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Monimutkaisia 
kysymyksiä

Ilmanlaadun ja ilmaston kysymykset kietoutuvat yhteen. Har-
mittavasti näiden kysymysten ratkaisemiseen liittyvien toimien 
välillä on myös ristiriitoja. Se mikä auttaa ilmastonmuutoksen 

torjunnassa saattaa pahentaa ilmanlaadun pulmia. Tutkijat ovat 
tienneet tämän jo kauan, mutta maallikoille ja poliitikoille näihin 
ilmiöihin liittyvien toimien paikoin ristikkäiset vaikutukset voivat 
olla vaikeita hahmottaa. Hahmottamista ei helpota se, että il-
maston ja ilmanlaadun kysymyksiä tarkastellaan päätöksente- 
ossa usein erillisinä. Kummallekin on myös oma EU-strategiansa, 
joita molempia tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

Eri alojen asiantuntijat pohtivat ilmanlaadun ja ilmaston ongel-
mien ratkaisujen yhteensovittamista lehtemme haastattelussa. Polt-
tavan ilmastokysymyksen hoitamiseksi on tehtävä töitä, mutta se ei 
saa tapahtua ilmanlaadun ja ihmisten terveyden kustannuksella. 
Vuoropuhelua näiden kahden alueen välillä on lisättävä, toteavat 
haastateltavamme.

Pienhiukkaset ovat tyypillinen esimerkki siitä, miten ilmaston hoi-
dossa suotuisana pidetyn bioenergian käytön lisääminen pien-
poltossa voi heikentää ilmanlaatua. Asia kaikkineen on monimut-
kainen, sillä ihmiselle haitalliset hiukkaset vaikuttavat ilmastoon ja 
maapallon olosuhteisiin eri tavoin siitä riippuen, missä hiukkaset 
sijaitsevat. Monitahoisten vaikutusketjujen ymmärtäminen vaatii 
vielä lisätutkimuksia ja seurantaa, mutta se ei ole epäselvää, että 
ihmisterveydelle hiukkaset ja muut ilmansaasteet ovat haitallisia. 
Ne vahingoittavat terveyttä sekä hengitettyinä että ravintoketjujen 
kautta ihmiskehoon päätyneinä.

Aira Saloniemi

Pä ä k i r j o i t u s

Sisältö 3 / 2009

Lehtemme ulkoasu uudistui! 

Voit antaa siitä palautetta yhdistyksen 

verkkosivuilla www.isy.fi
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Ilmastonmuutos on tällä hetkellä yksi 
maapallon tärkeimmistä globaaleista on- 
gelmista. Ilmanlaatua on totuttu pitämään 

lähinnä paikallisena ongelmana, johon esi-
merkiksi Euroopassa on kiinnitetty huomiota 
jo vuosikymmenten ajan. Teollisuudessa, tut-
kimuksessa ja hallinnossa ilmastonsuojelua 
ja ilmansuojelua käsitellään perinteisesti eril-
lään ilmiöiden erilaisen luonteen takia.   

Erilaisuudestaan huolimatta ilman saas-
tuminen ja ilmastonmuutos ovat tieteellisinä 
ilmiöinä kuitenkin vuorovaikutteisia. Esi- 
merkiksi ilmakehän hiukkasten uskotaan vai-
kuttavan ilmastoon pääasiassa viilentävästi. 
Ilmastonmuutos taas vaikuttaa mm. sää-
tiloihin, jotka puolestaan vaikuttavat ilman-
laatuun mm. talvisten inversiotilanteiden 
vähenemisen kautta.

Ilmastopolitiikkaa hoidetaan kansainvälis-
ten poliittisten sopimusten avulla ja ilman-
laatua säädellään direktiivein. Euroopan 
ympäristökeskus (EEA) on vertaillut EU:n 
olemassa olevia ilmasto- ja ilmanlaatustra- 
tegioita ja todennut, ettei kumpikaan strate-
gia yksinään riitä täyttämään molempien 
tavoitteita, mutta molemmat voisivat merkit-
tävästi helpottaa toisen toteuttamista. Ilmas-
toon myönteisesti vaikuttavat ohjauskeinot 
saattavat johtaa ilmanlaadun huononemis-
een, toisaalta hyvin suunniteltu ilmastopoli-
tiikka voi johtaa myös ilmanlaadun parane-
miseen ja päinvastoin. 

Esimerkkejä ohjauskeinojen ristiriitaisista 
vaikutuksista ovat puun polton lisäämisestä 
aiheutuvat lisääntyneet pienhiukkaspäästöt, 
jotka saattavat aiheuttaa ongelmia erityises-
ti niillä alueilla, joissa ilmanlaatu on jo val- 
miiksi huono, tai dieselpolttoaineiden 
suosimisesta aiheutuvat lisääntyvät hiuk-
kaspäästöt. Esimerkiksi teollisuuden pääs-
töjen rajoittaminen ns. piipunpääteknolo-
gialla lisää prosessien energiankulutusta ja 
sitä kautta hiilidioksidipäästöjä. 

Vuorovaikutusten vuoksi ilmaston- ja il-
mansuojelupolitiikkaa ei tulisi tarkastella 
toisistaan erillisinä, vaan vuoropuhelua 
alojen välillä tulisi edistää.  Viime aikoina 
keskustelua on yritettykin herättää useam-
malla taholla, mm. Euroopan ilmansuoje-
luyhdistysten kattojärjestö EFCA järjesti 
aiheesta seminaarin marraskuussa 2008 
ja Euroopan energiateollisuus miettii omia 
näkökulmiaan Eurelectricin järjestämässä 
seminaarissa ensi lokakuussa.

Seuraavassa haastateltavat pohtivat ilmas-
ton- ja ilmansuojelun suhdetta.

1. Politiikkojen integrointi: 
Tarja Lahtinen ja Seppo Sarkkinen

Pidätkö ilmansuojelupolitiikan ja 
ilmastonsuojelupolitiikan integ-
rointia tärkeänä asiana?
 

”Ilmansuojelu- ja ilmastopolitiikkojen 
samanaikainen ja vuorovaikutteinen 
kehittäminen on tärkeätä. Viime 
vuosina tutkimus ja hallinto ovat 
yhä enenevässä määrin alkaneet 
tiedostaa ilmiöiden synergioita ja 
ristiriitoja. Politiikassa ja julkisessa 
keskustelussa perinteinen ilman-

suojelu jää kuitenkin usein vähemmälle huo-
miolle, mikä näyttää johtaneen esimerkiksi 
siihen, että tavallisten kansalaisten mielissä 
vähäpäästöisellä autolla tarkoitetaan useim-
miten autoa, jonka hiilidioksidipäästöt ovat 
alhaiset”, sanoo ylitarkastaja Tarja Lahtinen 
ympäristöministeriöstä.

Myös neuvotteleva virkamies 
Seppo Sarkkinen ympäristömi-
nisteriöstä toteaa, että on tärkeää 
ymmärtää ilman pilaantumisen ja 
ilmastonmuutoksen yhteydet ja ot-
taa ne huomioon politiikkatoimien 
suunnittelussa ja toimeenpanossa.

Vuoropuhelua
ilmaston- ja 
ilmansuojelun
välillä tulisi edistää

Anna Häyrinen 
Ympäristöinsinööri, Helsingin Energia

Aira Saloniemi
Päätoimittaja, Ilmansuojelu-lehti
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”Ilmastomuutoksen ja ilman pilaantumisen 
vuorovaikutus on kuitenkin moninaista ja 
monisuuntaista. Esimerkiksi terveys- ja kasvil-
lisuusvaikutuksia aiheuttava otsoni – ja sitä 
kautta otsoninmuodostusta aiheuttavat typen 
oksidit ja haihtuvat orgaaniset yhdisteet – 
on myös yksi tärkeimpiä kasvihuonekaasuja. 
Toisaalta typen oksidit ja haihtuvat orgaa-
niset yhdisteet (samoin kuin hiilimonoksidi) 
pienentävät ilmakemian kautta metaanin ja 
HCF-aineiden elinikää ja siten vähentävät 
kasvihuonevaikutuksia. Lisäksi typen oksi-
dien päästöt vaikuttavat typpikierron kautta 
ilmastonmuutokseen”, Sarkkinen sanoo.

”Pienhiukkaspitoisuudet aiheuttavat huo-
mattavia terveysvaikutuksia. Niitä koskevat 
toimet vaikuttavat nopeasti ilmastoon siten, 
että musta hiili lämmittää ja orgaaninen 
hiili jäähdyttää. Tässä saattaa syntyä voi-
makkaasti ilmastoon vaikuttavaa ilokaasua, 
samoin kuin ammoniakin vähentämistoimis-
ta”, toteaa Sarkkinen.

 

Onko olemassa olevissa ohjaus-
keinoissa onnistuttu huomioimaan 
ilmiöiden synergiat ja ristiriidat?

”Perinteinen ilmansuojelu ei juuri 
näy kansainvälisissä ilmastoneuvot-
teluissa. Ei myöskään EU:n kuluvan 
vuoden alussa hyväksymässä ns. il-
mastopaketissa ja sen päästökaup-
paa ja uusiutuvia energialähteitä 
koskevissa säädöksissä, vaikka 
niiden taustalla ovat laajat vaiku-

tusarvioinnit”, Lahtinen sanoo.

”Energian säästämisen, energiankäytön 
tehostamisen, kasvihuonekaasupäästöjen 
rajoittamisen, uusiutuvan energian käytön 
lisäämisen ja hiilinielujen vahvistamisen 
avulla voidaan vaikuttaa kasvihuoneil-
miöön. Näiden ilmastopolitiikan keskeisten 
keinojen painotuksissa on vielä paljon ke-
hitettävää. Samanaikaisesti on panostetta-
va perinteiseen ilmansuojeluun – uusiutuvan 
energian käytön lisääminen on kannatet-
tavaa, mutta biomassan poltto pienissä yk-
siköissä ei sitä ole, ellei kyetä huolehtimaan 
polttoaineen täydellisestä palamisesta ja 
savukaasujen puhdistamisesta sekä eten-

kin pienhiukkaspäästöjen minimoimisesta”, 
toteaa Lahtinen.    

”Ilmansaasteilla ja kasvihuone-
kaasuilla on useita yhteisiä lähteitä 
kuten polttoprosessit, liikenne ja 
maatalous. Perinteisessä ilman-
suojelussa on vuosikymmeniä 
annettu yhä tiukentuvia määräyk-
siä. Esimerkiksi moottoreita kos- 
kevien määräysten tiukentuessa 
ovat energiatehokkuus ja sitä kautta ilmas-
topolitiikka usein hieman kärsineet kun 
on siirrytty ulkoisten puhdistuslaitteiden ja 
korkeatasoisten polttoainejalosteiden käyt-
töön. Tämän merkitystä on pystytty pun-
nitsemaan esimerkiksi direktiiviehdotusten 
vaikutusarvioinnissa eikä ylilyöntejä ole juuri-
kaan tapahtunut”, Seppo Sarkkinen sanoo. 

Miten asiaa voisi mielestäsi 
edistää? Suomessa ilmanlaatu on 
eurooppalaisittain hyvä, mutta 
onko vaara, että väärillä ilmasto-
politiikan keinoilla ilmanlaatu 
huononee.

”Positiivista kehitystä on ollut toki 
nähtävissä myös yhteisölain-
säädännön puolella, jossa on 
samanaikaisesti onnistuttu tiuken-
tamaan ajoneuvojen hiukkas- ja 
typenoksidipäästörajoja sekä sää-
tämään uusia polttoainekulutusta 
ja hiilidioksidipäästöjä rajoittavia 

määräyksiä. Tämä ei ole tapahtunut täysin 
ilman ongelmia, sillä perinteisesti energiate-
hokkaan dieseltekniikan syntinä ovat olleet 
bensiiniautoja suuremmat pienhiukkas- ja 
typenoksidipäästöt. Lisäksi tietyntyyppiset 
tekniikat kuten hapettavat katalysaattorit, 
joilla on rajoitettu hiukkaspäästöjä, ovat 
lisänneet suorien typpidioksidipäästöjen  
osuutta päästöissä, mikä on näkynyt usei-
den eurooppalaisten kaupunkien ilmanlaa-
dussa siten, että typpidioksidipitoisuuksien 
lasku on pysähtynyt. Uusimmat ajoneuvoja 
koskevat ns. Euro-normit vähentävät die-
selkäyttöisten ajoneuvojen typenoksidi- ja 
hiukkaspäästöjä radikaalisti, millä on vai-
kutusta yhdyskuntailmanlaatuun”, Lahtinen 
toteaa.

”Pienhiukkasten haitallisista terveysvaiku-
tuksista on runsaasti näyttöä, joskin vaikutus-
mekanismeista tarvitaan lisätietoa. Tietämys 
pienhiukkasten ja hiukkasia muodostavien 
kaasujen vaikutuksesta ilmastonmuutokseen 
on puutteellisempaa. Rinnakkaiset teoriat 
ilmakehän pienhiukkasten viilentävästä vai-
kutuksesta ja toisaalta esimerkiksi noen ja 
mustan hiilen jäätiköitä sulattavasta vaiku-
tuksesta saattavat vaikuttaa ristiriitaisilta, 
vaikka luonnollisestikin vaikutusmekanismeja 
on monia ja niiden vaikutukset voivat olla 
toisiaan voimistavia tai hillitseviä”, sanoo 
ylitarkastaja Tarja Lahtinen.

”Juupas-eipäs-keskustelu pienhiukkasista 
jatkunee, mutta sen ei soisi lamauttavan 
lainsäädännön kehittämistä. Ihmisten välit-
tömiä terveysriskejä ei pidä arvioida pitkän 
aikavälin ilmastopolitiikan ehdoin. Siksi il-
mastopolitiikkaa ja ilmansuojelua pitää ene-
nevässä määrin käsitellä kokonaisuutena.  
Rohkaisevia esimerkkejä ilmasto- ja ilman-
laatukysymysten kytkemisestä toisiinsa on 
paikallisella tasolla strategisessa ja käytän-
nön toiminnan suunnittelussa. Esimerkiksi 
kunnat, jotka on ympäristönsuojelulain 
nojalla velvoitettu toteuttamaan ilmanlaatu-
tavoitteita, joutuvat miettimään myös toimien 
vaikutuksia kasvihuonekaasupäästöihin ja 
toimien heijastumista kuntien ilmastotavoit-
teisiin”, sanoo Lahtinen.

”Yleisesti ottaen energiansäästö 
ja fossiilisten polttoaineiden 
käytön vähentäminen ovat eduksi 
sekä ilmastopolitiikassa että il-
mansuojelussa. Myös metaanin 
vähentäminen maatalouden raken-
teellisin toimin edistää kummankin 
alueen tavoitteita. Jos kuitenkin läh-
detään ilmastotoimiin paniikissa tai innosta 
sokaistuneena, voidaan aiheuttaa vahinkoa 
muulle ympäristönsuojelulle. Esimerkiksi lii-
kenteen biopolttoaineita koskevan EU-lain-
säädännön valmistelussa lähdettiin melko 
yksipuolisesti liikkeelle, mutta päädyttiin 
lopulta melko hyvällä valmisteluprosessilla 
laajaan ympäristövaikutusten, kuten luon-
non monimuotoisuuden suojelun, huomioon 
ottamiseen ns. kestävyyskriteerien kautta. 
Suomessa on tärkeää, että biopolttoainei-
den käyttö pienissä yksiköissä suunnitellaan 
huolellisesti ja alan teknologiaa kehitetään, 
jottei ilmanlaatu tarpeettomasti huonone”, 
Seppo Sarkkinen sanoo. 
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Tai onko vaara, että panostetaan 
ilmanlaadun parantamiseen paljon, 
ja saadaan hyvin pienet tulokset, 
vaikka vastaavalla panostuksella 
ilmastoon saataisiin paljon enem-
män hyötyä? 

”Tällaisia väitteitä on kuultu etenkin 
silloin, kun on valmisteltu erillisiä 
parhaaseen tekniikkaan perustuvia 
päästörajoja kiinteille tai liikkuville 
lähteille”, neuvotteleva virkamies 
Seppo Sarkkinen toteaa.

”Komission ilmansuojeluohjel-
massa on kiinnitetty erityistä huomiota 
kaukokulkeutuviin pienhiukkasiin, koska nii-
den arvioidaan aiheuttavan satoja tuhansia 
ennenaikaisia kuolemantapauksia joka 
vuosi eikä pienhiukkaspitoisuuksille tunneta 
terveydelle turvallista pitoisuutta. Ilmansuoje-
luohjelman toimeenpanemiseksi on valmis-
teltu direktiiviä, joka sisältää vuoden 2020 
kansalliset päästökatot. Optimointimalleilla 
on etsitty ratkaisuja, joilla saavutettaisiin 
hyvä ilmanlaatu mahdollisimman pienin 
kustannuksin ja vältettäisiin kalliit toimet, 
joilla saadaan vain vähäisiä tuloksia. Mal-
lituksissa on tarkasteltu myös kasvihuonekaa-
supäästöjen vähennyksiä ja löydetty monia 
synergioita. Tietyillä ilmastopoliittisilla toi-
milla voidaan samalla vähentää typenoksi-
dien ja etenkin rikkidioksidin päästöjä sekä 
näistä aiheutuvien sekundääristen pienhiuk-
kasten pitoisuuksia.” 

”Tutkimustieto ja siihen pohjautuvat työka-
lut ovat tärkeitä, kun pyritään tekemään 
järkevää ja tasapainoista ympäristöpolitiik-
kaa. Meillä Suomessa on tuotettu viime vuo-
sina hyvää tutkimustietoa pienhiukkasista, 
niiden lähteistä, vähentämisteknologioista, 
leviämisestä ja terveysvaikutuksista sekä 
kehitetty hyvällä tarkkuudella toimiva kansal-
linen FRES-arviontimalli”, Seppo Sarkkinen 
toteaa.

2. Kaupunkien toimet: 
Päivi Kippo-Edlund
Parhaimmat edellytykset yhtenäisen 
ilmasto- ja ilmansuojelupolitiikan to-
teuttamiselle löytynevät paikallisella 
tasolla, sillä EU:n päätöksenteossa 
integrointi edellyttänee institutionaa-
lisia muutoksia, jotka eivät tapahdu 
hetkessä. Kaupunkien ilmansuojelu-
ohjelmissa ilman- ja ilmastonsuoje-
lua tarkastellaan yhtenäisesti. Tästä 
esimerkkinä on Helsingin kaupungin 
ilmansuojeluohjelma. Sen laatimis-
velvoitteen laukaisi ilmanlaadun raja- 
arvojen ylittyminen kaupungissa, mut-
ta ohjelmien käyttämät keinot vaikut-
tavat myös hyvin paljon ilmastoon. 
Onko ohjelmien laatimisessa alusta 
alkaen ollut ”punaisena lankana” 
sekä ilmanlaatu- että ilmasto- 
asioiden huomioiminen?

”Helsingissä ilmansuojelun toimintaohjel-
man laatimisessa punaisena lankana on 
– nimensä mukaisesti – ollut ilmanlaadun 

parantaminen, mutta ilmastonsuoje-
lu kulki koko ajan rinnalla ohjelmaa 
laadittaessa. Esimerkiksi parhail-
laan on lausunnolla ja asukkaiden 
kommentoitavana yksi ohjelman 
keskeinen toimenpidekokonaisuus 
eli ajoneuvojen vähäpäästöisyyden 
kriteerien ja kannustimien käyt-

töönotto sekä ympäristövyöhykkeen perusta-
minen. Toimenpiteiden jatkovalmistelussa 
ilmansuojelu- ja ilmastonsuojeluvaikutukset 
tarkasteltiin samanaikaisesti ja yhdennetysti 
ja tavoitteena oli se, että molempiin liittyvät 
tavoitteet toteutuisivat. Ehdotus mennee 
kaupunginhallituksen käsittelyyn syksyn ai-
kana, minkä jälkeen toimenpiteet voidaan 
laittaa täytäntöön”, toteaa Helsingin kau-
pungin ympäristötutkimuspäällikkö Päivi 
Kippo-Edlund. 

”Mielestäni esimerkiksi painotuksissa on 
onnistuttu suhteellisen hyvin.”

 
Miten vuoropuhelu eri alojen asian-
tuntijoiden kesken on toiminut?

”Helsingin ympäristökeskuksessa ilmansuo-
jeluasiantuntijoiden ja ilmastonsuojeluasian-
tuntijan välillä on hyvä päivittäinen yhteistyö. 
Samat henkilöt hallitsevat sekä ilmasto- että 
ilmansuojeluasioita.”
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3. Energiateollisuus: 
Jukka Leskelä
Energiapolitiikalla on keskeinen rooli 
sekä ilmastonsuojelussa että ilman-
suojelussa. Huomioidaanko siinä sekä 
ilmanlaatu- että ilmastoasiat oikeassa 
suhteessa? Miten energiateollisuus 
näkee asian?

”Sekä ilman- että ilmastonsuojelu 
ovat energiantuotannon näkökul-
masta hyvin tärkeitä asioita. Niiden 
tavoite on keskenään erilainen. 
Ilmanlaatuun vaikuttavilla toimilla 
huolehditaan ympäristön pilaantu-
miseen, terveyteen ja ilmanlaatuun 
liittyviä kysymyksistä, jotka ovat 
paikallisia tai alueellisia, vain vähäisessä 
määrin globaaleja. Ilmastonsuojelun osalta 
kyse on koko maapallon yhteisestä asiasta, 
jossa paikallisella tai alueellisella päästöta-
solla ei ole kokonaisuuden kannalta mitään 
merkitystä”, sanoo johtaja Jukka Leskelä 
Energiateollisuus ry:stä.

”Erilaisen tavoitteen vuoksi näitä asioita 
on jo lähtökohtaisesti ohjattavakin erilaisilla 
politiikkatoimilla. Ilmastonsuojelun osalta 
kannattaa pyrkiä löytämään ratkaisut edulli-
suusjärjestyksessä maailmanlaajuisesti. Pääs- 
tökattoihin ja päästökauppaan perustuvat 
ratkaisut ovat erinomainen keino ohjata 
tähän suuntaan.” 

”Sen sijaan ilmansuojelussa on huoleh-
dittava nimenomaan paikallisen ja alueel-
lisen ilmanlaadun ja haitallisten aineiden 
laskeumien saattamisesta mahdollisimman 
haitattomalle tasolle. Siinä päästökauppa 
voisi toimia hyvin huonosti ja jopa tarkoi-
tustaan vastaan.”

”Ilmansuojelu ja ilmastonsuojelu ovat hyvin 
erilaisessa kehitysvaiheessa ja myös keinot 
niiden edistämiseen ovat hyvin erilaiset.”
”Ilmansuojelutoimia on tehty jo vuosi-
kymmenet ja päästöjen vähentämiseen 
on kehitetty hyvät tekniset ratkaisut. Kyse 
onkin lähinnä siitä, kuinka paljon kannat-
taa panostaa vielä rahaa siihen, että jo nyt 
alhaiset päästöt olisivat vielä vähän alhai-
semmat. Suomessa ilmanlaatu on yleisesti 

ottaen erinomaisen hyvä lukuunottamatta 
katupölyyn ja ajoittaisiin kaukokulkeuma-
tilanteisiin liittyviä ongelmia. Oman sähkön 
ja kaukolämmön tuotantomme ilmanlaatu-
vaikutukset ovat erittäin vähäiset eikä näh-
däksemme niiden päästöjen alentamiseen 
ole järkevä panostaa tällä hetkellä kovin 
paljon. Kaukolämmön laaja hyödyntämi-
nen lienee Suomen historian merkittävin 
ilmansuojeluteko. Sen toimintaedellytyksistä 
on pidettävä jatkossakin huolta.”

”Tällä hetkellä poliittisen energiakeskuste-
lun ja päätöksenteon painopiste on ilmas-
tonsuojelussa ja nähdäksemme niin pitääkin 
olla. Ilmastonsuojelu on toimialamme ykkös-
haaste ja koko maailman näkökulmasta 
hyvin tärkeä kysymys.” 

”Energiateollisuus näkee ilmastonsuojelun 
paitsi haasteena, myös mahdollisuutena. 
Tuotteemme, sähkö ja kaukolämpö, ovat jo 
nyt kilpailukykyisiä muihin energiamuotoihin 
tai monien muiden maiden vastaaviin tuot-
teisiin verrattuna. Sähköstämme melkein 
kaksi kolmasosaa tuotetaan ilman kasvi-
huonekaasupäästöjä. Uskomme siihen, että 
sähkö ja kaukolämpö voivat olla hiilineut-
raaleja tuotteita muutaman vuosikymmenen 
kuluttua. Tällöin niitä voidaan käyttää yhä 
enemmän korvaamaan saastuttavaa ja 
ilmaston kannalta haitallista polttoaineen 
käyttöä liikenteessä, lämmityksessä, teolli-
suudessa ja palveluissa”, Jukka Leskelä sa-
noo.

”Monet ilmastonsuojelua edistävät ener-
giapoliittiset päätökset edistävät myös 
ilmansuojelua. Hyviä esimerkkejä ovat 
esimerkiksi ydinvoiman ja tuulivoiman tuot-
taminen. Myös bioenergian lisääminen 
vähentää rikkidioksidipäästöjä.”

”Näitä synergioita on hyvä hakea. Osin 
energiapoliittisessa keskustelussa keskitytään 
liiaksi ilmastokysymykseen huomioimatta 
muita ympäristönäkökohtia. Tästä esimerkki 
voi olla pienimuotoisen bioenergian voi-
makas lisääminen. Tutkimus osoittaa, että 
pienimittakaavainen bioenergia aiheuttaa 
jopa yli satakertaisia pienhiukkaspäästöjä 
keskitettyyn tuotantoon verrattuna. Lisäksi 
päästölähteet ovat huomattavasti lähem-
pänä ihmisiä eli aiheuttavat paljon enem-
män altistusta. Tällaiset ristikkäisvaikutukset 
pitää välttää.”

”Ongelmilta vältytään, jos energiapoliit-
tisen päätöksenteon vaikutusarviot tehdään 
huolellisesti ja niiden tulokset otetaan huo-
mioon”, johtaja Jukka Leskelä Energiateol-
lisuus ry:stä toteaa. 

4. Kaupunkienergiantuottaja: 
Martti Hyvönen
Miten kaupunkienergiantuottaja nä-
kee tasapainoilun kiristyvien ilmas-
to- ja ilmanlaatuhaasteiden edessä? 
Sähkön ja lämmön yhteistuotannon 
yleistyminen on Suomen suurissa kau- 
pungeissa parantanut ilmanlaatua 
merkittävästi ja nostanut ko. ener-
giajärjestelmät maailman kärkiluok-
kaan energiatehokkuudessa. Ilmas- 
tohaasteen myötä erilaiset pienen 
mittakaavan talo- tai korttelikohtaiset 
yhteis- ja erillistuotantojärjestelmät 
ovat nousseet pinnalle etenkin niissä 
maissa, joissa kaukolämmitys ei ole 
yleistynyt. Myös uusiutuvien polttoai-
neiden lisäämisen vaatimukset ovat 
EU:n energia- ja ilmastopaketin myötä 
erittäin kovat. Onko vaara, että tehdään 
huonoja valintoja tarkastelematta 
vaihtoehtoja riittävän laaja-alaisesti?

”Kysymyksen johdanto tuo hyvin 
esiin sen, että eri edellytykset ja eri-
laisen energiahistorian omaaville 
Euroopan kaupungeille on monia 
ratkaisuja. Helsingin ekotehokas 
kaupunkienergia on saanut tun-
nustusta maailmalta, viimeksi EU:n 
komissiolta ja energiajärjestö 
IEA:lta, mutta Suomessa sitä ei aina osata 
tunnistaa kehittyväksi ja uudistuvaksi ratkai-
suiksi niin ilmaston kuin ilman laadunkin 
osalle”, vastaa ympäristöjohtaja Martti 
Hyvönen Helsingin Energiasta. 

”Ilmastohaasteessa suurimittaisen säh-
köntuotannon keinoksi on EU:ssa valittu 
päästökauppa, jonka mekanismeilla hiili- 
dioksidipäästöjä vähennettäisiin ensisijai-
sesti siellä, missä se on kustannustehokkain-
ta. Päästökatto alenee asteittain Euroopassa, 
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ja toivottavasti Kööpenhaminan ilmastoko-
kouksen jälkeen koko maailmassa.” 

”Keski-Euroopassa asunnot ja talot yleen-
sä lämmitetään kaasulla tai sähköllä paikan 
päällä ja siten ne ovat ei-päästökauppa- 
sektorin vähennystavoitteiden piirissä. Läm-
mön ja sähkön yhteistuotannolla eli CHP:lla 
tuotettu kaukolämpö on päästökaupan 
piirissä, mutta sille myönnetään ilmaisia 
päästöoikeuksia järjestelmän energiatehok-
kuuden takia. Esim. Ranskassa tavoitteeksi 
on asetettu kaksinkertaistaa kaukolämmitys, 
ja Lontoon olympialaisten kisakylään tuo-
tetaan lämpö, sähkö ja jäähdytys Helsingin 
mallisella kolmoistuotannolla.” 

”Seurantatutkimusten mukaan pienimuo-
toiset paikalliset lämmitysratkaisut kuten 
maalämpö, ilmalämpöpumput tai aurinko-
keräimet soveltuvat haja-asutusalueille, mut-
ta kaukolämmityksen piirissä sekalämmitys 
johtaisi primäärienergian kulutuksen ja myös 
päästöjen kasvuun. Ekotehokkaassa ratkai-
sussa kaikkia energiamuotoja, lämpöä, 
sähköä, jäähdytystä ja myös liikkumisen 
polttoaineita tulee kuluttaa mahdollisimman 
nuukasti.”  

”Ilmastokeinojen ohjaus muodostuu pul-
malliseksi, kun EU:n tavoitteiden lisäksi 
asetetaan päällekkäisiä paikallisia tavoit-
teita ja jopa maakohtaista velvoitetta tiukem-
pia prosenttilukuja. Helsingin Energian uu-
siutuvan energian strategiassa toteutetaan 
omistajatahon eli valtuuston tavoitteita, 20 
% vuonna 2020, kehittämällä kolmois-
tuotantoa, hyödyntämällä jätevesienergiaa 
lämpöpumpuilla, etsimällä metsäpohjaista 
bioenergiaa yhteistuotannon voimalaitosten 
ja huippulämpökeskusten energianlähteeksi 
ja rakentamalla suuren mittaluokan merituu-
livoimaa.” 

”Biomassan lisääntyvässä käytössä on 
tunnetusti pulmia koko logistisen ketjun 
hallinnassa. Metsätähde ja hake ovat 
tuoretavaraa eli sen mätäneminen alkaa 
muutamassa viikossa työsuojelullisine pöly- 
ja mikrobiriskeineen. Vastaavan energia-
sisällön varastointitilavuus on kymmenker-
tainen kivihiileen verrattuna. Pelletit ovat 
arkoja kosteudelle. Pulmat ovat ratkaistavis-
sa insinöörikonstein, ja Helsingin Energias-
sakin seurataan tarkoin mm. biohiilen tai 
pyrolyysiöljyjen kehittämistä polttoaineiksi.”

”Paikallisen ilman laadun kannalta pie-
nimuotoinen puun tai pellettien poltto on 
pulmallista kaupunkialueilla. Yhteisessä 
ultrapienten hiukkasten tutkimusprojektissa 
Ilmatieteen laitoksen, Helsingin yliopiston ja 
Helsingin Energian kesken on hieman yllät-
täen havaittu, että puun pienpoltto on talvi-
kuukausien inversiotilanteissa merkittävämpi 
hengitysilman pienhiukkasten lähde kuin lii-
kenne jopa kaupunkikeskustassa. Vuosikym-
menten ilmansuojelutoimien ansiosta voima-
laitosten hiukkaspäästöillä on onneksi vain 
muutaman prosentin osuus pienhiukkaspi-
toisuuksissa Helsingissä. Kun metsäpohjai-
sen biopolttoaineen osuus voimalaitoksilla 
kasvaa, pitää kasvavat  varastoinnin ja 
polton pölypäästöt ottaa asianmukaisesti 
huomioon.” 

”Välttämättömien ilmastoratkaisujen edes-
sä avainasemassa on koko energiaketjun 
huomioiminen mukavuustasosta lähtien aina 
energianlähteisiin, ja siinä järjestyksessä. 
Kulutus ja säätila määräävät paljonko 
lämpöä, sähköä ja jäähdytystä tuotetaan. 
Ilmastonmuutos on tuonut energian julkisen 
keskustelun keskiöön ja toivon mukaan kes-
kustelun myötä myös ymmärrys lisääntyy 
eri keinojen fiksuimmista kohteista”, toteaa 
Martti Hyvönen.
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PUHDAS JA TEHOKAS PALAMINEN
Puun palamisella tarkoitetaan kemiallisia reaktioita, joissa kiinteä 
puupolttoaine hajotetaan kaasumaiseen muotoon (ts. kaasutus 
tai pyrolyysi) ja hapetetaan palamisilman hapen (O) avulla. 
Kaasuuntumisen jälkeen puusta jää jäljelle ns. jäännöshiili, jonka 
palaminen tapahtuu kaasutusvaiheesta poiketen kiinteän hiilen ja 
palamisilman hapen välisinä reaktioina. Jos palamisreaktiot ovat 
täydellisiä, puussa olevat hiili (C), happi (O), vety (H) ja typpi 
(N) muodostavat palamisen lopputuotteina hiilidioksidia (CO2), 
vesihöyryä (H2O) ja typen oksideita (NOx). Kiinteän puun palaminen 
tapahtuu vaiheittain, joista puun lämpiäminen ja kaasuuntuminen 
kuluttavat lämpöä ja kaasujen ja hiilloksen palaminen tuottavat 
lämpöä.

Puun palamisen hyvyyteen vaikuttavia tekijöitä on pienpoltossa 
erittäin paljon. Palamisolosuhteisiin tulipesässä vaikuttavat itse 
polttolaite, mutta myös polttoaineen laadulla ja käyttötavalla 
sekä ulkoisilla olosuhteilla (mm. veto) on merkitystä. Tärkeintä olisi 
saada kaasujen palamislämpötila mahdollisimman korkeaksi, 
riittävästi palamisilmaa palamiseen ja hyvä ilman ja savukaasujen 
sekoittuminen tulipesässä. Käytännössä tulisijoissa ei koskaan päästä 
täysin optimaalisiin palamisolosuhteisiin, koska tulipesästä löytyy 
aina vähintäänkin paikallisesti huonoja palamisolosuhteita. Lisäksi 
palamisprosessi ei ole koskaan tasainen, vaan palamisolosuhteet 
vaihtelevat voimakkaasti panoksen palamisen eri vaiheissa ja siten 
palamisen kaikkien vaiheiden hallitseminen on vaikeaa.

Hyötysuhde

Tulisijan hyötysuhde määritetään polttoaineen sisältämän 
energiamäärän ja hyödyksi saadun energiamäärän suhteena 
ja ilmoitetaan prosentteina. Eniten hyötysuhteeseen vaikuttaa 
savukaasujen mukana menevä lämpöhäviö, toiseksi palamattomista 
savukaasuista aiheutuva lämpöhäviö ja kolmanneksi pohjatuhkaan 
palamattoman polttoaineen mukana jäävä lämpöhäviö. Savukaasun 
loppulämpötilaan vaikuttaa käytännössä lämmönvaihdon (läm-
mönvaihtimen) tehokkuus tulipesän jälkeen. Jatkuvalämmitteisissä 
kiukaissa, joissa savukanavat ovat lyhyet ja lämmönvaihtopintaa 
suhteessa tulisijan tehoon on vähän, savukaasun lämpötila voi olla 
erittäin korkea (yli 500 ºC) ja hyötysuhde on tyypillisesti 50 - 60 
% luokkaa. Varaavissa tulisijoissa hyötysuhteeseen vaikuttaa eniten 
varaavan massan määrä (ja materiaali) ja savukanavien pituus ja 
koko. Parhaimmillaan varaavissa tulisijoissa hyötysuhteet ovat 80-90 
% luokkaa.

Pien-
tulisijojen

Artikkelissa kuvataan puun palamisen kulkua sekä 
päästöjen muodostumista sekä niihin vaikuttavia teki-
jöitä. Luodaan myös katsaus nykyisin voimassa oleviin 
standardeihin, päästömääräyksiin sekä tulisijojen 
testaukseen.

päästöistä ja 
testauksesta

Jarkko Tissari 
Tutkija, assistentti, FT 
Kuopion yliopisto

Heikki Oravainen 
Tiiminvetäjä
erikoistutkija, TkL
VTT 
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TULISIJAN KAASUMAISET PÄÄSTÖT

Hiilidioksidi 

Palamisprosessien toivottu lopputuote on 
hiilidioksidi. Kun kiinteä hiili on saatu 
hiilidioksidiksi asti, puu on antanut kaiken 
mahdollisen energian, joka siitä on saata-
vissa. Hiilidioksidipäästö onkin siis suoraan 
verrannollinen siihen, miten täydellisesti 
polttoaine on saatu poltettua loppuun. Hii-
lidioksidi päästönä on kasvihuonekaasu. 
Puun poltosta vapautuvan hiilidioksidin ei 
yleensä ajatella olevan päästöä, koska 
puu kasvaessaan on sitonut juuri vastaavan 
määrän hiilidioksidia ilmakehästä, kuin se 
vapauttaa sitä poltettaessa. Sen sijaan fos- 
siilisia polttoaineita (kuten öljy ja kivihiili) 
poltettaessa hiilidioksidi vapautuu ilmake-
hään eikä sitoudu enää uudelleen.

Hiilimonoksidi

Kun puu palaa epätäydellisesti, syntyy 
häkäkaasua eli hiilimonoksidia (CO). 
Häkä on ilmaa hieman kevyempi tervey-
delle haitallinen kaasu, jota ei voi aistein 
havaita. Tulisijoissa häkäpäästöjä syntyy 
koko polttoprosessin aikana, eniten polton 
alku- ja loppuvaiheissa (Kuva 1). Kaasu-
untumisvaiheessa häkäpäästöä syntyy, 
koska palamisolosuhteet eivät ole yleensä 
riittävän hyvät. Voimakkaan palamisen ai-
kana häkäpäästö on alimmillaan ja kasvaa 
taas hiillosvaiheessa. Hiillosvaiheessa pa-
lamisreaktiot tapahtuvat kiinteän hiilen ja 
kaasumaisen hapen välillä, kun muissa pa-
lamisen vaiheissa reaktiot tapahtuvat kaa-
sumaisten hiiliyhdisteiden ja kaasumaisen 
hapen välillä. Siksi hiillosvaiheessa syntyy 
häkää, ja sitä syntyy niin kauan, kuin tu-
lipesässä on kytevää hiillosta. Häkäkaasu 
onkin merkittävä ongelma sisäilman laadun 
kannalta. Mikäli savupelti suljetaan liian 
aikaisin, häkäkaasua voi joutua sisäilmaan 
ja aiheuttaa häkämyrkytyksen. Kaasutus-
vaiheen häkäpäästöjä voidaan alentaa 
hyvän toisiopalamisen avulla (Kuva 1). 
Sen sijaan hiillosvaiheen häkäpäästöihin 
on vaikea vaikuttaa. Mittausten mukaan 
häkäpäästöt ovat suurimpia kiukailla ja 
perinteisen rakoarinan omaavilla polttolait-
teilla (Kuva 2). Sen sijaan uuden teknii-
kan varaavilla tulisijoilla ja pellettilaitteilla 
päästöt ovat huomattavasti pienemmät

Kuva 1. Häkäpitoisuuden vaihtelu perinteisellä varaavalla takalla ja toisioilmalla varus-
tetulla modernilla takalla yhden panoksen aikana (panoksen syöttöhetki merkitty pystykat-
koviivalla). 

(m
g/

m
3

, 
re

d-
pi

to
is

uu
s)

Kuva 2. Erityyppisten pienpolttolaitteiden keskimääräiset häkäpäästöt  (Tissari, 2008). 
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Muut kaasumaiset päästöt

Muista kaasumaisista päästöistä tärkeimpiä 
ovat erilaiset orgaaniset päästöt. Hiili- 
vetypäästöt (CxHy), syntyvät epätäydellisen 
palamisen seurauksena, kun osa puun kaa-
suuntumistuotteista jää hajoamatta loppuun. 
Hiilivety-yhdisteitä on savukaasussa satoja 
erilaisia ja ne jaotellaan niiden kiehumis-
lämpötilan mukaan (ts. keveyden mukaan) 
erittäin haihtuviin, haihtuviin, puolihaihtuviin 
ja hiukkasfaasin orgaanisiin yhdisteisiin. 
Tärkein erittäin haihtuvista hiilivedyistä on 
metaani (CH4), joka on voimakas kasvi-
huonekaasu. Rutiininomaisesti pienpolton 
päästömittauksissa mitataan ainoastaan 
kokonaishiilivetypitoisuutta (OGC, orgaani-
sesti sitoutunut hiili) mittaamalla ns. liekki-
ionisaatiodetektorilla (FID) kaasumaisessa 
muodossa olevan hiilen määrä (mg hiiltä 
per m3). Puun poltossa muodostuvista hii-
livedyistä osa on terveydelle haitallisia 
syöpävaarallisia ja ärsyttäviä yhdisteitä. 
Yleensä mitä raskaampi yhdiste on (tai mitä 
kiinteämpää aine on) sitä haitallisempi se 
on terveydelle hengitettynä. Yleensä puun 
poltossa muodostuu myös erittäin haitallisia 
polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH). 

Tulisijoissa hiilivetypäästöt ovat suurim-
millaan panoksen syttymisvaiheessa ja alim-
millaan hiillosvaiheessa (Kuva 3). Hyvällä 
toisiopalamisella syttymisvaiheen kaasumai-
sia hiilivetypäästöjä voidaan merkittävästi 
vähentää (Kuva 3). Hiilivetypäästöt kytkey-
tyvät täysin palamisolosuhteisiin, joten jat-
kuvatoimisessa pelletin poltossa päästöjä ei 
muodostu juuri lainkaan, kun taas kiukailla 
päästöt voivat olla erittäin suuret (Kuva 4).

Muita kaasumaisia päästöjä ovat typen 
oksidien (typpimonoksidi NO ja typpidiok-
sidi NO2, yhteisesti NOx) päästöt. Käytän-
nössä pienpolton olosuhteissa NOx-päästö 
muodostuu polttoaineessa olevasta typestä, 
joten sen päästöihin on vaikea vaikuttaa 
polttoteknisin keinoin. Korkeissa lämpöti-
loissa (yli 1400 ºC) NOx päästöjä voi muo-
dostua myös palamisilman typestä.

Kuva 3. Kokonaishiilivetypitoisuuden vaihtelu perinteisellä varaavalla takalla ja toisio-
ilmalla varustetulla modernilla takalla yhden panoksen aikana (panoksen syöttöhetki 
merkitty pysty-katkoviivalla). 
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Kuva 4. Erityyppisten pienpolttolaitteiden keskimääräiset kokonaishiilivetypäästöt
(Tissari, 2008). 
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TULISIJAN HIUKKASPÄÄSTÖT

Hiukkaspäästöistä yleisesti

Pienhiukkaset ovat eniten terveyshaittoja 
aiheuttava ulkoilman päästökomponentti 
Euroopassa. Puun poltosta syntyvät hiuk-
kaspäästöt voidaan jakaa pienhiukkasiin 
ja karkeisiin hiukkasiin. Pienhiukkaspäästöt 
sisältävät aiemmin mainittujen kiinteiden hii-
livety-yhdisteiden lisäksi ns. nokea ja höyrys-
tynyttä tuhkaa. Noen syntymistä ei voi estää 
puun pienpolton olosuhteissa. Nokea syntyy 
liekin sisimmissä osissa polttoainerikkailla 
alueilla. Optimaalisissa olosuhteissa noki-
hiukkaset saadaan hapetettua (=poltettua) 
lähes täydellisesti liekin ulko-osan happirik-
kaalla alueella ja tämä noen palaminen ha-
vaitaan liekin keltaisena värinä. Noen pa-
laminen itse asiassa tuottaa huomattavasti 
säteilylämpöä tulipesään ja sen muodos-
tuminen ja palaminen on siten toivottavaa. 
Päästöä noesta muodostuu siinä vaiheessa, 
kun se jää palamatta loppuun. 

Useisiin muihin polttoaineisiin verrattuna 
puu sisältää myös paljon tuhka-aineita (noin 
0.5 %). Tuhka-aineista tärkeimpiä ovat kalsi-
um (Ca), kalium (K), magnesium (Mg), man-
gaani (Mn), rikki (S), kloori (Cl), fosfori (P), 
rauta (Fe) ja sinkki (Zn). Suurin osa tuhkasta 
(mm. pääosin Ca) vapautuu puuta poltet-
taessa suurina kiinteinä ”hiukkasina”, jotka 
muodostuvat takertumalla toisiinsa kaasuun- 
tuvan polttoaineen haihtuessa niiden ym-
päriltä ja muodostavat ns. pohjatuhkan. 
Näitä pohjatuhkahiukkasia, jotka saattavat 
sisältää myös itse palamatonta polttoai-
netta (hiiltä), saattaa lähteä savukaasuun, 
varsinkin jos savukaasuvirta on voimakas. 
Ne ovat kuitenkin niin suuria, että yleensä 
ne jäävät tulisijan kanaviin tai viimeistään 
putoavat heti piipun suusta katolle. Nämä 
karkeat hiukkaset ovat myös niin suuria, että 
ne eivät pääse ihmisen hengityselimistöön, 
vaan suodattuvat nenä-nielualueelle ja siten 
eivät aiheuta terveyshaittoja.

Osa puun tuhkan aineosasista (mm. K, S, 
Cl, Zn) ovat niin haihtuvia, että ne höyrys-
tyvät liekissä kaasumaiseen muotoon ja tii-
vistyvät uudelleen lämpötilan laskiessa heti 
tulipesässä ja sen jälkeen, ja muodostavat 
pienhiukkasia. Näiden hiukkasten muodos-
tumista ei voida estää. Tuhkayhdisteiden 
terveydellisestä haitallisuudesta ei ole riit-
tävästi tietoa, mutta yleisesti liukenemat-

tomien yhdisteiden (puussa esim. sinkkiok-
sidi, ZnO) on todettu olevan haitallisempia 
kuin liukenevien yhdisteiden (esim. kalium-
sulfaatti, K2SO4).

Pienhiukkaset

Pienhiukkaset ovat vaikutuksiltaan merkit-
tävin päästökomponentti puun pienpolton 
päästöissä. Pienhiukkaspäästön haital-
lisuutta ja merkittävyyttä kuvataan erilaisilla 
päästösuureilla. Tyypillisesti pienhiukkasista 
mitataan lukumäärää, massaa, kokoa, muo- 
toa (rakenne) ja kemiallista koostumusta, jot-
ka kaikki vaikuttavat hiukkasten haitallisuu-
teen ja niiden käyttäytymiseen tulisijoissa, 
ilmakehässä ja esimerkiksi ihmisen hen-
gitysteissä. Hiukkasten lukumäärä kertoo, 
kuinka monta hiukkasta päästössä on. Hiuk-
kasten koko vaikuttaa siihen, miten syvälle 
hengityselimistöön ne voivat kulkeutua ja 
miten hiukkaset jäävät (depositioituvat) 
hengityselimistöön. Yleensä mitataan hiuk-
kaskokojakaumia ts. hiukkasten massa- tai 
lukumääräpitoisuutta niiden koon funktiona. 
Myös hiukkasten muoto ja rakenne vaikutta-
vat niiden käyttäytymiseen ja saattavat ker-
toa niiden syntymekanismeista. Hiukkasten 
kemiallinen koostumus kertoo eniten niiden 
mahdollisesta haitallisuudesta. 

Pienpoltossa pienhiukkasille ei ole asetettu 
päästöraja-arvoja, koska mittaukselle ei 
ole vielä olemassa standardisoitua mene-
telmää.

Pienhiukkaspäästöt vaihtelevat merkit-
tävästi eri palamisolosuhteissa. Tyypillisesti 
alle 1 % puusta vapautuu pienhiukkasina eli 
pienhiukkasten massapäästökerroin, PM1, 
on alle 10 g/kg. Pelletinpoltossa päästöker-
roin on 0.1-0.3 g/kg, moderneilla tulisijoilla 
0.3-1 g/kg, perinteisillä tulisijoilla 0.6-3 g/
kg ja perinteisillä kiukailla yli 3 g/kg, mutta 
päästökertoimen ratkaisee käytännössä pa-
lamisolosuhteet, ei välttämättä polttolaite 
(Kuva 5). Koska puun polton pienhiukkaset 
ovat muodostuneet höyrystymis-tiivistymis 
–prosessin kautta, ne ovat keskimäärin erit-
täin pieniä (kokojakauman keskikoko 50 – 
200 nm). Siten pienhiukkasia ei voi aistein 
mitenkään havaita. Koska hiukkaset ovat pie- 
niä, mutta niiden massapäästö on suhteel-
lisen suuri, hiukkasia on lukumääräisesti erit-
täin paljon. Kilon puumäärän polttaminen 
tuottaa luokkaa 1 000 000 000 000 000 
kappaletta hiukkasia mikä tarkoittaa, että 
yhden kuutiosentin (1 cm3 = noin sokeripala) 

tilavuudessa savukaasussa on tyypillisesti 10-
100 miljoonaa hiukkasta. Merkittävin tekijä 
hiukkasten lukumääräpäästöön on tuhkan 
höyrystyminen poltossa. Höyrystymiseen 
taas vaikuttaa eniten kaasutuslämpötila ja 
tuhkan koostumus, joten lukumääräpitoisuu-
det ovat korkeita myös kaasupäästöjen 
suhteen puhtaassa pelletinpoltossa. Pien-
hiukkasten sisältämän noki- ja orgaanisen 
aineen osuus on täysin palamisolosuhteista 
kiinni (Kuva 5). Kitupoltossa ja perinteisillä 
kiukailla noen ja orgaanisten yhdisteiden 
osuus pienhiukkasmassasta saattaa olla yli 
95 %, kun perinteisillä tulisijoilla osuus on 
noin 80 %, moderneilla tulisijoilla alle 70 
% ja pelletinpoltossa alle 10 % (loppuosa 
höyrystynyttä tuhkaa).

Hiukkaspäästöjen yhteys muihin 
päästöihin

Koska hiukkaspäästöihin vaikuttavia 
tekijöitä on paljon, kaikissa tilanteissa 
päteviä suoria yhteyksiä eri päästöjen 
välillä on vaikea löytää. Karkeiden 
tuhka (tai palamaton polttoaine) hiuk-
kasten päästö on kytköksissä enem- 
mänkin polttolaitteen fyysisiin rakenteisiin 
ja virtausoloihin tulipesässä ja kanavissa, ei 
palamisen hyvyyteen. Keskimääräisesti pi-
enhiukkaspäästöt ovat suoraan yhteydessä 
palamisen hyvyyteen tulipesässä, joten 
huonoissa palamisolosuhteissa esimerkiksi 
PM1 päästö on kaasupäästöjen tavoin 
korkea ja hyvissä olosuhteissa matala. Opti-
maalisissa palamisolosuhteissa PM1-päästöt 
eivät korreloi kaasupäästöjen kanssa, vaan 
kaasutuslämpötilalla ja polttoaineen tuhkan 
koostumuksella on suurempi merkitys.

Tulisijojen osalta päästöissä on paljon 
vaihtelua, eikä selkeitä korrelaatioita pien- 
hiukkasten ja häkä- tai hiilivetypäästön välillä 
voida havaita. Hiukkasten lukumääräpäästö 
ei käytännössä korreloi minkään päästökom-
ponentin kanssa. Sen sijaan hiukkasten koko 
kasvaa huonoissa palamisolosuhteissa, kun 
myös kaasupäästöt ovat suuret.

Kokonaisuudessaan pienhiukkaspäästöt 
ovat huomattavasti haitallisempia ja vai-
keammin hallittavia kuin kaasupäästöt. Puun 
pienpoltto on pienhiukkasilla mitattuna liiken-
teen veroinen päästölähde Suomessa. Tulisi-
jojen pienhiukkaspäästöjen rajoittamisessa 
ensimmäinen askel tapahtuu häkä- ja hiilive-
typäästöraja-arvoilla, joilla eniten päästöjä 
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aiheuttavien laitteiden päästöjä voidaan 
vähentää. 

TULISIJOJEN TESTAUS

Eurooppalaisen standardisoimisjärjestön 
(CEN) tekninen komitea TC 295 on saanut 
vuosien työn jälkeen valmiiksi muutamia 
harmonisoituja standardeja kiinteää polt-
toainetta käyttävien tulisijojen testaamiseen. 
Standardisoimisjärjestöön kuuluvat kaikki 
EU-maat (27) sekä Islanti, Norja ja Sveitsi.

Harmonisointi tarkoittaa tässä tapauk-
sessa, että tulisijoille on mahdollista saada 
CE-merkki. Merkin saaminen edellyttää, 
että tulisijat testataan laadittujen EN-stan-
dardien mukaan testauslaitoksessa, joka 
on saanut ns. ilmoitetun laitoksen (notified 
body) statuksen. Tämä menettely perustuu 
rakennustuotedirektiivin (CPD)vaatimuksiin. 
Suomessa ilmoitettuna laitoksena toimii tois-
taiseksi vain VTT. Työn alla on statuksen 
saaminen myös kiinteän polttoaineen kamii-
noille, mutta rajoitettuna pelkästään puupol-
ttoaineelle. Puulämmitteisille saunankiukaille 
on tulossa oma standardi ja sille VTT tulee 
myös hankimaan testausoikeudet. Lisäksi VTT 
sai vähän aikaa sitten akkreditoinnin kiin- 
teän polttoaineen kattiloiden testaamiseksi 
standardin EN 303-5 mukaisesti. Kattila-
standardi on kuitenkin ns. vapaaehtoinen 
standardi, se ei kuuluu rakennustuotedirek-

tiivin alaisiin standardeihin eikä se johda 
CE-merkintään.

Tällä hetkellä voimassa olevat harmo-
nisoidut standardit ovat varaaville tulisijoille 
(EN 15250), kamiinoille (EN 13240), ko-
titalousliesille (EN 12815), takkasydämille 
(EN 13229) sekä pellettikamiinoille (EN 
14785). Valmistumassa on myös oma stan-
dardi puulämmitteisille kiukaille.

Varaavan tulisija testaus
Standardi EN 15250 on tehty tehdasval-
misteille varaaville tulisijoille. Tyypillisiä ovat 
vuolukiviuunit ja valukappaleista valmistetut 
uunit, mutta myös tiiliuunit voivat kuulua 
tähän kategoriaan. Edellytyksenä on että 
ne toimitetaan käyttöpaikalle sisältäen 
kaikki uunin tarvitsemat osat, joista se 
voidaan koota ainoastaan yhdellä tavalla.

Testaukseen kuuluu kaksi polttokoetta, 
joiden aikana mitataan uunin päästöt, sa-
vukaasun lämpötila sekä suojaetäisyydet 
palaviin rakenteisiin. Varaavien uunien stan-
dardissa on polton suoritustapa määritelty 
suhteellisen vapaasti. Kokeet tehdään käyt-
täen keinovetoa, jolloin se on vakio koko 
polttoaineen palamisen aikana.

Laitevalmistaja määrittelee myös polt-
toainemäärän sekä millaisiin panoksiin 
se jaetaan ja milloin panoksen laitetaan 
uuniin. Standardissa on määritelty, että polt-

topuuna voidaan käyttää vain koivua, pyök-
kiä tai valkopyökkiä. Polttoaineen kosteus 
pitää olla välillä 12 - 20 %.  Päästöistä CE-
merkintää varten tarvitsee määrittää aino-
astaan savukaasujen hiilimonoksidipitoisuus 
(CO). Esimerkiksi hiukkasia ei tarvitse mitata 
lainkaan. Suurin sallittu CO-pitoisuus on 
0,3 % laskettuna 13 %:n happipitoisuuteen. 
Savukaasujen lämpötila mitataan ns. imupy-
rometrin avulla, jolla saadaan paremmin 
selville todellinen lämpötila. 

Hyötysuhde lasketaan ns. epäsuoralla 
menetelmällä eli standardissa esitettyjen 
kaavojen perusteella. Laskenta perustuu sa-
vukaasun pitoisuuteen (happi, hiilidioksidi 
ja hiilimonoksidi) sekä savukaasun lämpö-
tilaan. Testauksessa saatu hyötysuhde ei 
siis ole aivan todellinen, varsinkin kun 
käytetään koneellista vetoa, mutta se on 
kuitenkin vertailukelpoinen eri testauslabora-
torioiden tulosten kanssa. Se onkin ollut stan-
dardin perusperiaate. Samoin periaatteena 
on ollut, että yksinkertainen CO-pitoisuuden 
mittaus antaa riittävän kuvan polttolaitteen 
päästöistä.

Kuva 5. Pienhiukkasmassan koostumus eri PM1-päästökertoimilla.
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Savukaasujen vapaalämpö on suurin 
häviökomponentti. Se riippuu pääasiassa 
savukaasun lämpötilasta ja yli-ilmakertoimes-
ta. Häviö on luokkaa 15 - 25 % riippuen 
palamisesta. CO:n aiheuttama häviö on 
yleensä pieni vaikka CO-pitoisuus olisikin 
päästömielessä huomattava. Varaavien uu-
nien hyötysuhteet ovat luokkaa 75 - 85 %.

Puumäärän valinnalla ja savukanavan 
vedolla on suuri vaikutus lopputulokseen.  
Standardissa on kuitenkin määritelty, että 
käyttöohjeeseen on kirjoitettava samat 
ohjeet kuin on käytetty tulisijan testauk-
sessa. Tällä tavalla on haluttu estää kulut-
tajien harhauttaminen testaustuloksilla. 
Polttoainemäärä mm. tulee mukaan CE-
merkintään. Samoin uuniin varautuneen ener- 
gian määrä ja lämmönluovutuskäyrä ovat 
riippuvaisia polttoainemäärästä.

Turvallisuustesti tehdään kaksinkertai-
sella polttoainemäärällä normaaliin polt-
toon verrattuna. Tämän testin aikana 
uunin pintalämpötila kohoaa luonnollisesti 
korkeimmaksi ja samalla turvaetäisyydet 
määritetään.

Kamiinoiden ja muiden laitteiden 
testaus
Kamiinoiden testauksessa polttoainemäärä 
perustuu laitevalmistajan ilmoittamaan nimel-
listehoon. Päästö ja hyötysuhde määritetään 
samaan tapaan kuin varaavilla uuneilla. 
Samoin suojaetäisyyksien määrittämiseen 
käytetään samanlaista mittausmenetelmää. 
Liesien ja takkasydämien testaus on pitkälti 
samantyyppistä. Kaikissa standardeissa 
hyötysuhteen laskenta perustuu samoihin 
laskentakaavoihin.

Muiden kuin hiilimonoksidipäästöjen 
mittaus
Vaikka harmonisoiduissa EN-standardeissa 
ei olekaan vaatimusta muiden päästöjen 
kuin CO-pitoisuuden mittaamiseksi, vaa-
ditaan useissa maissa myös hiilivety-, 
typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen mittaa- 
mista. Hiilivetypäästöt ja typenoksidien 
päästöt voidaan mitata kaupallisilla, jatku- 
vatoimisilla analysaattoreilla. 

Tulisijoista hiilivetypäästöjä ei tarvitse mi-
tata kuin Ruotsissa ja Itävallassa myytävistä 
laitteista.

Sen sijaan hiukkaspäästöjen mittaa-
mista vaaditaan useissa maissa. Tässä on 
ongelmana se, että CEN ei ole pystynyt 
tekemään yhtenäistä hiukkasmittausme-
netelmää. Nykyisin mittausmenetelmiä on 
useita ja kunkin maan määräykset on sidottu 
tiettyyn mittausmenetelmään. Tämä on ollut 
este yhtenäisen menetelmän sopimiseen. 

Suurin periaatteellinen ero on savukaasun 
näytteenotossa. Yleisimmin savukaasunäyte 
otetaan suoraan laitteesta tulevasta savu-
kaasusta. Tämä menetelmä on käytössä 
mm. Saksassa, Itävallassa ja Iso-Britannias-
sa. Toinen vaihtoehto on ottaa hiukkasmit-
tausnäyte laimennetusta savukaasusta. 
Tämä menetelmä on käytössä mm. Nor-
jassa ja hyväksytään myös vaihtoehtoiseksi 
menetelmäksi Tanskassa. Myös Iso-Britan-
niassa tämä on vaihtoehtoinen menetelmä. 
Varsinkin puun poltossa ja silloin kun pa-
laminen ei ole hyvää, näillä menetelmillä 
tulee iso ero mittaustulokseen. Kun savu-
kaasu laimennetaan, savukaasuissa olevat 
tervamaiset yhdisteet kondensoituvat muo-
dostaen lisää hiukkasia. Myös puun polton 
alkalit, jotka höyrystyvät puun tuhkasta, kon-
densoituvat ja lisäävät hiukkasmassaa. 

Tulisijojen standardisointia tekevä CEN 
TC 295 valmisteli savukaasujen laimennuk-
seen perustuvan hiukkasmittausmenetelmän, 
mutta se äänestettiin isojen eurooppalaisten 
maiden äänillä hylättäväksi. Syynä oli se, 
että eri maiden olisi pitänyt muuttaa laissa 
olevia hiukkaspäästörajoja, koska uudella 
menetelmällä mitatut hiukkaspitoisuudet oli-
sivat olleet korkeampia.

Seuraavana vaiheena on yritys valmistella 
uusi menetelmä, joka perustuisi hiukkasten 
lukumäärän mittaamiseen. Tämä vaatii kui-
tenkin vielä paljon tutkimustoimintaa. Yhtenä 
hankaluutena on se, että hyvästä poltosta 
voi tulla lukumääräisesti enemmän hiukkasia 
kuin huonosta poltosta.  

Hiukkaspäästörajojen tiukentuminen 
lähitulevaisuudessa
Tulisijojen päästökeskustelu on keskittynyt 
nykyisin pienhiukkaspäästöihin. Varsinai-
sesti nykyisin ei kuitenkaan mitata pienhiuk-
kaspäästöjä vaan kokonaishiukkaspäästöjä. 
Pienhiukkasia kyllä mitataan paljonkin 
tutkimusprojekteissa, mutta mittaukselle ei 
ole vielä olemassa standardisoitua mene-
telmää.

Hiukkaspäästörajoja ollaan nykyisin tiu-
kentamassa eniten Keski-Euroopan maissa 
kuten Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä.
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Voimalaitoksen savukaasuvirtausmittausta  
tarvitaan kahdesta syystä: kokonaispäästöjen 
määrittämiseksi (pitoisuus kertaa virtaus) ja 
energiatuotantoprosessin kokonaishäviön 
laskemiseksi. 

Kaikki laitokset määrittävät vuosittaiset 
kokonaispäästönsä ilmaan, mutta määri-
tystarkkuudelle ei ole annettu mitään sitovia 
vaatimuksia. Isoja polttolaitoksia koskeva 
LCP-direktiivi määrittää nykymuodossaan 
tarkkuusvaatimukset pitoisuusmittauksille, 
mutta ei kokonaispäästöjen mittauksille. 

Energian tuotantoprosessien häviöt mää-
ritetään tyypillisesti vain kertaluontoisesti 
kattilatoimitukseen liittyvänä takuumittauk-
sena. Jatkuvatoimista kattilahyötysuhteen 
tai polttoaineen laadun seurantaa tehdään 
toistaiseksi vain muutamalla suurimmalla lai-
toksella. Näistä syistä savukaasun virtausmit-
taus on käytössä vain noin puolella suurista 
voimalaitoksista. Muilla laitoksilla savukaa-
sumäärä määritetään syötetyn polttoaineen 
koostumuksen ja massavirran perusteella.

Muutospaineet
Ilmansuojelun kannalta oleellista on kontrol-
loida kokonaispäästöjä eikä pitoisuuksia. 
LCP-direktiivi rajoitettiin vain pitoisuuksia 
koskevaksi, koska sitä valmisteltaessa ei ol-
lut olemassa yleisiä valmiuksia savukaasun 
virtausmittausten laadun varmennukseen.

Savukaasujen 
virtausmittaus –

nykytilanne ja
tulevaisuus

Ville Laukkanen 
Kehityspäällikkö

Risto Kuoppamäki 
Toimitusjohtaja
Indmeas Oy

Keskustelu päästökaupan laajentamisesta 
koskemaan CO2-päästöjen lisäksi myös 
muita ilmapäästöjä on koko ajan käyn-
nissä. Laajentaminen merkitsisi ilman muuta 
tarvetta mitata tarkasti savukaasumääriä.

Savukaasun tilavuusvirtausmittauksella on 
kasvava rooli myös energiahäviön tarkassa 
määrittämisessä. Normaalitapauksissa savu-
kaasuhäviö on voimalaitoksen ylivoimaisesti 
suurin häviökomponentti. Yli 20 % kaikesta 
polttoaineen energiasta voidaan työntää 
”savuna” tai tarkemmin ottaen vesihöyrynä 
ilmaan. Vaikka jätettäisiin huomiotta polt-
toaineessa olevan veden lauhdelämpö, on 
savukaasuhäviö lähes 5 % kaikesta käyte-
tystä energiasta.

Kuva 1 Hiilivoimalaitoksen yksinkertaistettu energiatase

Savukaasun virtausmittauksesta on tulossa yksi voimalaitoksen tärkeimmistä mit-
tauksista. Sille asetetut laatuvaatimukset tiukentuvat päästökaupan laajentumisen 
sekä energiatehokkuusvaatimusten myötä.
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Mikäli halutaan tarkka tieto voimalai-
toksen optimointia varten on ensiarvoisen 
tärkeää, että käytettävissä on reaaliaikai-
nen ja tarkka savukaasun virtausmittaus. 

Savukaasun virtausmittaus 
Yleisimmin käytetyt savukaasun virtausmit-
tarit ovat termisiä massavirtausmittareita, 
ultraäänimittareita sekä pitot-putkimittauk- 
sen muunnelmia. Termisessä massamitta-
rissa mittaus perustuu lämmitetyn sondin ohi 
virtaavan savukaasun jäähdytysvaikutuksen 
mittaamiseen. Ultraäänimittaukset perustuvat 
ultraäänen myötä- ja vastavirtaan mitattujen 
kulkunopeuksien eron mittaamiseen. Pitot-
putkella savukaasun nopeus määritetään 
sen putkeen aiheuttaman patopaineen 
avulla. 

Perinteistä mittalaitetta merkittävästi edul-
lisempi tapa on määrittää savukaasuvirtaus 
käyttäen hyväksi savukaasupuhallinta ja 
siitä mitattavia suureita, kuten virrankulu-
tusta ja kierrosnopeutta. Savukaasumäärän 
laskentayhtälö määritetään kalibroimalla 
se paikan päällä virtausreferenssiä vasten. 
Puhallinmenetelmän merkittävin etu on se, 
ettei se vaadi laitokselta lisäinstrumentointia, 
vaan voidaan toteuttaa olemassa olevilla 
prosessilaitteilla ja mittauksilla. Puhallinmit-
tauksen virtauslaskenta perustuu kenttäka-
librointidataan, joten se antaa alusta lähtien 
oikeita virtausarvoja. 

Termisten massavirtausmittausten sekä 
paine-eroon perustuvien pitot-putkien ja 
annubar–mittausten ongelmana on mitta-
laitteiden likaantuminen ja näissä onkin esi- 
merkiksi ilmapuhallus tai vastaava järjes-
tettävä anturin pitämiseksi puhtaana. Kalib- 
rointitulosten perusteella mittauksista luotet-
tavin on ultraäänimittaus. Oikein asennet-
tuna, huollettuna ja kalibroituna sillä voidaan 
saavuttaa 3-5 prosentin kokonaisepävar-
muus vuosittaiseen savukaasumäärään. 
Ultraäänimenetelmän haittapuolena on tois-
taiseksi sen kallis hinta.

 
Virtausmittauksen laadunvarmennus
Sekä Suomessa että maailmalla yleisimmin 
käytetty laadunvarmennustapa savukaa-
sumäärälle on pitot-putkella tehtävä vertailu-
mittaus. Pitot-mittauksissa on kuitenkin ha-
vaittu merkittäviä laatuongelmia. Ruotsissa 
vuonna 2007 tehdyssä vertailussa 12 ak-
kreditoidun pitot -mittaajan tulokset samassa 
savupiipussa samalla virtaustasolla erosivat 
toisistaan jopa 25 %. Vastaavia havaintoja 
on saatu eri puolilla maailmaa.

Indmeas on kehittänyt merkkiainetek-
niikkaan perustuvan kalibrointimenetelmän 
savukaasuvirtauksille. Menetelmässä kaa-
sumaista radioaktiivista merkkiainetta 
syötetään pulssina prosessiin esimerkiksi 
ennen savukaasupuhallinta, jonka jälkeen 
sen kulkunopeus mitataan piipussa savukaa-
sukanavan ulkopuolelta säteilyilmaisimien 
avulla. Tällä hetkellä markkinoilla olevista 
menetelmistä merkkiainemenetelmä on ai-
noa, joka on akkreditoituna kalibrointipalve-
luna saatavana sekä on tarkin käytettävistä 
menetelmistä.

 
Standardisoinnin muutosaikataulu
Tällä hetkellä EU:n standardisointityöryhmät 
laativat standardia sekä savukaasumittauk-
sen suorittamiselle että sen laadun varmistuk-
selle ja kokonaispäästöjen laskennalle sekä 
raportoinnille. Työryhmille annettujen ai-
kataulujen mukaan standardien pitäisi olla 
valmiita ja kansallisesti hyväksyttyjä vuoden 
2011 loppuun mennessä. Tämä merkitsee 
sitä, että tekniset valmiudet päästökaupan 
laajentamiseksi ja LCP-direktiivin täyden-
tämiseksi savukaasujen kokonaismääriä 
koskevaksi olisi mahdollista vuodesta 2012 
alkaen.
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Ohjeistus  
päästömittauspaikalle ja
mittausyhteille

Mittauspaikoilla, joissa sekä mittaustekniset että tur-
vallisuuteen liittyvät seikat on riittävästi huomioitu, 
on keskeinen merkitys päästömittaustulosten luotet-
tavuuteen. Luotettavien päästömittaustulosten avulla 
laitoksen on mahdollista tuottaa oikeaa mittaustietoa 
velvoitteiden toteutumisen seuraamiseksi.

Johdanto

EU:n yhteisölainsäädännössä on valmistunut viime vuosina direktiivit 
suurille polttolaitoksille (large combustion plants, LCP, 2001/80/
EC) sekä jätteenpoltolle 2000/76/EC. Nämä direktiivit aiheuttavat 
muutoksia suomalaisiin päästömittauskäytäntöihin, kuten päästömit-
tauksiin ja niiden laadunvarmistukseen sekä päästörajoihin. Direktii-
vit on otettu käytäntöön Suomessa valtioneuvoston asetuksina N:o 
362/2003 (jätteenpoltto) sekä N:o 1017/2002 (LCP- asetus). 

Yhteistä molemmille edellä mainituille asetuksille on se, että niissä 
esitetään vaatimuksia päästöjen jatkuvatoimiselle mittaukselle ja mit-
tausten laadunvarmistukselle. Ensimmäisenä nämä uudet mittausvel-
voitteet astuivat voimaan yli 100 MW:n voimalaitoksilla 27.11.2004 
alkaen. Näissä laitoksissa vaaditaan jatkuvatoimisia mittauksia (tiet-
tyjä poikkeuksia lukuun ottamatta) rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiuk-
kaspitoisuudelle. Toiminnanharjoittajan on osoitettava käyttämiensä 
päästömittalaitteiden toiminnan laatu EN 14181-standardin periaat-
teiden mukaisesti.

Viime vuosina viranomaiset ovat edellyttäneet myös muilta kuin 
edellä mainittujen asetusten alaisilta laitoksilta (eli suurilta voimalai-
toksilta ja jätteenpolttolaitoksilta) omien mittalaitteidensa mittausepä-
varmuuden tuntemista. Tyypillisiä laitoksia ovat olleet mm. soodakat-
tilat ja meesauunit. Tavallisesti tämä tarkastelu on tehty näissäkin 
kohteissa EN 14181-standardin avulla. 

Päästömittauspaikan ja -mittaustason on täytettävä kaikki vaa-
timukset, jotka niille on asetettu, jotta voidaan taata mittaustulosten 
edustavuus ja vertailukelpoisuus asetettuihin velvoitteisiin nähden.

VTT laati vuonna 2008 ohjeistuksen suomalaisille päästömittaus-
paikoille ja mittausyhteille asetettavista vaatimuksista. Hankkeen ra-
hoittajina toimivat Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä VTT. 

Harri Puustinen
Tutkimusinsinööri, VTT 

Ohjeistus (nro VTT-R-11101-08) löytyy VTT:n sivuilta http://www.
vtt.fi/inf/julkaisut/muut/2008/VTT-R-11101-08.pdf

Raportissa on esitetty kansalliset ohjeet asianmukaisesta päästömit-
tauspaikasta energia- ja metsäteollisuuden savupiippuihin. Ohjetta 
voivat käyttää hyväksi myös muut laitokset, joissa tehdään päästömit-
tauksia. Raportissa esitetyt tulkinnat ovat suosituksia eivätkä sinällään 
sitovia.

Mittauspaikan vaatimukset
Yhteisölainsäädännön tiukentumisen myötä päästömittaukset ovat 
merkittävästi lisääntyneet energiatuotantolaitoksissa ja muissa eri 
prosesseissa. Laitosten kiinteiden päästömittausten näytteenottolait-
teisto on asennettu usein korkealle piippuun päästömittauspaikalle, 
jossa mittauslaboratorioiden päästömittaajat tekevät toistuvasti mit-
tauksia useiden päivien ajan vuodessa. Lisäksi laitoksen henkilökun-
ta käy päästömittauspaikalla säännöllisesti tarkastamassa kiinteästi 
asennettujen päästömittalaitteiden kuntoa. 

Mittaustulosten luotettavuus sekä päästömittaajien ja laitoksen hen-
kilökunnan turvallisuus asettavat päästömittauspaikoille vaatimuksia, 
joita käsitellään tässä raportissa. Mittauspaikalle asetettavat vaa-
timukset on jaoteltu seuraaviin kokonaisuuksiin:

mittauspaikalle pääsy• 
mittauspaikan- ja tason valinta• 
mittausyhteiden koko• 
mittauspaikan työskentelytila ja olosuhteet• 
mittauspaikan työturvallisuus • 

Päästömittauspaikalle on päästävä kohtuullisin ponnisteluin. Suur-
ten voimalaitosten ja jätteenpolttolaitosten päästömittauksia tehdään 
vähintään kerran vuodessa useiden päivien ajan. Mittausten aikana 
mittaaja kiipeää mittauspaikalle kymmeniä kertoja. Kierreportailla 
kulkeminen on fyysisesti erittäin raskasta ja silloin kulutetaan myös 
runsaasti kallista mittausaikaa. Sen vuoksi olisi suositeltavaa, että 
mittauspaikoille päästäisiin hissillä, jolloin henkilöiden liikkuminen ja 
mittalaitteiden nosto mittauspaikalle helpottuisi huomattavasti. Hissi 
voidaan rakentaa sisäpiippuja kannattelevan betonipiipun sisä- tai 
ulkovaippaan. Päästömittauspaikalle nousemisen helpottaminen 
hissiä hyväksi käyttäen vaikuttaa myös AMS -päästömittausten 
luotettavuuteen. Mitä helpommin päästömittauspaikalle päästään, 
sitä varmemmin laitoksen henkilökunta kykenee valvomaan ja huol-
tamaan myös laitoksen kiinteästi asennettuja päästömittalaitteita. 
Lisäksi voidaan varmistua myös siitä, että avun saanti mittauspai-
kalle, tai tarvittaessa myös potilaan poiskuljetus piipusta, onnistuu 
huomattavasti helpommin kuin hissittömässä piipussa.
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vettä. Mittauspaikan olosuhteiden tulee täyttää muun muassa ak-
kreditoitujen mittausmenetelmien mittausolosuhteille asettamat vaa-
timukset. Sen vuoksi mittauspaikkana tulisi mahdollisuuksien mukaan 
olla katettu tila, jonka ympäristöolosuhteet hallitaan. Lisäksi mittaus-
paikalla tulee olla varmennettu yhteydenpitomahdollisuus laitoksen 
edustajaan.

Työturvallisuuskysymykset ovat keskeisessä asemassa luotettavien 
päästömittausten tekemisessä. Piipun ritilätasot ja piipun ja ritiläta-
sojen välit tulee peittää esineiden putoamisen estämiseksi. Mittaus-
paikalla tulee olla riittävä pelastautumis- sekä kaasuhälytysvarustus 
esimerkiksi kaasuvuotojen varalta. 

Jos sisäpiippuun vapautuu jostain syystä savukaasuja tai siellä syt-
tyy tulipalo, eivät korkealla päästömittauspaikalle olevat henkilöt 
ehdi turvallisesti poistumaan piipusta, vaikka käytössä olisikin tur-
vavarusteita. Sen vuoksi piippuihin tulisi rakentaa erillinen pelastau-
tumisparveke, jonne päästömittaajat pääsevät tilapäiseen turvaan 
piipun ulkopuolelle.

Mittauspaikalle voidaan rakentaa myös erillinen turvahuone. Ku-
vassa 3 näkyy  esimerkki tällaisesta turvahuoneesta, joka on raken-
nettu vuonna 2009 PVO-Lämpövoima Oy:n  Kristiinan voimalaitok-
sen piippuun mittaajien suojaksi mahdollisessa vaaratilanteessa.

Kuva 3.
Turvahuone, PVO-
Lämpövoima Oy, 
Kristiinan voima-
laitos

Turvahuoneen teh-
tävänä on suojata 
mittaajia savukaa-
suvuodon sattuessa 
sisäpiipputilassa. Huoneeseen puhalletaan ulkoa raitista ilmaa, 
millä varmistetaan hengitysilman saanti. Turvahuone on päällystetty 
alumiinilevyllä ja lämpöeristetty. Huoneeseen voidaan hankkia oma 
gene-raattori sähkökatkosta varten, ja siellä on kiinteä puhelinlinja 
valvomoon.

”Ohjeistus päästömittauspaikalle ja mittausyhteille asetettavista 
vaatimuksista”-raportissa esitetään niitä keinoja, miten olemassa ole-
vien laitosten päästömittausolosuhteita- ja työturvallisuutta voidaan 
huomioon jo suunnitteluvaiheessa!

 

Kuvassa 1 piipun betoniseen sisäseinään on asennettu hissi, jolla 
päästään kulkemaan päästömittauspaikalle ja jolla voidaan myös 
kuljettaa päästömittauslaitteisto mittaustasolle. 

Kuva 1 Mittaus-
paikalle pääsee 
hissilläkin

Mittaustason ja 
mittausyhteiden sijoit-
telun valinnassa tulee 
huomioida mittausten 
vaatima tilan tarve. 
Usein on ongelmana 
se, ettei kanavassa 
mittaustasolla pysty-
tä tekemään standardin vaatimaa verkkomittausta. Tämä johtuu 
yleensä siitä, että mittausten kohteena oleva betonipiipun sisäpiippu 
sijaitsee lähellä betonipiipun ulkoseinää, eikä tarvittavia yhteitä ole 
voitu sijoittaa symmetri-sesti piipun ympäri.

Asiaan voidaan vaikuttaa huolellisella mittauspaikan, mittausta-
son ja mittausyhteiden sijoituspaikkojen suunnittelulla. Esimerkiksi 
lentovalojen huoltoluukkuja voidaan hyödyntää mittausten tarpeisiin 
siten, että piipun mittausyhteet sijoitetaan lentovalojen huoltoluukku-
jen eteen. Huoltoluukkujen kohdalla oleviin mittausyhteisiin voidaan 
silloin asettaa tarvittavan pitkä sondi verkkomittausten onnistumi-
seksi.

Tarvittaessa on myös mahdollista tehdä betonipiippuun erikseen 
aukkoja päästömittauksia varten.

Mittausyhteiksi suositellaan laipallisia yhteitä, joissa tulisi olla 
riittävästi tilaa muttereiden ja pulttien käsittelemiseksi. Suositeltava 
nimelliskoko yhteille on 125 mm (5 tuumaa). Pienissä kanavissa 
voivat yhteet olla luonnollisesti pienempiä, mutta niiden koon tulee 
olla kuitenkin riittävän suuri mittaussondeja varten. Sisä- tai ulkokier-
teellisiä muhviyhteitä voidaan myös käyttää. Niiden materiaalin 
tulisi olla ruostumatonta terästä, sillä muuten niiden aukaiseminen 
ruostumisen vuoksi on usein lähes mahdotonta.

Kuvassa 2 on eräs esimerkki käytössä hyväksi todetusta laipal-
lisesta mittausyhteestä.

Kuva 2. 
Laipallinen 
mittausyhde

Mittauspaikan va-
rusteet ja olosuhteet 
tulee olla mittausten 
tarpeen mukaisia.
Mittauspaikalla tulee 
olla riittävästi säh-
köä, tarvittaessa pai-
neilmaa ja juoksevaa 
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European Power Industry 
Experience of EN14181

Introduction

An over-view of the standard is 
presented in the first section.  
European Power Industry ex-
perience is then described with 
reference to each of the Quality 
Assurance Levels defined in the 
standard.  Note that Continu-
ous Emissions Monitoring (CEM) 
systems are referred to as Auto-
mated Measuring Systems (AMS) 
in the standard.  

This is a shortened version of the 
article. The original article can 
be obtained from the members 
of the Working Group Emission 
Monitoring. 

1. Quality Assurance Standards and the 
Operator’s Responsibilities

The standards applicable to the quality 
assurance of CEMs on large combustion 

plant are EN 14181: 2004 ‘Stationary 
Source Emissions - Quality Assurance 
of Automated Monitoring Systems’ and 
EN 13284-2:2004 ‘Stationary source 
emissions.  Determination of low range 
mass concentration of dust’.

In short, EN14181 defines three Quality 
Assurance Levels - QAL1, QAL2 and 

QAL3 - and an Annual Surveillance Test 
(AST).  The basic structure of the QA process 
is shown in the flow diagram.  The Operator 
has the following general responsibilities:

Installation of compliant equipment • 
(QAL1) 
In-situ calibration of CEMs using an • 
accredited test organisation (QAL2) 
Annual check of the in-situ calibration • 
using an accredited test organisation 
(AST)
Performing ongoing Quality Assurance • 
based on regular zero and span 
checks (QAL3) 
Submission of QAL2, QAL3 and AST • 
reports and ongoing maintenance of 
records
Checking of hourly averages against • 
the valid calibration range (weekly)

The Emission Limit Value must be known 
in order to apply the QA standards – 

the 48 hour or 24 hour average limit for 
existing and new plant, respectively.  Plant 

with longer term, mass based limits must 
agree an appropriate ELV, for QA purposes, 
with the competent authority.

QAL1 requires an assessment of the 
suitability of the CEM equipment.  

New analysers should be certified, at a 
suitable measurement range, under an 
appropriate certification scheme, e.g., TÜV 
or MCERTS.  The certification field trial 
should be carried out on a similar process 
to that under consideration.  The monitoring 
equipment must also be placed so that a 
representative reading can be obtained, 
as demonstrated by duct surveys which are 
now prescribed by EN 15259:2007 ‘Air 
quality – Measurement of stationary source 
emissions – Requirements for measurement 
sections and sites and for the measurement 
objective, plan and report’.

David Graham
E.ON
Engineering, UK

Figure 1: 
Quality Assurance
Levels (QALs)
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QAL2 requires calibration of the 
monitors against analytical methods 

- standard reference methods (SRMs) - 
applied by a test laboratory accredited to 
ISO 17025.  The straight line calibration 
relationship between the CEM and the 
test data is established by taking at least 
15 pairs of measurements obtained across 
at least 3 days of operation.  Any scatter 
in the data comparison is assumed to be 
caused by the plant monitor and this scatter 
must be below a threshold in order to pass.  
Stack gas temperature, pressure, oxygen 
content and in some cases, water vapour 
content, must also be measured in order to 
convert the emissions to standard reference 
conditions.  Prior to a QAL2 calibration, 
various functional checks must be performed 
by the manufacturer, test organisation or the 
Operator, noting that different conventions 
are applicable across the Member States.  
As a minimum, the test laboratory must audit 
the functional checks. 

The Operator must also perform a 
weekly check of the reported emissions 

data to determine if this lies outside the 
valid calibration range, established during 
the test campaign.  Since the plant must 
be operated normally during the QAL2 
calibration, the valid calibration range may 
be extended using reference materials (e.g., 
span gas readings), in some circumstances, 
in order to prevent a non-compliance that 
would trigger a costly repeat calibration.

QAL2 is intended to take account 
of any bias caused by the specific 

monitoring equipment or the sampling 
location and must be conducted every 5 
years or following a significant change to 
the process, the fuel mix or the CEMs.

Annual Surveillance Tests are intended 
to validate the calibration established 

under QAL2 by, again, employing an 
accredited test laboratory to take a reduced 
number of parallel measurements.  The 
tolerance applicable to the data scatter is 
widened and an additional test compares 
the mean deviation from the calibration 
line within the 95% confidence interval 
mentioned above. 

QAL3 is intended to provide an audited 
check of ongoing performance by 

conducting regular zero and span checks of 

the monitors and comparing the measured 
drift against pre-defined warning and action 
limits using a control chart approach.  

2. European Power Industry Experience 
of EN14181

European Power Industry experience 
of EN14181:2004 indicates that this 

new approach to the Quality Assurance 
of CEMs has generally increased the con-
fidence in the accuracy of the monitoring 
results obtained and has provided a useful 
framework for Operators to improve their 
monitoring arrangements, although formal 
validation of the standard, prior to release, 
would have been beneficial. The various 
issues arising, particularly the treatment of 
low level concentration clusters, have large-
ly been successfully addressed by national 
guidance documents.

However, the basic premise that the 
Standard Reference Methods (SRMs) 

possess zero uncertainty, combined with the 
lack of a bias test, can give rise to poor 
calibrations.  There is a need to investigate 
differences between CEM and SRM results 
which should generally agree to better than 
10% for large combustion plant.  Provided 
that this level of agreement is achieved, 
there is an argument for regarding the 
QAL2 as a validation of the CEM, thus 
avoiding the need for ‘calibration’ factors.  
Flexibility is also required for existing plant 
with non-ideal monitoring and/or sampling 
arrangements. 

The weekly data check that the 
Operator must perform is problematic. 

The definition of the Valid Calibration 
Range, as an arbitrary 10% extension of 
the highest QAL2 value, is too restrictive 
and does not reflect the actual degree of 
process variability associated with large 
combustion plant. Comparisons of QAL2 
data with linearity check data show 
excellent agreement and, provided that this 
agreement meets the confidence interval 
requirements of the LCPD, this could form 
the basis of extending the calibration to 
cover the measurement ranges anticipated 
by the standard, i.e., two to three times the 
Emission Limit Value.  

The use of control charts for tracking 
instrument drift can be useful but, in 

practice, there is confusion regarding the 
setting of control limits, the interpretation 
of the charts and when action is required.  
Operators of large combustion plant 
generally prefer a Shewhart chart  approach 
in which the control limits are based on 
Emission Limit Values. The need for control 
charts is less obvious when the CEM 
certification includes automatic checks and 
adjustments of the zero and/or span point 
and automatically generates an alarm when 
the drift is higher than a pre-set value.

Frans Blank, KEMA, 
The Netherlands
Remi Bussac, EDF, France
Tom Canning, ESB, Ireland
Mario Cioni, ENEL, Italy
Nathalie Faniel, Laborelec, Belgium
David Graham, E.ON
Engineering, UK*
Volker Hamacher, VGB
Secretariat
Anna Häyrinen, Helsinki Energy, Finland
Magnus Holmgren, Vattenfall Power Consul-
tant, Sweden
Jan Jensen, DONG Energy, Denmark 
Johannes Mayer, E.ON Engineering, 
Germany
Andrea Krizova, CEZ, Czech Republic

* Chair person and lead author

VGB Environmental Working Group - 
Emissions Monitoring
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Uusi teollisuuden 
päästöjä koskeva 
direktiiviehdotus
(IED) 
tehostaa BATin
soveltamista 
jäsenmaissa

Ympäristöministerit pääsivät poliittiseen yhteisymmärrykseen 
teollisuuden päästöjä koskevasta direktiiviehdotuksesta ke-
säkuussa.2009.  Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että direktiivi-

ehdotus olisi lopullisesti hyväksytty. Vielä on edessä niin Euroopan 
Parlamentin kuin neuvostonkin toinen lukeminen ja vielä mahdollises-
ti sovittelu, joten muutoksia ehdotukseen on tulossa. 

Todennäköistä kuitenkin on, että sovitut suuret linjat, kuten BAT-
vertailuasiakirjojen nykyistä merkittävämpi rooli lupaharkinnassa säi-
lyvät jatkokäsittelyssä. Samassa yhteydessä nykyisen IPPC-direktiivin 
nimi muuttui IE-direktiiviksi (Industrial Emissions) ja siihen liitettiin 
teollisuutta koskevat toimialadirektiivit (suuret polttolaitokset, jätteen-
poltto, VOC ja titaanidioksiteollisuutta koskevat direktiivit).

Keskeinen sisällöllinen muutos uudessa IED-ehdotuksessa on par-
haan käyttökelpoisen tekniikan käytön tehostaminen lupaharkin-
nassa koko Euroopassa. Käytännön työkaluna tässä ovat BAT-ver-
tailuasiakirjat, jotka valmistellaan ns. Sevilla-prosessissa komission 
johdolla. Jäsenmaat, teollisuus ja ympäristöjärjestöt voivat osallistua 
tähän työhön. 

Jatkossa näistä laajoista teknisistä asiakirjoista tulee tavallaan 
kaksiosaisia: yleisen osan hyväksyy komissio ja varsinaiset, laajen-
netut BAT-päätelmät, joihin lupaharkinta on sidottu, hyväksytään ns. 
valvonnan käsittävässä komiteamenettelyssä. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että jäsenmaiden ohella myös Euroopan parlamentti 
voi osallistua joko hylkäämällä tai hyväksymällä ehdotukset tähän 
päätöksentekoon. Jatkossa BAT-päätelmissä esitetyt päästötasot tulee 
siis ottaa käyttöön lupaehdoissa. Poikkeaminen niistä on sallittua 
vain erikoistapauksissa silloin, kun laitoksen tekniset ominaisuudet, 
sen maantieteellinen sijainti tai paikalliset ympäristöolosuhteet sitä 
vaativat. Poikkeuksen tulee perustua arviointiin, jossa on tarkasteltu 
niin ympäristö- kuin taloudellisiakin hyötyjä ja haittoja. Kaikissa ta-
pauksissa laitoksen on vähintään noudatettava toimialakohtaisia 
minimipäästörajoja, joita on esim. suurilla polttolaitoksilla. 

Jatkossa myös lupien uusiminen on sidottu BAT-sykliin siten, että 
lupaehdot tulee harkita uudelleen viiden vuoden kuluessa uuden 
toimialaa koskevan BAT-vertailuasiakirjan ilmestyttyä.

Direktiiviehdotus sisältää tiukennuksia suurten polttolaitoksien vaa-
timuksiin. Suuria polttolaitoksia koskevat minimipäästörajat tiukentu-
vat, mutta olemassa oleville ja vähän käyville laitoksille on lukuisia 
poikkeuksia. Muita toimialoja koskevat muutokset ovat vähäisiä. 

Direktiiviehdotus hyväksyttäneen viimeistään syksyllä 2010, jonka 
jälkeen sen kansalliseen täytäntöönpanoon on aikaa kaksi vuotta.

Sirpa Salo-Asikainen
Neuvotteleva virkamies, Ympäristöministeriö
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Aaltoenergia-yhtiölle
merkittävä rahoitus
uudesta EU-ohjelmasta

Ilmassa

Suomalainen cleantech-yritys, aalto-
energiaa kehittävä AW-Energy Oy on 
tehnyt sopimuksen, joka sisältää kol-
men miljoonan euron avustuksen Eu-
roopan Unionilta. Rahoituksen avulla 
rakennetaan testilaitos Portugaliin. 
Aaltoenergia edustaa yhtä maailman 
potentiaalisimmista hyödyntämättö-
mistä uusiutuvan energian muo- 
doista.

AW-Energy on ensimmäinen aaltoener-
gia-yhtiö, joka on tehnyt EU:n kanssa 
niin kutsutun CALL FP7/ Demonstra-
tion of the innovative full size systems 
-puiteohjelman alaisen sopimuksen. 
Useat alan johtavat yritykset ja tekno-
logiakehittäjät osallistuivat hakuun. 
Sopimus sisältää kolmen miljoonan 
euron avustuksen, joka tukee huomat-
tavasti testilaitoksen rakentamista.  
 
Rahoituksen avulla rakennetaan ja 
asennetaan verkkoon kytkettävä Wa-
veRoller aaltoenergiayksikkö. Asen- 
nuspaikka on Portugalissa, lähel- 
lä Penichen kaupunkia, joka on tun-
nettu aaltoresursseistaan. Raken- 
nettavan WaveRoller-yksikön nimel-
listeho on noin 300 kW ja pro-
jektiin kuuluu vuoden testijakso.  
 
AW-Energyn johtamaan yrityskon-
sortioon kuuluu yrityksiä Suomesta, 
Portugalista, Saksasta ja Belgiasta. 
Mukana ovat teollisuuden raskas-
sarjalaiset, kuten Bosch-Rexroth ja 
ABB. Uusiutuvan energian toimi-
joista merkittävimmät ovat Eneolica 
ja aaltoenergian erikoisosaaja Wave  
Energy Center. 

Ilmatieteen laitos 
palkkasi taloustieteilijän

Ilmatieteen laitos on nimittänyt uudeksi 
tutkimusprofessorikseen Dr. Adriaan 
Perrelsin, joka on toiminut Valtion talou-
dellisen tutkimuskeskuksen johtavana 
ekonomistina. Nimityksellä Ilmatieteen 
laitos laajentaa ilmasto-osaamistaan. 
Taloustiede nähdään yhdeksi tärkeäksi 
keinoksi edesauttaa ilmastonmuutoksen 
torjuntaa ja yhteiskuntien sopeutumista 
muutokseen.
 
”Ilmastonmuutoksesta on nopeasti tul-
lut aikakautemme suuri haaste, joka 
uhkaa elinympäristöämme lisäksi myös 
talouden kehitystä ja ihmisten hyvin-
vointia. Ilmastonmuutoksen aiheutta-
mat riskit ovat niin merkittävinä, että ne 
heijastuvat talouteen monella eri tavoin. 
Taloustiede voi auttaa ilmastonmuu-
toksen torjunnassa sekä yhteiskuntien 
sopeutumisessa muutokseen. Myös kan-
sainväliset prosessit ja muutokset muissa 
maissa ovat hyvin tärkeitä Suomelle, esi-
merkiksi viennin ja tuonnin sujuvuuden 
takia”, Perrels korostaa. Hän alkaa myös 
tutkia sääpalvelujen ja sääpalvelujen 
infra-struktuurin kustannus-hyöty-ana-
lyysia, joka on myös hyödyllistä ilmasto-
muutoksen vaikutuksien arvioinnissa. 

Adriaan Perrels jatkaa työskentelyä myös 
Valtion taloudellisessa tutkimuskeskuk-
sessa, muun muassa Ilmatieteen laitok-
sen ja VATT:n välisen yhteistyön kehit-
tämiseksi.

”Monitieteisen lähestymistavan avulla 
on mahdollista löytää sellainen kestävän 
kehityksen tie, joka on toimiva sekä talou-
den että ympäristön kannalta”, Adriaan 
Perrels toteaa.

Kasvihuonekaasujen  
seurannan päämajaa  
tavoitellaan Suomeen

Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto ja 
Itä-Suomen yliopisto ovat saaneet huo-
mattavan lisärahoituksen hankkeeseen, 
joka koordinoi eurooppalaisia kasvi-
huonekaasuhavaintoja. Eurooppalaisen 
seurantajärjestelmän päämajaa tavoi-
tellaan rahoituksen turvin Suomeen. 
 
Integrated Carbon Observation System 
(ICOS) on hajautettu eurooppalainen 
tutkimusinfrastruktuuri, joka muodos-
tuu kansallisista mittausasemista ja 
koordinaatio-organisaatiosta. Helsingin 
yliopistolle, Ilmatieteen laitokselle ja Itä-
Suomen yliopistolle on varattu valtion ensi 
vuoden budjetista ICOS-hankkeeseen 
rahoitusta yhteensä neljä miljoonaa eu-
roa kahden seuraavan vuoden ajaksi. 
 
Hajautettu mittausasemaverkosto käsit-
tää noin 30 ilmakehä- ja ekosysteemi-
havaintoasemaa ympäri Eurooppaa. Mit-
tausasemaverkoston merkittävyyttä voi 
verrata maailmanlaajuisen säähavain-
toverkoston syntyyn toisen maailmanso-
dan jälkeen. Mittausasemilla mitataan 
sekä ilmakehän kasvihuonekaasujen 
pitoisuuksia että ekosysteemin kasvihuo-
nekaasujen kiertoja ja vaihtoa ilmakehän 
kanssa. ICOS tuottaa pitkäaikaista, yh-
denmukaista, tarkkaa havaintosarjaa kas-
vihuonekaasujen tutkimuksen, päästöjen 
hillinnän ja seurannan tarpeisiin.
 
Kansallista mittaustoimintaa varten 
perustetaan ICOS-Suomi -koordinaatio-
toimisto Helsingin yliopiston, Ilmatieteen 
laitoksen ja Itä-Suomen yliopiston pe-
rustaman ilmakehätutkimusinstituutin 
alle. Instituutti toimii organisaatioiden 
yhteisten kansallisten ja kansainvälisten 
toimintojen keskuksena.
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Happipoltolla voidaan vähentää
energiatuotannon hiilidioksidipäästöjä

VTT:n koordinoiman kolmivuotisen 
hankkeen lupaavat tulokset ovat kan-

nustaneet energiateollisuutta laajenta-
maan kokeiluja hiilidioksidin keräykseen 
happipolton avulla. Happipoltto sopii hyvin 
Suomessa yleiseen yhdistettyyn sähkön ja 
lämmöntuotantoon. Menetelmä luo mah-
dollisuudet hidastaa ilmastonmuutosta ja 
parantaa yritysten kilpailukykyä.
 
Päättyneessä Happipolttokonseptit-hank-
keessa kehitettiin menetelmää hiilenpol-
tossa syntyvien päästöjen vähentämisek-
si. Happipoltolla tarkoitetaan menetelmää, 
jossa polttoaine poltetaan ilman sijasta 
hapen ja kiertokaasun seoksessa, jol-
loin savukaasuihin saadaan tiivistettyä 
korkea hiilidioksidipitoisuus. Hiilidioksidia 

Voimakasta UV-säteilyä mitattiin kesällä useana päivänä

Viime kesän aikana Ilmatieteen laitos va- 
roitti voimakkaasta UV-säteilystä 18 päi- 
vänä. Kesällä Ilmatieteen laitos mittasi 
koko mittaushistorian toiseksi korkeim-
man UV-indeksin 6,47. Indeksin arvo 0 
tarkoittaa, ettei säteilyä ole lainkaan. 
Auringolta on syytä suojautua, kun UV-
indeksi ylittää arvon 3. Indeksin arvo 
6 ja sitä korkeammat luvut tarkoittavat 
voimakasta säteilyä ja 8 ja siitä ylöspäin 
hyvin voimakasta säteilyä.
 
”Keskikesällä ja keskipäivällä UV-in-
deksi vaihtelee Etelä-Suomessa pilvet- 
tömänä päivänä 5:n ja 6:n välillä, mut-
ta tulevaisuudessa ei ole mahdoton- 
ta, että Suomessa havaittaisiin jopa 
UV-indeksi 7”, arvioi tutkija Tapani Koske-
la Ilmatieteen laitoksesta.

”Voimakkaan säteilyn raja eli UV-indeksin 
arvo kuusi saavutettiin viime kesänä vii-

voidaan tällöin erottaa energiatehokkaasti 
pääasiassa paineistamalla ja jäähdyt-
tämällä.

Pienen mittakaavan koepoltoissa VTT:n 
kiertoleijulaitteella saatiin lupaavia tulok-
sia. Polttokokeet erilaisilla hiilillä ovat osoit- 
taneet, että palaminen happipoltossa on 
jopa parempaa kuin normaalissa ilmapol-
tossa. Mittausten mukaan happipoltossa 
kaikki päästöt ovat olleet pienempiä tai 
samalla tasolla kuin ilmapoltossa.
 
Happipoltossa voimalaan kuuluu kattila-
laitoksen lisäksi hapenvalmistus- ja hiili-
dioksidinerotusyksiköt, jotka heikentävät 
laitoksen hyötysuhdetta ja lisäävät inves-
tointikustannuksia. Laitoskonseptin opti-

tenätoista päivänä. Voimakkaan säteilyn 
yhteenlasketuksi kestoksi arvioidaan 
24 tuntia, mikä on enemmän kuin yht-
enäkään aiempana kesänä mittausten 
alettua vuonna 1995.”
 
UV-säteilyn määrän kasvu maanpinnalla 
liittyy maapallon yläilmakehän otsoni-
kerroksen ohentumiseen. Otsonikerro-
sta tuhoavat teollisesti tuotetut kloori- ja 
bromiyhdisteet ja halogeenit. Ne ovat 
vähentäneet stratosfäärin otsonin mää- 
rää lähes kaikkialla maapallolla, mutta 
etenkin pohjoisilla ja eteläisillä napa-alu- 
eilla. Erityisen selvästi tämä havaitaan ete-
lämantereen kevätaikaan, syys-lokakuus-
sa, jolloin ns. otsoniaukko muodostuu.
 
Otsoniaukko on alue, jossa otsonin määrä 
laskee alle kolmannekseen normaalista. 
Etelämantereen otsoniaukko on vuosi 
vuodelta laajentunut. Etelämantereen yllä 

suurin otsoniaukko havaittiin vuonna 
2006. Samalla aukon alueella mitatut 
otsonipitoisuudet ovat laskeneet. Kuiten-
kin viimeisten kymmenen vuoden aikana 
sekä aukon laajeneminen että pitoisuu-
den alentuminen ovat hidastuneet mer-
kittävästi. Hidastuminen on seurausta 
kloori- ja bromikaasujen käytön vähen-
tymisestä, johon on päästy Montrealin 
sopimuksen ansiosta.

 
 
 

moimiseksi VTT:n koordinoimassa hank-
keessa kehitettiin ja sovellettiin erilaisia 
happipolttolaitoksen suunnittelua tukevia 
malleja ja työkaluja. Simulointien avulla 
muun muassa huomattiin, että Suomes-
sa yleinen yhdistetty lämmön ja sähkön-
tuotanto (CHP) soveltuu pelkkää sähkön-
tuotantoa paremmin happipolttoon. Tämä 
johtuu siitä, että CHP-voimalassa voidaan 
hyödyntää tehokkaammin erilaisia mata-
lan lämpötilatason ”hukkalämpöjä”.
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Suunnittelu ja ylläpito 
ratkaisevaa aurinkolämpö- 
järjestelmien toiminnassa

Aurinkolämpöjärjestelmien toimi-
vuutta on tutkittu kesän ja ke-
vään aikana Eko-Viikissä, jossa 

aurinkolämpöä hyödynnetään yhdeksän 
kiinteistön käyttöveden lämmittämi-
seen ja lattialämmitykseen. Havaintojen 
perusteella aurinkolämpö yhdistettynä 
kaukolämpöön alentaa energiankulutusta. 
Käyttöongelmilta ei kuitenkaan vältytty.

Aurinkolämpöjärjestelmät asennettiin Eko-
Viikin rakennusvaiheessa jo 2000-luvun 
alussa osana aluerakentamisprojektia. 
Projektin tavoitteena oli viedä ekologiset 
periaatteet käytäntöön ja testata niiden 
toimivuutta todellisissa suunnittelu- ja 
rakennushankkeissa. Aurinkolämpöä käy-
tetään Eko-Viikin taloissa käyttöveden 
lämmittämiseen ja muutamassa kohtees-
sa myös lattialämmitykseen. Nyt valmis-
tunut tutkimus täydentää alueesta tehtyä 
laajaa seurantaa. Se antaa arvokasta 
tietoa aurinkolämmön hyödyntämisestä 
kaupunkikiinteistöissä, toteaa Viikin pro-
jektinjohtaja Heikki Rinne. 

Havainnot kesän ja kevään 2009 ajalta to-
dentavat, että kaukolämpöön yhdistettynä 
aurinkolämpöjärjestelmillä saavutetaan 
alempi kiinteistökohtainen energiankulu-
tus. Suurimmat vähennykset energianku-
lutuksessa saavutetaan kiinteistöissä, 
joissa aurinkolämpöjärjestelmää on lisäk-
si täydennetty muilla energiankulutus-
ta vähentävillä keinoilla, muun muassa 
passiivisen aurinkolämmön tehostetulla 
talteenotolla.  
 
Yksinkertaisemmat järjestelmät, joissa 
kerättyä lämpöä käytetään ainoastaan 
lämpimän veden tuotantoon, toimivat 
usein paremmin kuin monimutkaisemmat 
järjestelmät, joissa on vaikeasti ylläpi-
dettäviä ratkaisuja. ”Aurinkoenergian hyö- 

dyntämistä sekä lattialämmitykseen että 
lämpimän veden tuotantoon on syytä 
harkita huolella, varsinkin kun lattialäm-
mityksen tarve on suurimmillaan talvikuu-
kausina, jolloin aurinkoenergian saanti on 
pienimillään”, havainnot koonnut Anna 
Johansson toteaa.

Järjestelmän suunnittelun lisäksi ovat 
avainasemassa sen huollosta vastaava 
isännöitsijä ja huoltoyhtiö. On tärkeää, että 
huoltohenkilökunnalla on kyky analysoida 
järjestelmien toimintaa sekä huolehtia jat-
kuvasta seurannasta. Ongelmia kohteissa 
oli syntynyt muun muassa huoltohen-
kilökunnan vaihtuessa, jolloin järjestel-
mien toimintaan liittyvä tieto ei siirtynyt 
eteenpäin. Seurannan aikana havait-
tiin myös suunnittelu- ja rakenneongelmia 
sekä aurinkolämpöpiirin ylikuumentumis-
ta. Tutkimus korostaa eri osapuolten, ku- 
ten LVI-suunnittelijan ja arkkitehdin 
yhteistyön tärkeyttä aurinkolämpöjärjes-
telmän sovittamisessa rakennukseen.
 
 
 
 
 

34. Ilmansuojelupäivilla
200 osallistujaa

Elokuisessa Lappeenrannassa pide-
tyt Ilmansuojelupäivät keräsivät tänä 
vuonna yhteensä noin 200 osallis-
tujaa. Päivien aiheita olivat muun 
muassa ilmastokatastrofin riski, pien-
polton hiukkaspäästöt, bioenergia 
teollisuudessa, liikenteen päästöjen 
pienentäminen sekä laivaliikenteen 
vaikutus ilmanlaatuun Itämeren alu-
eella. Laivojen päästöjä käsitellyt 
kansainvälinen sessio järjestettiin 
yhteistyössä Itämeren alueen asian-
tuntijoiden kanssa.
 
Palautetta kerättiin myös tänä vuon-
na, ja sitä saatiin noin viideltäkymme-
neltä osallistujalta. Kävijät olivat 
jälleen tyytyväisiä päivien antiin, 
ajankohtaisuuteen, puhujien asian-
tuntemukseen ja seminaaritapahtu-
man ilmapiiriin. Erityisesti kiitosta 
keräsi etenkin ilmastoaihetta käsitel-
lyt keskustelupaneeli alustuksineen. 
Parannusehdotuksia kysyttiin myös, 
ja runsaasti hyviä aiheita ehdotet-
tiinkin ensi vuoden päiviä varten. 
 
Ilmansuojelupäivien esitelmien mate-
riaali on tänä vuonna ensi kertaa 
sähköisesti ladattavissa osoitteessa  
www.lut.fi/fi/ilmansuojelupaivat/
program/Sivut/Default.aspx
  
 
 

Ilmassa
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Fortumin ilmastotoimet maailman huipputasoa 

 
 Carbon Disclosure Project (CDP) va- 
litsi Fortumin kolmantena peräkkäisenä 
vuonna johtavien yritysten joukkoon 
maailmanlaajuisessa Carbon Disclo-
sure Leadership -indeksissä. Fortumin 
läpinäkyvä raportointi ja suunnitelmat 
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 
nyt myös OAO Fortumissa Venäjällä ovat 
vakuuttaneet analyytikot Fortumin toi-
mista ilmastonmuutoksen hillinnässä. 
Fortum paransi tulostaan indeksissä 
viime vuoteen verrattuna. Tänä vuonna 
tulos oli 79/100, kun se edellisvuonna 
oli 74/100.                                                    

Carbon Disclosure Leadership -indeksiin 
valikoidaan ne FTSE Global 500 -yrityk-
set, joilla on ilmastonmuutoksen hillin-
nän näkökulmasta paras hallintotapa 
ja korkeatasoisin ilmastotoimien rapor-
tointi. Analyysi perustuu yhtiöiden vas-
tauksiin CDP:n kasvihuonekaasupääs-
töihin, päästövähennystavoitteisiin sekä 
ilmastonmuutokseen liittyviin riskeihin 
ja mahdollisuuksiin keskittyvässä kyse-
lyssä. Yhdyskuntapalveluiden alalla par-
haiten menestyivät yhdysvaltalaiset PG& 
E Corporation ja Public Service Enter-
prise Group, jotka molemmat saivat 
88/100 pistettä. Fortum on indeksin 
ainut pohjoismainen yhtiö.                                                           

“Fortumille on suuri kunnia saada ulkoi-
sia tunnustuksia toimenpiteistämme 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. For-
tumin pitkän aikavälin tavoite on olla  
hiilidioksidipäästötön sähkö- ja lämpö-
yhtiö. Euroopassa olemme jo pitkään 
olleet yksi vähäpäästöisimmistä ener-
gia-yhtiöistä. Lisäksi tulemme tekemään 
paljon työtä saavuttaaksemme kun-
nianhimoiset päästövähennystavoit-

teet myös Venäjällä”, sanoo Fortumin 
yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehi-
tyksen johtaja Anne Brunila.     
   
Vuonna 2008 92 % Fortumin sähkön-
tuotannosta EU:n alueella ei aiheutta-
nut hiilidioksidipäästöjä. Vastaava luku 
Venäjä mukaan lukien oli 75 %. Fortumin 
tavoite on parantaa energiatehokkuutta 
ja vähentää tuotannon ominaispäästöjä 
kaikilla toiminta-alueillaan. Venäjällä 
Fortum on laatinut ympäristö-, terveys- ja 
turvallisuusasiat kattavan toimenpide-
suunnitelman. Jo käynnistettyjä toimia  
ovat energiatehokkuuden lisääminen 
ja optimoitu sähkön ja lämmön yhteis-
tuotanto. Myös hiilen korvaamista bio-
massa- tai jätepohjaisilla polttoaineilla ja 
hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia 
selvitetään mahdollisina tulevaisuuden 
keinoina.                                                         

Carbon Disclosure Projectin johtaja Paul 
Dickinson kommentoi: “Carbon Disclo-
sure Leadership -indeksissä nimetyt 
yritykset palkitaan korkeatasoisista vas-
tauksista, jotka he antoivat kyselyymme. 
Ne osoittavat, että yrityksillä on hyvä 
ymmärrys siitä, miten ilmastonmuutos  
vaikuttaa heidän liiketoimintaansa nyt 
ja tulevaisuudessa. Tulevaisuuden vähä-
hiilisessä yhteiskunnassa pärjäävät par-
haiten ne yritykset, jotka jo nyt kontrol-
loivat riskejään, hillitsevät päästöjään 
ja hyödyntävät mahdollisuuksia tuottaa 
vähähiilisiä tuotteita ja palveluita.”  

 
 
 

Ympäristönäytteenottajien sertifiointi-
järjestelmä (SERTI) on järjestel-
mä, jolla taataan ympäristönäyt-
teenottajien pätevyys. Tänä vuon-
na 10-vuotista taivaltaan juhlivan 
järjestelmän piirissä on pätevöi-
tetty noin 500 näytteenottajaa. 
Väärin otettu ympäristönäyte saattaa 
vääristää tutkimuksen tulosta jopa 
90-prosenttisesti. Luonnon vaihtele-
vuus ja monimuotoisuus tekevät 
edustavasta näytteenotosta vaati-
vaa puuhaa. Sertifiointijärjestelmällä 
varmennetaan, että näytteenotta-
jalla on riittävästi kokemusta ja tie-
totaitoa toimia näissä olosuhteissa. 
 
Tarvetta ympäristönäytteenottajien 
ammattitaidon osoittamiselle ja ylläpi-
dolle lisää sekin, että näytteenottajien 
taustat saattavat olla Suomessa hyvin 
kirjavat.
 
“Näytteenottajien tausta vaihtelee 
peruskoulusta akateemiseen tutkin-
toon”, kertoo Anneli Joutti Suomen 
ympäristökeskuksesta (SYKE). 

Ympäristönäytteenottajien sertifioin-
tia varten SYKE on asettanut sertifi-
ointielimen. Erikoistutkija Joutti on 
sen päällikkö.
 
“Se koostuu eri näytteenottoalojen 
asiantuntijoista. Kyseessä on käytän-
nön tason työrukkanen joka myöntää 
pätevyystodistukset, ylläpitää ja kehit-
tää toimintaa”, hän kertoo.
 
www.ymparisto.fi/sertifiointi

Näytteenottajan pätevyys 
tärkeää ympäristötutki-
muksessa
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EU:n kasvihuonekaasu-
päästöt vähenivät jälleen

Euroopan ympäristökeskuksen EEA:n 
tuoreen raportin mukaan kasvihuone-
kaasupäätöt vähenivät vuonna 2008 
neljäntenä vuonna peräkkäin. Vuon-
na 2008 EU:n päästöt vähenivät 1,5 
prosentilla EU27:ssa ja 1,3 prosentilla 
EU15:ssa. Näissä tuloksissa näkyy 
maailmanlaajuinen taloustaantuma, 
joka on supisti teollista toimintaa ja 
siihen liittyviä kuljetuksia ja laski hii-
lidioksidipäästöjä.

Kioton sopimuksen vertailuvuoteen 
1990 verrattuna laskua on EU27:ssä 
10,7 prosenttia ja EU15:ssa 6,2 
prosenttia. Esimerkiksi Suomi lisäsi 
päästöjä 10,6 prosenttia ja Ruotsi 
vähensi päästöjä 9,1 prosenttia vuo-
sina 1990-2007.

EEA:n tiedote ja linkki raporttiin:  
www.eea.europa.eu/highlights/
new-estimates-confirm-the-
declining-trend-in-eu-greenhouse-
gas-emissions

 
 

Pelisäännöt autojen 
ympäristömarkkinoinnille

Autoala ja Kuluttajavirasto ovat laati-
neet  yhteistyössä linjauksen siitä, mi- 
ten ympäristöväittämiä voi käyttää  
uusien autojen markkinoinnissa. Ta-
voitteena on, että asiakas saa mai-
noksista totuudenmukaisen kokonais-
kuvan ympäristön hyväksi tehdyistä 
muutoksista ja niiden vaikutuksista.
 
Jotta tämä toteutuisi, markkinoinnissa 
annettavien tietojen on oltava täsmäl-
lisiä. Autoa ei esimerkiksi voi väittää 
yleisesti ”vihreäksi” tai ”puhtaaksi”. 
Väitteiden on myös koskettava sel-
laisia ominaisuuksia, joilla on todella 
merkitystä ympäristölle, kuten esi-
merkiksi hiilidioksidipäästöjä, valmis-
tusta, teknisiä ratkaisuja ja kier-
rätystä. Jos mainoksessa halutaan 
kertoa, miten auto poikkeaa edukseen 
muista autoista, vertailua voi teh- 
dä vain saman kokoluokan autoihin.

Kaikki markkinoinnissa esitettävät 
tosiasiaväitteet on pystyttävä todis-
tamaan oikeiksi. Näytön on oltava 
valmiina jo siinä vaiheessa, kun mark-
kinointi aloitetaan. 

”Mikään teollisesti valmistettu tuote 
ei tietenkään ole ympäristöystäväl- 
linen. Jos valmistaja on kuitenkin  
erityisesti panostanut autojen haital-
listen ympäristövaikutuksen vähentä-
miseen, siitä on syytä kertoa, kunhan 
ei liioittele tekojen vaikutuksia”, sa-
noo johtaja Anja Peltonen Kuluttaja-
virastosta.

Uusien autojen markkinoinnissa tu-
lee aina noudattaa valtioneuvoston 
asetusta polttoaineenkulutuksen ja 
hiilidioksidipäästöjen ilmoittamisesta. 
Autovero on määräytynyt hiilidioksi-
dipäästöjen perusteella 1.1.2008 

Uusi kirja Suomen
ydinvoima- ja ydinjäte-
politiikasta

Vuoden 2001 ydinjäte- ja vuoden 
2002 ydinvoimapäätös saattoivat 
Suomen kansainvälisen kiinnostuk-
sen kohteeksi. Suomea onkin käytetty 
esimerkkinä uudesta ydinvoima-
myönteisestä politiikasta. Syyskuussa 
julkaistu teos The Renewal of Nuclear 
Power in Finland vastaa kansainvä-
liseen kiinnostukseen Suomen ydin-
voimapolitiikasta. Kirjassa arvioidaan 
realistisesti ja kriittisesti ydinvoimaan 
liittyviä poliittis-hallinnollisia päätök-
siä ja niiden taustoja.
  
Yksittäisissä artikkeleissa eritellään 
päätöksien taustalla olevia tekijöitä, 
kuten ydinvoimateollisuuden käyt-
tämiä argumentteja, ydinvoiman vas-
taisen liikkeen toimintaa, eduskun-
takeskustelua, ydinvoimapolitiikan 
juridishallinnollista luonnetta, ydinjät-
teiden loppusijoituspaikan valintaa 
ja yleisempiä ydinvoimapäätösten 
yhteiskunnallisia taustoja.
 
Kirjan ovat toimittaneet tutkija, 
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Matti 
Kojo ja Tampereen yliopiston poli-
tiikan tutkimuksen laitokselta ja 
dosentti, yhteiskuntatieteiden tohtori 
Tapio Litmanen Jyväskylän yliopiston 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian lai-
tokselta. Teoksen kuusi kirjoittajaa 
ovat Tapio Litmanen, Ari Lampinen, 
Harri Lammi, Annukka Berg, Erika 
Säynässalo ja Matti Kojo.

Ilmassa
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ISY:n seminaari, syys-
kokous ja pikkujoulu
24. marraskuuta

Ilmansuojeluyhdistyksen perinteinen 
syysseminaari, -kokous ja pikkujoulu 
pidetään tiistaina 24. marraskuuta 
kello 15.00 alkaen YTV:n Seutusa-
lissa osoitteessa Opastinsilta 6 Ak. 
Seminaarin otsikko on “Miten ilmas-
totyö etenee pääkaupunkiseudulla?”. 
Seminaarin puhujat kertovat muun 
muassa Helsingin kaupungin konk-
reettisista toimista asiassa ja vertaa-
vat tilannetta muihin eurooppalaisiin 
kaupunkeihin. 
 
Seminaarin jälkeen pidetään ISY:n 
syyskokous, jossa valitaan kaksi uutta 
hallituksen jäsentä, kaksi varajäsentä 
sekä yhdistyksen puheenjohtaja, 
minkä lisäksi hyväksytään toiminta-
suunnitelma sekä budjetti vuodelle 
2010. ISY:n hallituksessa toimimises-
ta kiinnostuneita pyydetään ystäväl-
lisesti ottamaan yhteyttä sihteeriin 
(sihteeri@isy.fi). Kokouksen materiaali 
tulee saataville osoitteeseen www.isy.
fi/vuosikokoukset.html.
 
Kaikki jäsenet ovat syysseminaa-
riin lämpimästi tervetulleita!
 
Ilmoittautuminen sihteerille (sihteeri@
isy.fi) viimeistään 16.11. tarjoilun 
mitoittamiseksi.

ISY:n COP15-
matka toteutuu 
joulukuussa

Yhdistyksen delegaatio ot-
taa osaa Kööpenhaminassa 

järjestettävään YK:n COP15-
ilmastokokoukseen 16.-19. jou- 
lukuuta. Matkalle lähtee 26 
jäsentä, ja osanottajamäärä on 
täynnä. Ohjelmassa on asian-
tuntijakeskusteluja ja ekskursio 
Lollannin uusiutuvan energian 
testialueelle, jossa pienellä alu-
eella on koekäytössä niin meri-
tuulivoimaa, leväbioenergiaa 
kuin vetytalouskin. 

Ennen matkaa delegaatiomme 
käy tapaamassa Suomen viral-
lista ilmastokokousedustus-
toa ja kuulemassa, millaisista 
asetelmista neuvotteluihin ol-
laan lähdössä ja mitkä Suomen 
tavoitteet ovat. Matkalle lähtevä 
ryhmä tiedottaa näkemästään 
ja kuulemastaan kokouksen 
aikana - tuolloin kannattaa siis 
seurata ISY:n nettisivuja.

Tapahtumia
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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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