, että autojen parantuneiden jarrujen 
ja muiden turvalaitteiden, kuten nastarenkaiden, hyöty ulos-
mitataan negatiivisella kompensaatiolla eli ajetaan kovempaa. 
Tätähän autolehtien rengastesteissä tullaan korostaneeksi, 
kun testataan, missä vauhdissa a.o. renkaiden pito loppuu. 
Hyvillä nastarenkailla voi ajaa monin paikoin kovempaa kuin 
kitkarenkailla. Siksi nastarenkaat ovat paremmat kuin kit-
karenkaat. Toisin sanoen kitkarenkaiden käytön yleistymi-
nen talvella tukisi yleistä liikenneturvallisuusvalistuksen ja 
ympäristönsuojelun (mm. CO2-päästöt ja melu) tavoitetta: 
ajonopeuksien alentumista.

4) Nastarenkaat urauttavat tietä merkittävästi. Esimerkiksi 
Helsingin Kuusisaarentiellä irtoaa vuodessa 1090 kiloa asfalt-
tia kilometriltä. Tämä muodostaa vuodessa noin 300 kiloa PM-
10-partikkeleita. Kulumisvaikutus kasvaa merkittävästi, kun 
ajonopeus tiellä on 60 km/h tai yli. Tällaisia nopeusrajoituksia 
on pääkaupunkiseudulla lähinnä suuremmilla väylillä ja joil-
lain alueellisilla kokoojakaduilla. Käytännössä  ajonopeudet 
kuitenkin nousevat noihin lukemiin pienemmilläkin kaduilla 
melko helposti. Katujen mutkat ja kapeat ajourat, joissa autoi-
lijalla ei juuri ole leveyssuunnassa pelivaraa, korostavat urau-
tumista  entisestään. Teiden urautumisessa tulee kuitenkin 
erottaa edellä mainittu kuluminen deformaatioksi sanotusta 
kesäisestä ilmiöstä, jossa renkaat painavat asfalttia alas ja 
sivulle. Deformaatiossa ei asfalttia kuitenkaan emissoidu il-
maan. Ilmiö on tuttu erityisesti vilkkailla bussipysäkeillä. Myös 
tuoreen asfalttipäällysteisen tien liian aikainen avaaminen 
henkilöautoille voi tuottaa pienimuotoisesti saman ilmiön.

Tutkimustulosten perusteella viranomaiset - ja Helsingin 
kaupunginhallituksen päätöksellä erityisesti YMK, KSV ja 
HKR, pohtivat paraikaa, millaisia toimenpiteitä ne ehdottavat 
(nyt aluksi) Helsingin kaupunginhallitukselle kitkarenkaiden 
käytön lisäämiseksi. Tiukkaa aikataulua ei ole, mutta ennen 
kesää pyritään jo muodostamaan kantoja, yhdessä kunnal-
listen päättäjien kanssa. Mahdollisesti syksyllä 2013 jo joitain 
pohdintojen tuloksia olisi näkyvissä. Valistus ja porkkanat ovat 
etusijalla. Keppi heiluu vasta horisontissa, jos ei muu auta. 
Mietintään kuuluu myös, mikä olisi ja miten määriteltäisiin 
toimenpiteiden kohdealue. Olisiko se koko pääkaupunkiseutu, 
pelkkä Helsinki, Helsingin kantakaupunki, jokin kaupunginosa 
vaiko kenties tiettyjä ilmanlaadultaan ongelmallisimpia katu-
kuiluja.

Nastarengasta on totuttu pitämään lähes synonyyminä tal-
viautoilun liikenneturvallisuudelle. Jos Manner-Euroopassa 
kuuluu vahvasti autoteollisuuden ääni, Suomessa on Nokian 
Renkaat voimakas toimija. Erilaisissa pohjoismaisissa ren-
gastesteissä, joissa ei vertailla rengasmerkkejä keskenään, 
käytetään tyypillisesti juuri Nokian Renkaiden valmistamia 
renkaita – näin myös NASTA-tutkimusohjelmassa.

Vuosikymmeniä liikenneturvallisuuden parantuminen on to-
tuttu yhdistämään autotekniikan – ja muun muassa nastaren-
kaiden kehittymiseen. Jarrutusmatka jäällä edustaa ehkä 

tärkeimpänä pidettyä liikenneturvallisuuden mittaria. Esi- 
merkkinä jarrutusmatkan keskeisyydestä on ABS-jarrujen 
käyttöönotto autoissa 1980-luvun lopulla ja 1990-alussa. Muu-
tos herätti tuolloin liikenneturvallisuusväessä epäilyjä, koska 
jarrutusmatka tulisi pidentymään.

Liikenneturva tai Trafi ja muut suomalaiset liikenneturval-
lisuustahot suosittelevat vielä yleisesti nastarenkaiden käyt-
töä, ikään kuin varmuuden vuoksi. Ruotsin liikennevirasto 
kuitenkin suosittelee talvirenkaiksi kitkarenkaita kaikkiin 
henkilöautoihin, joissa on ajonvakausjärjestelmä. Tämä ehto 
sulkee pois vain hyvin iäkkäät autot. Käytännössä Ruotsissa 
on vasta muutamassa kaupungissa kielletty yhdellä tai kah-
della keskustan katuosuudella nastarenkaiden käyttö, joten 
kieltojen suuremmat vaikutukset ovat lähinnä keskustelun 
herättelyä. Keskustelu käykin siellä ajoittain suorastaan kuu-
mana. Päivälehtien jutuissa tunnutaan ottavan nastarenkaiden 
ilmanlaatua heikentävä vaikutus jo annettuna. Norjassa maan 
hallitus ja taannoista tiehallintoamme vastaava Vegvesen  ovat 
jo 1990-luvun puolivälistä pyrkineet monin keinoin siihen, että 
suurimmissa kaupungeissa kitkarenkaat olisivat selvänä enem- 
mistönä talvirenkaista.

Liikenneturvallisuuden tarkkaa korrelaatiota saati kausaal-
isuhdetta kansalliseen talvirengaspolitiikkaan on vaikea osoit- 
taa, mutta tilastojen mukaan Suomi on jäänyt Ruotsia ja Nor-
jaa selvästi jälkeen liikenneturvallisuuskehityksessä. Tai toisin 
päin: Norjassa ei liikenneturvallisuus ole heikentynyt, vaik-
ka kitkarenkaiden osuus talvirenkaista onkin suurimmissa 
kaupungeissa muuttunut 1990-luvun alun suomalaistyyppi-
sistä jakaumista  (80 prosenttia nastarenkaita ja 20 prosenttia 
kitkarenkaita) päinvastaisiksi. Norjassa ja erityisesti sen suu-
rimmissa kaupungeissa on jo kymmenkunta vuotta aktiivisesti 
vaikutettu kitkarenkaiden talvirengasosuuksiin julkisilla kam-
panjoilla, alueellisilla nastarengasmaksuilla ja rahallisella 
tuella nastarenkaista kitkarenkaisiin vaihtaville autoilijoille. 
Ruotsia, kuten todettu, ei oikein voi vielä samassa mittakaa-
vassa vertailla.

NASTA-tutkimusohjelmassa 14 suomalaista yliopistoa ja 
muuta tutkimus- ja asiantuntijatahoa tutkivat talviren-
gaskysymyksiä. Projekteissa sovelletaan paitsi liikenne-, 
tie- ja autotekniikkaa sekä luonnon- ja terveystiedettä, 
myös käyttäytymis- ja hiukan sosiaalitieteitäkin. Ohjelmaa 
rahoittaa 10 kansallista ja Helsingin ja Vantaan viran-
omaistahoa lähes 460 000 eurolla.

Suurelle yleisölle tarkoitetun loppuraportin, kaikki  sen 14 osa-
raporttia sekä muuta asiaan liittyvää voi lukea ja ladata osoit-
teesta: www.NASTA-tutkimusohjelma.fi
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Päällysteen ja hiekoituksen 
katupölypäästöt ja niiden 
torjunta

Laaja tutkimusaineisto  
osoittaa, että sekä nasta-
renkaat että talvihiekoitus 
lisäävät merkittävästi hengi-
tettävien hiukkasten (PM10) 
muodostumista verrattuna 
nastattomaan talvirenkaa-
seen tai hiekoituksen osal-
ta tilanteeseen, jossa ei 
hiekoiteta. Nastarenkaiden 
pölynmuodostumisvaikutus 
kohdistuu tienpinnan ma-

teriaaleihin aina, kun päällyste on paljas (Kupiainen 2007, 
Gustafsson ym. 2009). Talvihiekoituksen pölynmuodostumisvai-
kutus sen sijaan on rajattu aikaan, jolloin hiekoitusta käytetään 
ja hiekoitusmateriaalia on kadun pinnalla (Kupiainen & Pirjola 
2011). NASTA-tutkimusohjelman yhdessä osaprojektissa tut-
kittiin eri katupölylähteiden osuuksia PM10-ilma- ja resuspen-
sionäytteissä.

 

Katupölypäästöt ja ilmanlaatuvaikutus Suomen kaupungeissa

Aikaisempi tutkimus on osoittanut molempien lähteiden (pääl-
lysteen kuluma nastarenkaiden vaikutuksesta ja talvihiekoitus) 
lisäävän katupölyn määrää Suomen katuympäristöissä tal-
vikauden aikana. Osa katupölyn ilmalaatuvaikutuksesta 
syntyy suoran päästön kautta heti pölynmuodostumista-
pahtuman jälkeen. Merkittävämpi ilmanlaatuvaikutus, var-
sinkin kevätpölykaudella, tulee aikaisemmin muodostuneen 
ja katuympäristöön keräytyneen pölyn noustessa ilmaan 
ajoneuvojen ja tuulen nostattamina (resuspensio) (Pirjola 
ym. 2009). Suomen katuolosuhteissa resuspensio-päästön 
kuukausivaihtelu on voimakasta. Suurimmillaan se on 
maalis-huhtikuun vaihteessa, kun lumi ja jää ovat sulaneet 
katuympäristöstä ja katujen pinnat kuivuvat. Huhtikuun ai-
kana resuspensio-päästö laskee voimakkaasti ja toukokuun 
puolessa välissä ollaan yleensä päästöjen suhteen jo kesäisen 
puhtaalla tasolla.

Resuspensio-päästöjen ollessa korkealla tasolla, erityisesti 
päivinä, jolloin ilmanlaatu on hengitettävien hiukkasten kan-
nalta huono, on oleellista tietää resuspendoituvan katupölyn 

lähteet. Kyseinen tutkimustehtävä on kuitenkin haasteellinen 
kaupunkiolosuhteissa lähinnä päällysteen ja hiekoitusmateri-
aalin kiviainesten samankaltaisen mineraalikoostumuksen ta-
kia. Lähdearvioita on Nasta-tutkimusohjelmassa esillä olleen 
Suurmetsäntien lisäksi tehty aiemmin koeolosuhteissa sekä 
katuympäristöissä Hangossa ja Helsingin Töölössä Museoka-
dulla.

Talvirenkaiden ja hiekoituksen katupölypäästöt

Renkaan aiheuttama pölypäästö koostuu katuolosuhteissa 
pääosin kahdesta komponentista: (1) nastan aiheuttamasta 
päällysteen kulumasta, joka nousee suoraan ilmaan sekä (2) 
kadun pinnalla jo valmiiksi olevan pölystä, jonka rengas nostaa 
ilmaan (resuspensio). Näiden kahden päästöprosessin merki-
tys vaihtelee eri rengastyypeillä. Nastojen ja nastarenkaiden 
ominaisuuksien (nastan paino, lukumäärä, nastaulkonema) on 
havaittu vaikuttavan pölynmuodostukseen. Nastattomilla ren-
kailla resuspensio on yleisesti ottaen merkittävämpi päästön 
aiheuttaja kun taas nastallisilla renkailla sekä suora päästö (1), 
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että resuspensio (2) ovat merkittävässä asemassa. Nastallisen 
ja nastattoman renkaan päästöjen suhdeluku on hyvin herkkä 
tienpinnan pölyisyydelle, mikä selittää varsin suuren hajonnan 
renkaiden päästöjen vertailua koskevissa tutkimustuloksissa 
(Kupiainen & Pirjola 2011). 

Hiekoituksen levitysmäärillä ja materiaalin ominaisuuksilla 
on vaikutusta pölynmuodostumisen voimakkuuteen. Kun hiek-
kaa tai sepeliä on renkaan alla, pölyä muodostuu huomattavas-
ti enemmän kuin muulloin. Hiekka tai sepeli murskaantuu ja 
jauhautuu renkaiden alla ja lisää pölyn määrää kadun pinnalla. 
Lisäksi hiekkarakeet ja pöly hiovat päällysteen kiviainesta, jol-
loin myös päällysteestä muodostuu resuspendoituvaa pölyä 
nk. hiekkapaperi-ilmiön kautta (Kupiainen, 2007).

Katupölyn lähdeosuudet kaupunki-ilmassa

Hangossa maaliskuussa 2000 tehdyssä tutkimuksessa (Ku-
piainen & Tervahattu 2004) käytettiin hiekoitusmateriaalina 
hyvin eroteltavissa olevaa masuunikuonaa. Tutkimuksessa 
arvioitiin hiekoituksen suoraksi ilmanlaatuvaikutukseksi 
PM10-hiukkasten viikkokohtaisissa pitoisuuskeskiarvoissa 
noin 12 prosenttia ja mineraalihiukkasissa noin 20 prosenttia. 
Helsingin keskustassa, Museokadulla talvikaudella 2000/2001 
tehdyssä tutkimuksessa arvioitiin noin puolet PM10-mineraa-
lihiukkasista olleen hiekoitusperäistä. Kummassakaan tutki-
muksessa ei ollut tarkemmin tiedossa hiekoitustapahtumien 
ajankohtia eikä määriä, joten tulosten yleistettävyyttä on vaikea 
arvioida. Todennäköisesti eri katupölylähteiden osuudet voivat 
vaihdella talvi‐ ja kevätkauden aikana paljonkin (Kupiainen & 
Stojiljkovic 2009). 

NASTA-tutkimusohjelman osaprojektissa tutkittiin eri katu-
pölylähteiden osuuksia Pohjois-Helsingissä kerätyissä PM10-
ilma- ja resuspensionäytteissä talvikaudella 2011/2012 (Ku-
piainen ym. 2013). Resuspensionäytteet kerättiin Metropolia 
ammattikorkeakoulun Nuuskija-autolla Suurmetsäntieltä. 
Nuuskija-auto on liikkuva ilmanlaadun tutkimuslaboratorio, 
johon on asennettu muun muassa tutkimuksessa käytetyt 
PM10-massapitoisuutta mittaavat DustTrakit (TSI, malli 8530, 
2 kpl). Ilmanäytteet mitattiin samanlaisella laitteella neljän 
metrin korkeudelta HSY:n liikuteltavan mittausaseman katol-
ta, Suurmetsäntiellä lähellä Malminkaaren risteystä.

Tulokset osoittivat, että kevätkaudella päällysteen kiviainek-
sista peräisin olevat kulumatuotteet olivat suurin yksittäinen 
lähde, jonka osuus kevätkaudella, maalis-toukokuussa kerä-
tyissä näytteissä oli 40–50 prosenttia (Kuva 1). Tutkimus-
kohteessa käytettiin tarkastellulla talvikaudella talvihiekoitusta 
ja suolausta. Talvihiekoituksessa käytetystä kivimateriaalista 
muodostuneet hiukkaset selittivät ilma- ja resuspensio-
näytteissä havaitusta PM10-katupölystä noin 25 prosenttia. 
Talvihiekoituksella on ollut pieni, arviolta muutaman prosen-
tin merkitys myös päällysteperäisen pölyn muodostumisessa 
hiekkapaperi-ilmiön kautta. Loppuneljännes katupölystä selit-
tyi joukolla muita lähteitä, joissa mukana oli tiesuolaa ja ren-
kaiden kulumaan viittaavia merkkiaineita.     

Suomessa on yleisesti ollut vallalla käsitys, että talvihiekoitus 
olisi kaupunki-ilmassa havaittavan katupölyn päälähde. Kumpi 
lähteistä on merkittävämpi juuri ilmanlaadun kannalta toden-
näköisesti vaihtelee eri katu- ja kaupunkiympäristöissä ja 
on riippuvainen muun muassa hiekoitusmateriaalien käyt-
tömääristä ja ominaisuuksista, päällysteen peitteisyydestä 
nastarengaskauden aikana, sekä lumisuus- ja kosteusolo-
suhteista kevätkaudella. Jatkotyössä on pyrkimys kehittää 
ja ottaa käyttöön mallityökaluja, jotka huomioivat katupölyn 
muodostumiseen sekä päästöihin liittyviä tekijöitä ja näin ollen 
mahdollistaisivat laajempialaiset arviot.

Katupölyn vähennystoimet Tukholmassa ja Oslossa

Tukholma

Ruotsin tielaitos (Vägverket) on esittänyt, että taajamien ilman 
hiukkaspitoisuuksia voidaan parhaiten alentaa vähentämällä 
nastarenkaiden määrää (Juneholm 2007). Arviossa on listattu 
myös muita toimenpiteitä, mukaanlukien hiekoitusmateriaa-
leihin ja -määriin puuttuminen, mutta nimenomaan nastaren-
kaiden vähentäminen nostettiin merkittävimmäksi toimen-
piteeksi Ruotsissa. 

Vägverketin arviointityön seurauksena Tukholmassa kiel-
lettiin nastarenkailla ajo ilmanlaadun kannalta pahimmalla 
kadulla Hornsgatanilla 1.1.2010. Samana vuonna nastaren-
gaskautta lyhennettiin kahdella viikolla, huhtikuun lopusta 
kuun puoleen väliin (15.4.).

Johansson ym. (2011) arvioivat kehitteillä olevan NORTRIP-
mallin avulla (Denby ym. 2012), kuinka suuri osuus nastaren-
gaskiellolla on ollut Hornsgatanin PM10-pitoisuuksien laskus-
sa. Laskelmien mukaan pienempi nastarenkaiden osuus ja 
lyhennetty nastarengaskausi pienensivät kauden (1. tammi- 
kuuta–31. toukokuuta) keskimääräistä PM10-pitoisuutta vuon-
na 2010 6,7 µg/m3 ja vuonna 2011 13,7 µg/m3. Pelkästään ly-
hennetyn nastarengaskauden osuuksiksi laskettiin 1,9 (2010) 
ja 2,0 µg/m3 (2011). Prosentuaalisesti keskimääräinen PM10-
pitoisuus oli laskenut vuonna 2010 14 prosenttia ja  vuonna 
2011 25 prosenttia (mukaan lukien pienempi nastarengas-
osuus ja lyhennetty kausi).

Denby ym. (2012) arvioivat PM10-pitoisuuksien vuorokau-
sikeskiarvoihin vaikuttaneita lähteitä Hornsgatanilla talvi-
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kausina 2010 ja 2011. 2011 talvikaudelta oli käytettävissä 
tietoja myös hiekoituksesta. Denby ym. (2012) toteavat mal-
lilaskelman perusteella hiekoituksen vaikuttaneen kyseisinä 
vuosina merkittävästi havaittuihin PM10-pitoisuuksiin, joskin 
vaikutusarviot ovat vielä testausvaiheessa etenkin hiekoituk-
sen osalta. Hiekoitus selitti vuosikeskiarvosta noin 16 prosent-
tia, mutta sen vaikutus keskittyi lähinnä kevätpölykaudelle. 
Suurin osuus PM10-pitoisuuksiin aiheutui sekä nastallisten 
että nastattomien renkaiden aiheuttamasta päällysteen kulu-
masta (Denby ym. 2012). Tiekuluman osuudeksi vuosikeskiar-
vosta arvioitiin 45 prosenttia.

Oslo

Bartonova ym. (2002) tutkivat eri lähteiden vaikutusta Os-
lon Kirkeveienin ilmanlaatuasemalla talvikauden aikana (1. 
11.–ensimmäinen pääsiäisen jälkeinen sunnuntai) mitattuihin 
PM10-pitoisuuksiin vuosina 1992–2001. Analyysissä huomioi-
tiin mahdolliset muutokset sääolosuhteissa sekä liikenneolois-
sa, mukaan lukien ajoneuvojen päästövähennysteknologioiden 
kehitys (Euro-standardit) sekä nastarenkaiden käyttöaste. 
Nastarenkaiden osuus liikenteessä väheni kyseisten vuosien 
aikana Oslossa 81 prosentista 21 prosenttiin.

Koko talven keskiarvo pieneni Kirkeveienillä kyseisellä ajan-
jaksolla noin 40 µg/m3:sta 30 µg/m3:een. Bartonova ym. (2002) 
tulosten mukaan havaitusta PM10-pitoisuuksien vähenemästä 
noin 30–50 prosenttia selittyisi nastarenkaiden vähenemisellä. 
Aineiston tilastollisen analyysin mukaan talvikauden kes-
kimääräinen PM10-pitoisuus laski 1 µg/m3 nastarengas- 
osuuden kymmenen prosentin vähenemää kohden.

Oslossa mitattu ilmanlaatuaineisto osoittaa talvikauden 
keskimääräisten PM10-pitoisuuksien noudattavan laskevaa 
trendiä myös 2000-luvulla, vaikkakin vuosien välillä on eroja. 
Pitoisuuksien laskuun vaikuttaneista tekijöistä ei ole tehty vas-
taavaa tilastollista analyysia kuin 1992–2001 aineistolle, mutta 
on oletettavaa, ettei trendiä voi kokonaan tulkita nastarenkai-
den käyttöasteen aleneman aiheuttamaksi, kuten Bartonovan 
ym. (2002) 1990-luvun aineistolle tekemä analyysikin osoittaa. 
Kuitenkin se, että PM10-pitoisuuksissa havaittu vähenemä on 
tapahtunut erityisesti kevätkaudella (maalis-toukokuu) mi-
tatuissa karkean kokoluokan PM2.5-10-hiukkasissa, viittaa 
katupölyn muodostumis- ja päästölähteissä tapahtuneisiin 
muutoksiin. Katupölyn muodostumisen ja päästöjen torjun-
nassa Oslossa on nastarengasrajoitusten ohella lisätty pölyn-
sidontaa, tehostettu katujen kevätpuhdistusta sekä laskettu 
nopeusrajoituksia. (Lützenkirchen & Oppegaard, 2011).

Katupölypäästöjen torjunta Suomessa

Katupölyn kertymiskauden aikana pölyn määrään voidaan 
vaikuttaa eri keinoin. Uusilla 1.7.2013 voimaantulevilla nas-
tamääräyksillä, jotka pudottavat nastojen määrää per vie-
rintäkehän metri, pyritään vähentämään nastarenkaiden 
tienpintaa kuluttavaa vaikutusta ja pölynmuodostumista. Sam-
oin hiekoitusmateriaalin seulonnalla sekä käyttömääriä ja 
-kohteita valikoimalla voidaan vähentää pölyn määrää kaupun-
kiympäristössä.

Pölyn vapautumista ilmaan vähentää talvikauden aikana 
katuympäristöstä lumikuormien mukana poiskuljetettu ma-
teriaali, runsaat sateet ja sulamisvedet sekä katujen kevätsii-
vous.

Katupölyaikaan keväällä, etenkin akuuteissa pölyämista-
pahtumissa, pölynsidonnan on todettu olevan tehokas keino 
vähentää pölypäästöjä ilmaan. Esimerkiksi Helsingin kes-
kustassa kalsiumkloridia on menestyksellisesti käytetty 
alentamaan korkeimpia PM10-pitoisuuksia. Kadun pinnalle 
sitoutunut pöly huuhtoutuu pois sade-ja pesuvesien mukana. 
Modernit pesulaitteistot poistavat pölyn päällysteen pinnalta 
ja samalla keräävät pesuvesiä mukaansa. Mittauksissa on 
havaittu katupölypäästöjen vähenevän ko. laitteiden vaikutuk-
sesta varsinkin alkukevään korkeiden resuspensiopäästöjen 
aikaan.
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Pia Tynys, projektipäällikkö
Helsingin seudun ympäristöpalvelut 
HSY

Sopeutumista puitiin
Helsingin seudun
ilmastoseminaarissa

nollaenergiakerrostaloista. HEIJ-ilmas-
tojunioripalkinnon sai Helsinge Skola-
nin oppilaista koostuva ympäristöryhmä 
”Green Team Helsinge”. Ryhmä on aktii-
visesti kerännyt rahaa aurinkopaneelien 
hankkimiseksi koululle ja innostanut 
muita oppilaita ympäristötyössä. Kunnia- 
maininnan kilpailussa 
sai Oy Keittiö-
kaveri Ab, joka 
on kehittänyt 
r u o k a k a ss i -
palvelun, jonka 
avulla yksittäin-
en kuluttaja voi 
vähentää hank-
kimansa ruoan il- 
mastovaikutuk-
sia.

Seminaarin esitykset löytyvät 
HSY:n verkkosivuilta: www.hsy.fi/
seututieto/ilmasto/seminaarit/
Sivut/default.aspx

HSY järjesti helmikuussa jo viidettä ker-
taa Helsingin seudun ilmastoseminaarin 
Finlandia-talolla. Seminaari keräsi tänä 
vuonna ennätysyleisön, 285 osallistujaa. 
Seminaari kokosi laajalti yhteen ilmas-
toalan asiantuntijoita, kaupunkien ja 
julkishallinnon edustajia, seudun poliit-
tisia päättäjiä sekä muita sidosryhmiä. 

Seminaarin pääteemana oli tänä 
vuonna ilmastonmuutokseen 
sopeutuminen

Tilaisuudessa kuultiin hyviä esimerk-
kejä siitä, miten luodaan tulevaisuuden 
ilmastonkestäviä kaupunkeja.  Erityisen 
mielenkiintoisia olivat kansainväliset 
puheenvuorot Pietarista, Tukholmasta 
ja Kööpenhaminasta, joissa kaikissa 
on omat haasteensa Itämeren pinnan 
noustessa ja sademäärien lisääntyessä. 
Pääkaupunkiseudun kaupungit esit-
telivät omia toimenpiteitään ja kuinka 
pyritään varautumaan muuttuviin olo-
suhteisiin. Ilmastonmuutoksen hillinnän 
esimerkkinä olivat muun muassa Oslon 
vähähiilinen kaupunki, Espoon uusiu-
tuvan energian ratkaisut maankäytön 
suunnittelussa ja lisäksi päästöjen 
vähentäminen materiaalitehokkuuden 
avulla.

HSY jakoi seminaarissa Helsingin seu-
dun ilmastopalkinnot (HEI ja HEIJ). 
HEI-ilmastopalkinnon sai Järvenpään 
Mestariasunnot Oy, joka on edelläkävijä 
ja erinomainen esimerkki energiate-
hokkaasta rakentamisesta ja valistus-
työstä. Mestariasunnot on rakentanut 
Järvenpäähän passiivienergiakerros-
taloja ja toisen Suomen ensimmäisistä 
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Kerttu Kotakorpi, meteorologi
ISY ry:n sihteeri

 

Oli kaunis torstaiaamu, kun 
koneemme laskeutui Parii-
siin. Kaupunki näytti meille 
parhaat puolensa – aurinko 

paistoi kirkkaalta taivaalta, kirsikka- ja 
omenapuut olivat täydessä kukassa, 
nurmi vihreää ja iloiset ihmiset olivat 
valloittaneet puistot ja nauttivat täysin 
siemauksin enimmäisestä kesäisen 
lämpimästä päivästä.

Matkan kaksi ensimmäistä päivää 
olivat täynnä mielenkiintoisa vierailu-
kohteita. Ensimmäisenä 15-hengen 

seurueemme kokoontui CI- 
TEPA:lle (The Interprofes-
sional Technical Centre for 
Studies on Air Pollution ). Siellä 
meidät otettiin avokätisesti vastaan 
ruoka odottaen. Isännät esittelivät, 
millaista tutkimusta Ranskassa teh-
dään liittyen päästöihin ja ilmastonmuu-
tokseen. Organisaatio toimii läheises-
sä yhteistyössä ympäristöministeriön 
kanssa. Se tuottaa viralliset mittaukset 
päästöistä sekä kasvihuonekaasuista ja 
jakaa niistä tietoa. Lisäksi järjestetään 
seminaareja ja tuotetaan tietoa nettisi-

vuille. Toiminta on sekä kansallista että 
kansainvälistä. Työntekijöitä on kym-
meniä ja jäsenyrityksiä lähemmäs sata. 
Keskustelussa nousi esiin yhteiset il-
manlaatuongelmat Suomen kanssa 
– liikenne ja kotitalouksien pienpoltto. 
Ranskassa tosin henkilöautoista jopa 70 
prosenttia kulkee dieselillä, mikä tekee 
ilmanlaatuongelmasta merkittävän.
(www.citepa.org)

Iltapäivällä kiirehdimme vielä Air 
Parifille, joka on ikään kuin HSY:n si-
sarjärjestö. Se on ympäristöministeriön 
alainen organisaatio, joka vastaa Parii-
sin alueen ilmanlaadun mittaamisesta 
tutkimisesta ja tiedottamisesta. Pariisin 
ilmanlaadun ongelmat liittyvät pääosin 
vilkkaaseen liikenteeseen. Mittauksia 
tehdään 65 mittausasemalla, joista 45 on 
pysyvästi paikallaan. Kaupungin kanssa 
on syntynyt erimielisyyksiä mittalait-
teiden sijoittelusta, sillä laitteet pitäisi 
piilottaa. Ratkaisuksi yksi laite on muun 
muassa naamioitu lehtikioskiksi. Onpa 
yksi mittalaite saatu Eiffel-torniinkin. 

Ilmansuojeluyhdistys vieraili Pariisissa 24.–28.4.2013. Paikka 
oli otollinen ilmanpuhtaudesta puhumiseen, sillä Pariisissa 
kamppailu ilmansaasteita vastaan tuntui olevan aivan eri 
luokassa kuin täällä kotona. Ajoituskin oli kohdallaan – 
Pariisin kevät oli juuri puhjennut kukkaan.

Terveisiä
Pariisin
keväästä!

Laskeutumassa Pariisiin.
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Mittauksia tehdään eri korkeuksilla eri 
käyttötarkoituksiin. Päästöjen lisäksi 
mitataan myös liikennemääriä ja kehit-
teillä on malli, jolla ilmanlaatua voitai-
siin ennustaa samalle tai seuraavalle 
päivälle. Ilmanlaatu on herättänyt vii-
me aikoina suuresti kiinnostusta, sillä 
ihmiset pitävät ympäristöä tärkeänä ja 
ovat huolestuneet terveydestään. Suuri 
Airparifin työsarka onkin tiedottamises-
sa, vuosittain vastataan peräti tuhanteen 
huolestuneeseen kysymykseen. Yksi 
uusi keskustelukanava on älypuheli-
meen ladattava ilmainen applikaatio, 
jolla voi seurata ilmanlaatua reaaliaikai-
sesti. (www.airparif.asso.fr/en)

Tämän jälkeen seurueemme oli jo 
väsyksissä ja loppuilta meni nauttiessa 
auringon lämmöstä ja ihmetellessä 
kaupungin vilskettä.

Perjantaiaamuna porukka hajaantui, 
toinen ryhmä matkusti junalla Poissy:n 
kaupunkiin Environnement S.A:lle tu-
tustumaan mittalaitteisiin ja toinen 
ryhmä vieraili APUR:illa. Täälläkin 
asia keskittyi liikenteen pilaaman il-
manlaadun ympärille. 15. kerroksen 
konttorista oli hulppeat näkymät Parii-
sin ylle, mutta harmaa saaste häivytti 

kaupungin tavaramer-
kin, Eiffel-tornin. Tut-
kimukset ovat osoit-
taneet ilmansaasteiden 
lyhentävän elinikää ja 
jatkuvien korkeiden pi-
toisuuksien aiheutta-
van keuhkosairauksia. 
Pariisin alueella PM10-
hiukkaspitoisuudet ylit-
tävät jatkuvasti raja-ar-
voja ja typen oksidit ovat 
yli suosituksen alueella, 
jossa asuu 90 prosent-
tia pariisilaisista. Mo-
lempien pitoisuuksia pi- 

täisi saada 
l a s ke t t u a . 
Tehtävä on 
vaikea – jos 
ei jopa mahdoton. Hidasta helpotusta 
tuo autokannan uusiutuminen. Myös 
erilaisia käyttörajoituksia ja -maksuja 
on kaavailtu, mutta niihin liittyy monia 
sosiaalisia haasteita, etenkin kaupungin 
reunamilla. Näillä näkymin ollaan kallis-
tumassa rajoittamaan liikennettä Parii-
sin ydinalueella. Yhteistyössä Ariparifin 
kanssa tehdyn tutkimuksen mukaan 
Pariisin ilmanlaatuongelmat ratkeaisi-
vat vain sillä, että autokanta muuttuisi 
dieselistä bensaa kuluttavaan. Asenteita 
on kuitenkin vaikea muuttaa. Sähköau-
toja koitetaan tukea rakentamalla kat-
tava latausverkosto. (www.apur.org)

Asiaohjelman viimeinen kohde oli IEA 
(International Energy Association). Vie-
railu alkoi juhlallisesti ryhmäkuvalla 
suurlähettilään kanssa, minkä jälkeen 
hän esitteli meille IEA:n toimintaa. Se 
koostuu 28 maasta, jotka ovat enim-
mäkseen länsimaisia OECD-maita. 
Mittavat saasteongelmat ovat kuitenkin 
saaneet kiinnostuksen ilmastonmuu-
tosta kohtaan heräämään yhä uusissa 
maissa. Toiminnan perustana on kolme 
tai neljä eetä, jotka vapaasti suomennet-
tuna voisivat olla  energiaturvallisuus, 
talouskasvu, ympäristön kestävyys sekä 
kansainvälisyys. Esittelyä seurasi liuta 
korkean tason asiantuntijoita, jotka 

kertoivat IEA:n ilmastopolitiikasta, joka 
nojaa uuden, hiilettömän tekniikan ke-
hittämiseen, Suomen energiaraportista, 
maailman energiakatsauksesta sekä 
Pohjoismaita koskevasta tutkimuksesta. 
(www.iea.org)

Loppuaika olikin varattu omatoimiseen 
lomailuun ja kaupunkiin tutustumiseen.

Vierailulla CITEPA:ssa, jossa retkueelle tarjoiltiin 
lounas viineineen ranskalaiseen tapaan. Kuvassa 
on HSY:n Piia Tynys.

Mittalaitteita (myös alakuvassa) AirParifilla, 
missä tutustuttiin Pariisin alueen ilmalaadun 
mittaamiseen.
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Summaries
Environmental administration and the authorities in 
response of road and street maintenance are getting 
aligned also in the Finnish winter tire policy

Both studded tyres and traction sanding 
increase the formation of PM10 sized 
particles, and thus contribute to street 
dust emissions. The effect of studded 
tyres emerges especially in situations 
where no snow or ice covers the 
pavement. The effect of traction sanding 
is more limited in time and emerges in 
occasions where traction material is on 
the street surface. Part of the formed dust 
ends up airborne immediately (direct 
emissions), whereas a major part of the 
dust deposits to street environment and 
ends up airborne only after the surfaces 
dry out (resuspension).

This study was especially aimed at 
looking into shares of different sources 
in street dust samples. The samples 
were collected during winter and spring 
2011-2012 on a street in a suburban 
area of Helsinki where the mineral 
composition of the traction sand differed 
enough from that of the asphalt stone. 
The results showed that around 40-50% 
of the sampled mass was due to road 
wear, mainly caused by studded tyres, 
around 25% from traction sanding, 
and around 25% from other sources 
including salting and tyre wear. 

Street dust emissions from traction control

New studded tyre regulations (from 
July 1. 2013 onwards) will decrease the 
amount of studs in the tyres. Our studies 
indicate that the PM10 emissions from 
the new type of tyres will also decrease 
with approximately 15%. Other means 
to mitigate the emissions include wet 
sieving of the traction material and 
applying the material only on targeted 
areas. Snow loads that are carried away 
during winter decrease the potential 
dusty material in street environments, 
so does heavy rains, melting waters and 
street cleaning.
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of Applied Sciences
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Multi-disciplinary STUD research programme (2011 – 
2013) has published the final report. The report is written 
to general audience. It concludes  the main results of the 
effcts of different winter tires on urban air-quality, traffic 
safety street maintenance. The report also present short 
summaries of 14 studies funded by the STUD programme. 
In Finland the winter tie policy deals typically with breaking 
distances on a very slippery ice, whereas in Norway and 
in Sweden it deals with urban air-quality. Generally taken, 
there is a risk that traffic safety declines a bit, especially 
among certain risk groups. However, the improvements in 

air-quality and street maintenance are much bigger bene-
fits, so in gross citywide perspective they compensate the 
possible traffic safety questions.

Kalle Toiskallio
Dr.Soc.Sc (sociology) 
Coordinator of the STUD research programme 
Lectus LP 
Hitsaajankatu 6, 00810 Helsinki 
+358 40 550 5533 
kalle.toiskallio@lectus.fi
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38. Ilman-
suojelupäivät
20.– 21.8.2013 L APPEENRANNASSA

Ohjelma: 

Tiistai 20.8.2013

9.30  Ilmoittautuminen ja tulokahvi
10.00  Tervetuloa Ilmansuojelupäiville
 Rehtori Ilkka Pöyhönen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

AJANKOHTAISTA
Puheenjohtaja, toimitusjohtaja Raimo Inkinen,     
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

10.10  Ympäristöministeriön ajankohtaiskatsaus
 Ylijohtaja Tuula Varis, Ympäristöministeriö
10.40  Stipendien luovutus
11.00  Globaalit ympäristöuhat ja elinympäristöjen tuhoutuminen – 
 miten käy ihmisten 
 Tulosalueen johtaja Matti Heinonen,  Maahanmuuttovirasto
11.30  Uusinta tietoa IPCC-työstä ja hiilen kierrosta 
 Professori Timo Vesala, Helsingin yliopisto
11.50  Green Campus – Suomen vihrein yliopistokampus
 Professori Juha Varis, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
12.00 Lounastauko & näyttelyyn tutustuminen

KESKUSTELU
Onko ympäristönsuojelu uhka vai mahdollisuus Suomen
kilpailukyvylle?
Puheenjohtaja, yksikön päällikkö Harri Pietarila, Ilmatieteen laitos

13.00 Onko ympäristönsuojelu uhka vai mahdollisuus Suomen
 kilpailukyvylle? – johdatus keskustelun teemaan
 Professori Lassi Linnanen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
13.10  Rikkidirektiivin voittajat ja häviäjät
 Toimitusjohtaja Jussi Mälkiä, Meriaura Oy

13.30  Elinkeinoelämän ratkaisu pitkän tähtäimen energia-   
 ja ilmastopolitiikkaan – uutta kasvua cleantechistä?
 Johtava asiantuntija Mikael Ohlström, Elinkeino   
 elämän keskusliitto
13.50  Suomalainen ilmanlaatuosaaminen vientituotteena
 Yksikön päällikkö Harri Pietarila, Ilmatieteen laitos

14.10  Kahvitauko & näyttelyyn tutustuminen
14.40 – 15.30   Yleisökeskustelu
      Keskustelun vetäjänä professori Lassi Linnanen,   
      Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Energiatehokas ja vähäpäästöinen liikenne on tätä päivää myös Suomessa. 
Voit tutustua lähemmin sähkö-, hybridi- ja uusiutuvan polttoaineen 
ajoneuvokalustoon kampuksella päivien yhteydessä. Näyttelyn 
järjestävät Etelä-Karjalan Energianeuvontahanke ja Kaakkois-Suomen 
Osaamiskeskusohjelma/Uusiutuvan energiatuotannon ratkaisut.

ILTAOHJELMA
16.00 – 19.00 Rantasauna
17.00 – 18.30  Risteily El Faro –laivalla
15.40 – 16.40  Green Campus kierros
20.00 – 24.00  Yhteinen Illanvietto Lappeenrannan Kasinollan. klo 

15.40 – 19.00 Bussikuljetusta yliopistolta keskustaan

 
Keskiviikko 21.8.2013

Bussikuljetus keskustasta yliopistolle, lähtö klo 8.30 Scandic Hotel Patrian 
edestä --> Sokos Hotel Lappeen alaovelta klo 8.40 --> Yliopistolle
Jakautuminen kahteen ryhmään

SAVUPIIPPUJEN JA PAKOPUTKIEN PÄÄSTÖT KURIIN
Puheenjohtaja ilmansuojeluasiantuntija Mari Myllynen, HSY

9.00  Polttotekniikan vaikutus puun pienpolton hiukkaspäästöihin
 Projektitutkija Heikki Lamberg, Itä-Suomen yliopisto
9.20  Käytä tulisijaasi taiten – viestinnän keinoja puun polton   
 päästöjen vähentämiseksi
 Ilmansuojeluasiantuntija Mari Myllynen, HSY
9.40  EU:n Ekosuunnitteluvaatimukset tulisijoille
 Yli-insinööri Katja Outinen, Ympäristöministeriö
10.00  Keskustelua
10.10  Kahvitauko
10.40  Tulevaisuuden käyttövoimat liikenteessä – tavoitteet ja
 toimenpiteet
 Neuvotteleva virkamies Saara Jääskeläinen, Liikenne- ja   
 viestintäministeriö
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20. −  21.8. 2013

11.00  Uudet liikennepolttoaineet ja niiden ilmanlaatuvaikutukset
 Erikoistutkija Päivi Aakko-Saksa, VTT
11.20  Pakokaasupäästöjä rajoittavan lainsäädännön nykytila ja   
 ongelmat
 Johtava tutkija Juhani Laurikko, VTT
11.40  Keskustelua
11.50  Lounastauko

TEOLLISEN TOIMINNAN OHJAUKSELLA TEHOKKAAMPAA
YMPÄRISTÖNSUOJELUA
Puheenjohtaja Sales Manager Erja Saarivirta, ABB Oyj

9.00  Suurten polttolaitosten BAT –päätelmien päivitys
 Ympäristöylitarkastaja, Jaakko Kuisma, Etelä-Suomen alue-  
 hallintovirasto
9.20  Toiminnanharjoittajan kokemuksia BAT-päätelmien sovelta-  
 misesta lupamenettelyssä
 Ympäristöjohtaja Harri Leppänen, Ruukki Oyj
9.40  Normi ja rekisteröinti ympäristöluvan tilalle – kevenikö
 menettelyt,  paraniko ympäristönsuojelu
 Lakiasiainpäällikkö Leena Eränkö, Jätelaitosyhdistys ry
10.00  Keskustelua
10.10  Kahvitauko
10.40  Mitä uusi päästökauppakausi tuo tullessaan?
 Huutokauppa-asiantuntija Paula Uitto, Energiamarkkinavirasto
11.00  Onko teollisuudella varaa olla säästämättä energiaa?
 Sales Manager Erja Saarivirta, ABB Oyj
11.20 BioA Biojalostao – paperitehtaasta biokaasua ja lannoitetta
 Projektiasiantuntija Jari Järvinen, Cursor Oyj
11.40  Keskustelua
11.50  Lounastauko

PYKÄLIÄ PUKKAA – KATSAUS LAKIUUDISTUKSIIN
Puheenjohtaja neuvotteleva virkamies Anneli 
Karjalainen,Ympäristöministeriö

12.20  Ympäristösuojelulain uudistus – yhdeksän hyvää ja kymmenen  
 kaunista
 Hallitussihteeri Jaana Junnila, Ympäristöministeriö
12.40  Laki ympäristönsuojelun tietojärjestelmästä – Paraneeko tiedon
 hyödynnettävyys?
 Ympäristöneuvos Markku Hietamäki, Ympäristöministeriö

13.00  Suurten ja pienten polttolaitosten uudet vaatimukset
 Neuvotteleva lakimies Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö
13.20  Ilmastolaki – takaisin kivikauteen?
 Lainsäädäntöneuvos Tuomas Aarnio, Ympäristöministeriö
13.40  Biopolttoaineiden ja bionesteiden tuotantoa kestävästi
 Hallitusneuvos Anja Liukko, Työ- ja elinkeinoministeriö
14.00  Ilmansuojeluyhdistyksen puheenjohtaja Kaarle Kupiaisen
 loppusanat!

 
 
Osallistumismaksut

380 € + alv 24 %
ISY:n henkilöjäsenet 295 € (+ alv 24 %)
Jatko-opiskelijat 90 € (+ alv 24 %) (sis. ainoastaan luennot)
Maksu sisältää luennot, materiaalin, kuljetukset ja ohjelmassa mainitut 
ateriat sekä iltaohjelmat.

Ilmoittautuminen 8.8.2013 mennessä osoitteessa
www.fcg.fi > Koulutus > Palvelutunnus: ILMANSUOJELU

Peruutus
Ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen tehdyistä peruutuksista 
veloitetaan peruutusmaksu. Peruutukset suoraan ulla.hallakoski@fcg.fi.

Majoitus
Osallistujat varaavat majoituksen itse suoraan hotellista. Huonekiintiöt 
on varattu seuraavista hotelleista:
- Sokos Hotel Lappee, Brahenkatu 1, puh. 010 762 1000
- Scandic Hotel Patria, Kauppakatu 21, puh. (05) 677 511
- Hotelli Cumulus, Valtakatu 31, puh. 805) 677 811
Varaukset kiintiöistä 22.7. mennessä, varaustunnus ”Ilmansuojelu-
päivät”

Laitenäyttely
Seminaarin yhteydessä järjestetään ilmansuojelualan laitenäyttely. 
Näyttelyyn osallistuminen voi tapahtua esim. esitteitä, valokuvia tai 
pienoismalleja hyväksikäyttäen.
Näyttelyn paikkamaksu on 500 € (+alv. 24 %), sisältäen näyttely-
pöydän, sähkön sekä yhden edustajan osallistumisen seminaariin.

Lisätiedot: koulutuskoordinaattori Ulla Hallakoski, 
ulla.hallakoski@fcg.fi, puh. 050 302 7712.
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Ilmassa

Ristiriitainen energiatodistuslaki voimaan 
Kesäkuun alussa astuu voimaan laki, jonka mukaan myös vanhan 
pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä vaaditaan ener-
giatodistus. Aiemmin todistus on vaadittu uudisrakennuksilta ja 
yli kuuden asuinhuoneiston rakennuksilta. Energiatodistus kertoo 
rakennuksen energialuokan ja sisältää suosituksia energiatehok-
kuuden parantamisesta.

Uusissa rakentamismääräyksissä korostetaan rakennusten 
kokonaisenergiatehokkuutta. Ilmatiiviyden parantamisella vaiku-
tetaan nopeimmin ja edullisimmin rakennusten energiatehokkuu-
teen. Mittauksia saa tehdä vain ulkopuolinen taho, eli esimerkiksi 
rakennusliike ei voi itse mitata ilmatiiviyttä rakentamassaan 
kohteessa. Ilmatiiviyden mittaaminen ja lämpökuvaus ovat myös 
tärkeitä rakentamisvaiheen laadunvarmistusmittauksia. Ilmatiivi-
ys lisää kiinteistön käyttöikää ja viihtyvyyttä, ja on hyväksi tervey-
delle. Heikosti ilmatiivis talo on talvella vetoisa ja kylmä. Vuotoil-
man kuljettama kosteus voi myös vaurioittaa rakenteita.

Omakotiliitto ajaa lain muuttamista

Omakotiliiton mukaan uusi laskennallinen, energiamuotoker-
toimella painotettu energiatodistus on epäoikeudenmukainen 
vanhoille pientaloille. Mahdollinen ero todelliseen kulutukseen 
voi olla huomattava ja jopa moninkertainen. Energiamuotoker-
roin rankaisee kohtuuttomasti erityisesti sähkölämmittäjiä, joita 
Suomessa on lähes puoli miljoonaa, ja se kouraisee myös tuulivoi-
malla tuotetulla sähköllä lämmittäjiä. Omakotiliitto ajaa energia-
todistuslain muuttamista oikeudenmukaiseksi.

Itä-Suomen yliopiston ja Ilmatieteen laitoksen tutkijat ovat julkais- 
seet suomenkielisen tutkimuksen keinotekoisen ilmastonmuok-
kauksen kansainvälisestä hallinnoinnista. Tutkimuksen mukaan 
ilmastonmuokkaustekniikoista ei ole toistaiseksi sitovaa oikeu-
dellista erityissääntelyä.”Kansainvälinen ympäristöoikeus rajoit-
taa kuitenkin jo nykyisin ilmastonmuokkaustekniikoiden käyttöön-
ottoa”, muistuttaa kansainvälisen ympäristöoikeuden professori 
Tuomas Kuokkanen Itä-Suomen yliopistosta.

Useat tapaoikeudelliset periaatteet, kuten huolellisuusperi- 
aate ja vaatimus ympäristövaikutusten arvioinnista, voivat 
olla merkityksellisiä tekniikoita arvioitaessa. Biodiversiteetti- 
sopimuksen puitteissa on lisäksi jo tehty ei-sitova päätös,  
joka suhtautuu tekniikoiden käyttöön muuten kuin pieni- 
muotoisen tutkimuksen osalta kielteisesti, kunnes tietyt pää- 

töksessä asetetut ehdot täyttyvät. ”Tällä hetkellä tärkeitä ky-
symyksiä ovat erityisesti ilmakehässä suoritettavan kokeellisen 
tutkimuksen pelisäännöt sekä tekniikoiden käyttöönottoon liit-
tyvät kysymykset”, toteaa ryhmäpäällikkö ja akatemiatutkija 
Hannele Korhonen Ilmatieteen laitoksen Kuopion yksiköstä. 
Mikäli ilmastonmuokkaustekniikoita käsitellään jatkossa useiden 
kansainvälisten elimien ja sopimusjärjestelmien piirissä, on vaara-
na, että ne päätyvät osittain toisistaan poikkeaviin lopputuloksiin. 
Tämän vuoksi kansainväliseen yhteistyöhön ja koordinointiin liit-
tyvät kysymykset ovat lähitulevaisuudessa keskeisessä roolissa.

Monitieteisen tutkimusryhmän laatima artikkeli “Ilmaston-
muokkaus ja kansainvälinen oikeus” on julkaistu teoksessa 
Ympäristöpolitiikan ja -oikeuden vuosikirja 2013 (s. 7–51).

Ensimmäinen suomalaisjulkaisu
keinotekoisen ilmastonmuokkauksen 
oikeudesta

Suomessa on asetettu kansalliseksi tavoitteeksi vähentää
riippuvuuttamme kivihiilestä, maakaasusta ja öljystä. Ener- 
gialaitosten investoinneissa tuetaan kuitenkin usein 
maamme riippuvuutta erityisesti kivihiilestä. Suomen luon-
nonsuojeluliitto ja Koneyrittäjien liitto pitävät irtaantumista 
kivihiilestä ja öljystä tärkeänä ja suosittelevat niiden sijalle 
puuta.

Esimerkiksi Jyväskylän ja Kuopion kaupunkien energialai-
toksilla tehdään investointeja kivihiilen polton lisäämiseksi. 
Perusteluna esitetään usein, että voimalaitoksille ei saa riit-
tävästi puuta poltettavaksi, mikä ei pidä paikkaansa. Molem-
piin laitoksiin olisi saatavilla puuta poltettavaksi, eikä edes 
hinta ole ongelma. Esimerkiksi Koneyrittäjien verkostot ovat 
tarjonneet laitoksille isojakin määriä haketta, mutta sitä ei 
ole ostettu, vaikka hinta olisi kivihiiltä alhaisempi ja saata-
vuus hyvä. Puupolttoaine olisi myös uusiutuvaa, kotimaista, 
työllistävää ja parantaisi kansantalouden vajetta.

Suomessa on noin kuuden miljoonan kuutiometrin kuu-
kausihakkuita vastaava määrä puunkorjuun kone- ja 
työntekijäkapasiteettia talven huippukysynnän aikaan. Noin 
puolet tästä kapasiteetista olisi käytettävissä energiapuun 
korjuuseen, kun ainespuun hakkuut ovat hiljaisimmillaan. 
Hakkurit ovat nykyisellään tehokkaimmassa käytössä vain 
puolet vuodesta ja niiden käyttöä voitaisiin lisätä ja tehostaa 
kehittämällä terminaaleja. Tarvittavat resurssit energiapuun 
käytön lisäämiseen ovat olemassa puunkorjuussa ja ha-
ketuksessa.

Liittojen mielestä hallituksen tavoitteet kivihiilen käytön 
vähentämiseksi eivät ole konkretisoituneet riittävästi toim-
innaksi puuenergian puolesta. Polttolaitosinvestointeja 
olisi ohjattava eri rahoitusinstrumenttien ja lainsäädännön 
keinoin siten, että Suomessa ei tehtäisi vakavia virheinves-
tointeja kivihiilen polttoon.

Puuta riittäisi Suomessa voimalaitoskäyttöön
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ympäristöystävällisyys ei ole tärkein ostovalintaan vaikuttava 
tekijä, mutta lähes 40 prosenttia kuluttajista kertoo ruoan 
ympäristöystävällisyyden vaikuttavan heidän elintarvikevalin-
toihinsa erittäin tai melko paljon. Kuluttajista 90 prosenttia arvioi, 
että heidän oma ruoankulutuksensa rasittaa ympäristöä vähem-
män kuin esimerkiksi autolla ajaminen tai asuminen.

”Ruokavalinnoilla voi vaikuttaa omaan ympäristö- ja ilmastokuor-
maansa tehokkaasti, mutta näyttää siltä, että kuluttajat eivät ole 
tätä vielä täysin sisäistäneet”, tutkija Hanna Hartikainen  
MTT:stä toteaa.

”Kuluttajat uskovat, että ruoan ilmasto- ja ympäristökuormaan 
vaikuttavat eniten pakkaukset, kuljetukset ja jalostus. MTT:n ai-
emmat tutkimukset kuitenkin osoittavat, että ruokaketjun eri 
vaiheita tarkasteltaessa suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy 
useimmiten alkutuotannossa. Esimerkiksi pakkausmateriaalin 
ja kuljetusten ilmastovaikutukset ovat yleensä vain muutamia 
prosentteja ruoan ilmastovaikutuksista”, Katajajuuri havainnol-
listaa.

Tutkimuksen perusteella kuluttajilla on vaikeuksia ymmärtää 
täsmällisesti, mitä hiilijalanjälki-termi tarkoittaa. Moni ymmär-
tääkin hiilijalanjäljen todellista laajemmin. Sen oletetaan usein 
kuvaavan laajasti kaikkia ympäristövaikutuksia, vaikka hiilijalan- 
jäljellä kuvataan vain tuotteen ilmastovaikutusta eli vaikutusta 
ilmaston lämpenemiseen. Osa taas olettaa hiilijalanjäljen ilmai- 
sevan ainoastaan tuotteen valmistukseen käytetyn ener- 
gian määrää, joka muodostaa todellisuudessa vain 
osan elintarvikkeen hiilijalanjäljestä. Kuluttajista jopa kahdek-
san kymmenestä haluaa lisää tietoa ruoan ilmastovaikutuksista. 
Tietoa kaivataan erityisesti siitä, minkälainen tuotteen ilmastovai-
kutus on suhteessa saman tuoteryhmän tuotteisiin ja muihin 
ruokatuoteryhmiin. Kuluttajat haluavat myös tietää, minkälaisilla 
ruokaan liittyvillä valinnoilla he voivat pienentää omaa hiilijalan-
jälkeään.

Kuusi kymmenestä kuluttajasta ilmaisee, että tieto tuotteen 
ilmastovaikutuksesta vaikuttaisi heidän ostopäätöksiinsä paljon 
tai jonkin verran.

Ilmianna opinnäytetyö!
Ilmansuojeluyhdistys haluaa tukea ilman- ja ilmastonsuojel-
uaiheista opiskelua ja tarjoaa vuosittain kaksi 200 euron ar-
voista stipendiä parhaille ilman- tai ilmastonsuojeluaiheisille 
opinnäytetöille. Stipendit jaetaan elokuussa järjestettävillä Il-
mansuojelupäivillä, jossa stipendin saajat voivat myös esitellä 
töitään. Stipendin lisäksi palkkioon sisältyy osallistuminen Il-
mansuojelupäiville matka- ja majoituskustannuksineen.

Stipendiä haetaan lähettämällä 31.5. mennessä tiivistelmä 
tai lyhennelmä opinnäytetyöstä yhdistyksen sihteerille osoit-
teeseen sihteeri@isy.fi. Palkitsemispäätöksen tekee yhdistyk-
sen hallitus.

 

Kuluttajat kaipaavat enemmän
tietoa ruoan ilmastovaikutuksista

Yhä useammat suomalaiset elintarvikealan yritykset laske-
vat tuotteidensa ilmastovaikutuksia ja osa yrityksistä viestii 
vaikutuksista hiilimerkkien avulla. Tällä hetkellä hiilimerk-

kejä löytyy muutamista elintarvikkeista. Kuluttajista peräti 80 
prosenttia haluaisi kuitenkin lisää tietoa ruoan ilmastovaikutuk-
sista erityisesti tuotepakkauksissa näkyvien hiilimerkkien kautta.

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n vetämässä 
Climate Communication II -hankkeessa selvitettiin suomalaisten 
kuluttajien käsityksiä ja mielipiteitä elintarvikkeiden ilmastovies-
tinnästä. Tutkimukseen vastasi 1010 henkilöä. Iältään vastaa-
jat olivat 18–65 vuotiaita, tasaisesti miehiä ja naisia eripuolilta 
Suomea.

”Kuluttajien ajatusten selvittäminen ruoan ilmastovaikutuk-
sista ja siihen liittyvästä viestinnästä on tärkeää, sillä neljännes 
suomalaiskuluttajien aiheuttamista ilmastovaikutuksista ja jopa 
40 prosenttia kulutuksen kokonaisympäristövaikutuksista johtuu 
ruoasta, eli suurempi osa kuin asumisesta tai liikenteestä. Ruoan-
tuotannon ympäristövaikutuksiin voimme helpoiten vaikuttaa 
kulutusvalinnoillamme, eli esimerkiksi sillä, minkälaista ruokaa 
syömme ja ostamalla vain tarpeellisia määriä, jolloin hävikki jää 
mahdollisimman pieneksi”, MTT:n tutkimuspäällikkö Juha-Matti 
Katajajuuri kertoo.

 
Kuluttajien tiedot ovat puutteellisia

 
Tutkimuksen mukaan suomalaisten ostovalintoihin vaikutta-
vat ennen kaikkea ruoan maku, hinta ja laatu. Elintarvikkeen 
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Ilmanlaadun  
mittalaitteet- ja järjestelmät

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens

Ruosilantie 15
00390 Helsinki
Puh. 0207 433 730
www.ppmsystems.�

- 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

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

Ilmanlaadun mittalaitteet ja järjestelmät
Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
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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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Lue Ilman-
suojelua
myös netissä
www.isy.fi

KONTRAM OY, Tuupakantie 32 a, 01740 Vantaa. Puh. (09) 8866 4500, faksi (09) 8866 4599
e-mail: analyysi@kontram.fi, www.kontram.fi
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Seuraava Ilmansuojelu-lehti ilmestyy
syyskuussa 2013.
Luvassa muun muassa katsaus
aurinkoenergiaan.
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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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