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Pääki r j o i t u s

Suurten kysymysten äärellä

T

ätä Ilmansuojelun numeroa tehtäessä Cancúnissa kokoustettiin ja pyrittiin pääsemään sopuun edes joistain päälinjoista ilmastonsuojelussa ja rakentamaan pohjaa tulevalle
ilmastosopimukselle. YK:n ilmastokokouksen ympärillä leijuivat
myös kysymykset siitä, ketkä ovat syyllisiä ilmastonmuutokseen ja
miten vastuu ilmastonmuutoksesta tulisi jakaa.

H

elsingin yliopiston geologian osaston tutkijatohtori Jari
Holopainen pohtii tässä numerossa ilmastonmuutoskeskusteluun ja -tutkimukseen liittyvää moraalia ja etiikkaa.
Minkälaisten olosuhteiden vallitessa yleisen edun edistämiseen tarvitaan oikeudenmukaisuutta? Vallitsevatko nämä olosuhteet todellisuudessa? Kuka määrittelee meille yhteisen hyvän? Holopainen
nostaa myös ilmastonmuutoksen määritelmän moraalikeskustelun
kohteeksi. Ristiriitaisat määritteet johtavat erilaisiin ja keskenään
ristiriitaisiin tulkintoihin; jolloin on jopa mahdotonta päästä laajaan yhteisymmärrykseen.

M

oraalin ja etiikan aihepiiri on yllättävänkin vähän käsitelty aihe ilmastonmuutostutkimuksen kokonaismäärään
verraten, kuten myös maamme ilmastonmuutosasiantuntijoiden keskuudessa. Tulevaisuudessa tämän voi kuitenkin uskoa entistä tärkeämpään asemaan yhteiskunnallisessa päätöksenteossa.

T
L

oinen ajankohtainen aihe on liikkumisen ohjaus. Saara
Jääskeläinen liikenne- ja viestintäministeriöstä valottaa, kuinka liikkumisen ohjauksella voidaan vastata liikennepolitiikan
2010-luvun suuriin haasteisiin kaupunkialueilla.
iikkumisen ohjaus tarkoittaa ihmisten kannustamista kohti
ympäristöystävällisiä liikkumistottumuksia, käytännössä yksin
omalla autolla ajamisen vähentämistä sekä joukko- ja kevyen
liikenteen suosion kasvattamista. Ohjaus luonnollisesti toimii parhaiten kaupunkiseuduilla, joissa etäisyydet ja joukkoliikenteen tarjonta mahdollistavat henkilöautolle vaihtoehtoiset valinnat. Pelkkä
kansalaisten motivoiminen ei kuitenkaan riitä, vaan ohjauksen onnistumisen edellytys on myös kestävän liikkumisen huomioimisen
varmistaminen kaikissa niissä prosesseissa, joilla on vaikutuksia
liikkumistottumuksiin tai -valintoihin, kuten kaavoitus, rakentaminen,
julkisen palveluverkon suunnittelu ja verotus.
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Geotieteiden ja maantieteen laitos
Helsingin yliopisto

Ilmastonmuutoksesta
moraalifilosofian
näkökulmasta
Ilmansuojelun numerossa 2/2009 Liisa Eränen toi ansiokkaasti
esille ilmastonmuutoksen uhan sosiaalipsykologista ulottuvuutta. Monien kysymysten ohella Eränen (2009, 6) nostaa
artikkelissaan esille kysymyksen siitä, ketä pidetään syyllisenä
ilmastonmuutokseen?

T

suhteellisen vähän käsitelty aihe on kyseessä verrattuna ilmastonmuutostutkimuksen kokonaismäärään nähden (noin 0,2 prosenttia).

ämä kysymys on kiinnostanut minuakin, ja mitä pidempään
aiheen parissa olen työtä tehnyt, sen selkeämmin kysymykset vastuusta, syyllisyydestä ja laajemmin ilmastonmuutoksen eettisistä ulottuvuuksista ovat nousseet esille. En liene
yksin kysymysteni kanssa. Hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n nykyinen puheenjohtaja Rajendra Pachauri toteaa ilmastonmuutoksen vielä tuntemattoman ulottuvuuden löytyvän juuri eettisistä kysymyksistä1.

Edellä mainitut 143 viittausta kertovat siitä, että aihe voidaan
ottaa kyllä erikseen käsittelyyn, mutta onko käytännössä niin, että
eettisten kysymysten pohtiminen jää helposti rahoittajan ja rahoituksen hakijan väliseksi kysymykseksi? Sen sijaan internetin ja sanomalehtien keskustelupalstoilla ilmastonmuutokseen liittyvät eettiset tai
eettisluonteiset kysymykset ovat olleet arkipäivää jo pitkään ja alati
ajankohtaisia.

Näin alkuun on hyvä todeta sekin, etteivät ilmastonmuutokseen
liittyvät eettiset kysymykset ole täysin tuntematon tutkimuksen ala
(esim. Joronen ym. 2009; Gardiner ym. 2010). Ehkä parempi olisi
todeta, ettei eettisiä kysymyksiä käsitellä osana IPCC:n julkaisemia
raportteja, joita voitaneen pitää ilmastonmuutoksen parissa työskentelevien asiantuntijoiden tärkeimpänä maailmanlaajuisena kohtaamispaikkana tällä hetkellä. Kyseinen foorumi on tärkeä myös sen takia,
koska osin IPCC:n raporttien tiedon perusteella hallitukset suuntaavat
ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä toimenpiteitään ja tätä kautta
oikeuttavat päätöksensä.

Ilmiö on kiinnostava myös senkin takia, että tiede tavoitellessaan
parhaalla mahdollisella tavalla perusteltua maailmanjäsennystä –
ja korvatessaan siihen huonosti perustelluiksi osoittautuvia teorioita
uusilla ja paremmin perustelluilla – on läpikotaisin eettinen projekti
(vrt. Pihlström 2008, 31).

Jonkinlainen yhteiskäsitys on tarpeen
Edellä painotin tutkimuksen suuntautumisen ja etenemisen kannalta
olevan välttämätöntä rajata työ jollakin tapaa. Tässä suhteessa
tämäkään työ ei tee poikkeusta. Jätän tarkastelun ulkopuolelle erityiset
tutkimuseettiset kysymykset, joista ehkä tunnetuimpina esimerkkeinä
toimivat julkisuudessa käytävät väittelyt ”hockey stick controversy”
ja ”climategate controversy” nimikkeiden alla. En myöskään puutu
asiantuntijuuteen mahdollisesti liittyviin kysymyksiin tutkimusvilpistä tai
inhimillisistä erehdyksistä. Rajaan myös kirjoitukseni ulkopuolelle tieteen filosofiset kysymykset tieteen arvovapaudesta ja -sidonnaisuudesta. Samoin ilmasto- ja sääetiikan tutkimusalojen yksityiskohtainen
tarkastelu jäävät työn ulkopuolelle, koska tästä aihepiiristä on jo
suomeksi ilmestynyt Sanna Jorosen ja kanssakirjoittajien (2009)
mainio työ.

Suhteellisen vähän käsitelty aihe
Ilmastonmuutoksen eettinen näkökulma ryhtyi kiinnostamaan minua
myös siitä syystä, että Suomen Akatemialle tehtäviin uusiin hankerahoitushakemuksiin on liitettävä nykyään selvitys tutkimuksen eettisistä
kysymyksistä. Kyseistä pohdintaa tapaa kuitenkin harvemmin, jos
lainkaan, ilmastonmuutosta käsittelevissä luonnontieteellisissä julkaisusarjoissa. Eettiset kysymykset on tapana rajata tutkimuksen ulkopuolelle. Jos jotakin aiheen käsittelyn laajuudesta voisi sanoa, yksi
keino on hakea julkaisuja tutkimustietokannoista. Esimerkiksi ISI (Institute for Scientific Information) Web of Knowledge palvelulla löytyi
hakusanoilla climate change 1.11.2010 yhteensä 61 606 aihetta
käsittelevää tutkimusta. Sen sijaan sanan ethics lisääminen näiden
sanojen perään rajaa tutkimusten määrää jo 143 tutkimukseen. Eli
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Sen sijaan nostan tarkastelun keskiöön ilmastonmuutoksen
määritelmän, jota olen tarkastellut eri asiayhteyksissä aiemmin yhdessä Samuli Helaman kanssa (Holopainen & Helama 2009;
2010). Ilmaston eletty muutos -tutkimuksessa yhdistimme ilmastonmuutoksen tarkasteluun Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen ja
Ilmastonmuutoksen aika -tutkimuksessa tarkastelimme ilmastonmuutoksen määritelmään sisältyviä aikakäsityksiä.

Keskustelun osapuolilla on tarpeen
olla jonkinlainen yhteiskäsitys siitä,
mitä käytetyt käsitteet milloinkin
merkitsevät, jotta osataan ratkaista, seuraako jokin johtopäätös

Ilmastonmuutoksen määritelmän nostaminen moraalikeskustelun
kohteeksi lähtee ajatuksesta, että keskustelun osapuolilla on tarpeen
olla jonkinlainen yhteiskäsitys siitä, mitä käytetyt käsitteet milloinkin
merkitsevät, jotta osataan ratkaista, seuraako jokin johtopäätös todella niistä premisseistä, joista sen väitetään seuraavan. Tämä koskee
myös yhteiskunnallisiin keskusteluihin osallistuvia ihmisiä, niin asiantuntijoita, päätöksentekijöitä kuin tavallisia kadunkulkijoita. Onko
kaikilla yhteiskunnan toimijoilla yhteiset käsitteet käytössä ilmastonmuutoksen käsittelemiseksi? Väitän, ettei näin ole. Väitteeseen liittyy
läheisesti myös kysymys siitä, mitä tästä käytännöstä voi seurata.

todella niistä premisseistä, joista
sen väitetään seuraavan.

Ennen kaikkea, jos sille annetaan uhkan tai vaaran merkitys (vrt.
Eränen 2009; Holopainen & Helama 2009). ”Ilmasto” sen sijaan tarkoittaa sään ja sen eri tekijöiden (muun muassa lämpötila
ja sade) tilastoa tietyllä aikavälillä, esimerkiksi ajanjaksolla 1961–
1990. Kun nämä kaksi käsitettä yhdistetään, tuloksena saadaan
ilmastonmuutoksen-käsite, jolla voi olla tilanteesta riippuen mitä
erilaisimpia merkitysyhteyksiä. Ilmastonmuutos voi olla uhka, haaste,
mahdollisuus, hyvä liiketoimi tai peräti maailmanloppu esimerkiksi
Venus-ilmiö-hypoteesin toteutuessa.

Moraalifilosofian teoreettisuus ja käytännöllisyys
Ennen kuin ryhdyn käsittelemään ilmastonmuutosta, on tarpeen selventää hieman sitä, mistä etiikassa on kyse. Häyryn (1997, 222)
mukaan etiikka tutkimus- ja oppialana tarkastelee kaikkea inhimillistä toimintaa ja siihen liittyviä oikeutuksen ongelmia sekä perinteisesti varsinkin kysymyksiä hyvästä ja pahasta, oikeasta ja väärästä,
oikeudenmukaisuudesta sekä vapauden rajoituksista. Ilmastonmuutoksen kohdalla nämä moraalin peruselementit esiintyvät varmasti
muodossa tai toisessa.

Käytännössä ehkä merkittävimmän ilmastonmuutoksen määritelmän
yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta on esittänyt edellä mainittu
hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC (2007) raporteissaan. Niissä
ilmastonmuutoksella viitataan mihin tahansa ilmaston muuttumiseen
ajan myötä joko luonnollisten vaihteluiden tai ihmisen toiminnan
seurauksena2. Samaisen raportin sanastossa ilmastonmuutoksella
viitataan kuitenkin tilastollisesti merkitsevään vaihteluun joko ilmaston
keskiarvoisessa tilassa tai sen vaihtelussa tavallisesti vuosikymmeniä
tai pidemmällä jaksolla3. Edelleen molemmat viittaukset tekevät eron
YK:n ilmastosopimusten määritelmään, missä ilmastonmuutoksella
tarkoitetaan vain sellaisia muutoksia, jotka johtuvat suoranaisesti tai
epäsuorasti ihmiskunnan toimista, esimerkiksi ilmakehän koostumuksen muuttamisesta4.

En tässä yhteydessä puutu laajemmin siihen, miten filosofinen etiikka tutkimus- ja oppialana on mahdollista jaotella. Häyryn (1997,
223) mukaan se jaetaan usein kahteen osa-alueeseen: teoreettiseen ja käytännölliseen eli soveltavaan etiikkaan. Näistä ensin
mainittu tutkii yleisiä ihmisen toimintaa ja asennoitumista koskevia
kysymyksiä, kuten arvojen olemusta, sääntöjen luonnetta ja moraalisten väitteiden loogista yhteyttä. Jälkimmäinen suuntaus pyrkii paneutumaan suoranaisempiin tosimaailman pulmakysymyksiin. Soveltava
eetikko pyrkii usein selvittämään, minkälaisia seuraamuksia tiettyjen
toimintatapojen noudattamisella voisi olla erilaisissa olosuhteissa, ja
vertaa näitä seurauksia niihin arvoihin, normeihin ja ennakko-oletuksiin, joita toimijoilla alun pitäen oli toimintaansa koskien.
Käsillä oleva työ ilmastonmuutoksen määritelmän eettisistä ulottuvuuksista edustanee soveltavaa etiikkaa. Sinällään työ aiheensa
puolesta kuulunee luontevimmin ilmastoetiikan pariin. Tämän tutkimussuunnan tutkimusongelmat ovat moninaisia ja liittyvät muun
muassa kysymyksiin vastuun määrittelemisestä ja sen mahdollisesta
jakamisesta, ilmastonmuutokseen sopeutumisen ehdoista, oikeudenmukaisuudesta, kasvihuonekaasupäästöjen rajoittamisesta sekä ilmastonmuokkauksen oikeutuksesta (Joronen ym. 2009).

Miksi tutkia ilmastonmuutoksen määritelmää?
Ilmastonmuutoksen moraalinen problematiikka on tavallaan latautunut jo käsitteeseen ilmastonmuutos ja sen kahteen erilaiseen komponenttiin. ”Muutos” on mitä ilmeisimmin sellaisenaan arvokäsite.
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on tässäkin tapauksessa ei. Pikemmin päinvastoin. Kysymys yleisen
edun määrittelystä, on ilmastonmuutoksen tavoin, osoittautunut yllättävän vaikeaksi tehtäväksi. Esimerkiksi sanakirjat näyttävät vierastavan tätä määritelmää, muuten kuin erillisinä sanoina (Kielitoimiston
sanakirja 2007). Yleinen viittaa kaikkia asianosaisia tai tapauksia
koskevaan, tavalliseen tai vallitsevaan ilmiöön. Etu taas liitetään
hyötyyn, omaan parhaaseen, oikeuteen saada jokin etuisuus tai yksinkertaisesti voitoksi.

Määritelmien erilaisuus nostaa esiin muun muassa seuraavia avainkysymyksiä, jotka ovat mielestäni luonteeltaan eettisiä:
Miten päätöksentekijät käsittelevät ilmastonmuutosta, jos
sillä viitataan ”mihin tahansa” ilmaston muuttumiseen ajan
myötä?
Miten kohdennetaan yhteiskunnalliset toimenpiteet, jos
päätöksentekijöille suunnatussa yhteenvedossa ilmastonmuutoksen määritelmässä viitataan mihin tahansa ilmaston muuttumiseen ajan myötä?

Tässä yhteydessä on vaikea olla viittaamatta moraalifilosofian
ehkä eniten käsiteltyyn kysymykseen: Millaista on hyvä elämä? Voiko
olla olemassa kaikkia koskevaa ”hyvää”? Entä esimerkiksi oikeutta
omaan parhaaseen tai hyötyyn/voittoon? Mielestäni meillä kaikilla,
myös tulevilla sukupolvilla on oikeus hyvään elämään, mutta miten
”hyvä” määritellään erilaisissa kulttuuripiireissä ja eri aikoina? Muuttuvatko hyvän elämän tarpeet ihmisen elämänkaaren eri vaiheissa
tai vaikkapa asuinpaikasta tai tulotasosta riippuen? Jo Aristoteles
tarkasteli sitä, mikä kaikista mahdollisista päämääristä on paras. Paras oli hänen mukaansa se, minkä saavuttaminen tuottaa suurimman
tyydytyksen. Tällainen päämäärä ei voi olla väline minkään muun
seikan saavuttamiselle. Aristoteles päätyy näkemykseen, että onnellisuus (eudaimonia) on ihmiselämän suurin päämäärä (ks. Uurtimo
1997). Käytännön läheisin kysymys kyseessä olevan päämäärän
saavuttamisessa lienee aina kuulunut: Miten saavuttaa onnellisuus?

Miten toimenpiteet eli mahdollinen sää- ja ilmastomuokkaus
oikeutetaan tässä tapauksessa?
Kenen edusta on kyse ilmastomuokkauksen kohdalla? Onko
kyse yleisestä edusta?
Minkälaisten olosuhteiden vallitessa yleisen edun edistämiseen tarvitaan oikeudenmukaisuutta? Vallitsevatko nämä olosuhteet todellisuudessa?

Hyvä(n elämän) määritelmä, mutta kenelle?
IPCC:n ilmastonmuutosmääritelmät tarjoavat mielestäni tutkijalle luontevan lähtökohdan tutkia ilmastonmuutoksia ja sen syitä kaikilla aikajänteillä ja aluetasoilla. Jos lähtökohta on hyvä tutkijalle, on hyvä
kysyä määritelmän luonteen käyttökelpoisuutta päätöksentekijöille
tai asiasta muuten vain kiinnostuneelle.

Mihin 90 prosentin todennäköisyys oikeuttaa?
Onnellisuus elämän suurimpana päämääränä johtaa kysymään
hyvän elämän edellytyksiä ilmastonmuutoksen seurauksena eri puolilla maapalloa nyt ja tulevaisuudessa. Onko siihen edellytyksiä ja
vallitseeko yhteiskunnissa oikeudenmukaisuus ilmastonmuutoksen
myötä? Edellytykset tuskin ovat yhdenmukaisia, jos suuri osa maailman väestöstä ei välttämättä tunne ilmastonmuutoksen käsitettä tai
ei ole sitä koskaan kuullutkaan. Sitten pitäisi vielä ymmärtää, miksi
heidän pitäisi luopua sellaisista mukavuuksista kuin mitä muilla on.

Ilmastonmuutoksen perusteella oikeutetaan nykyään erilaiset rakentamismääräykset alkaen rakennuksen eristepaksuudesta aina
rakennuksen vaatiman energiantuotannon muotoihin ja liikenteen
päästöihin. Monet pyrkimyksistä tavoittelevat vähähiilistä yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen määritelmän eettinen tarkastelu painottaa
sitä puolta asiassa, voidaanko asetetut tavoitteet saavuttaa helposti,
jos käytössä on erilaisia ja eri merkitysyhteyden omaavia ilmastonmuutoksen määritelmiä? Vastaus on ei.

Eränen (2009, 7) toteaa loppuluvussaan, että niin kauan kuin ilmastonmuutos ei uhkaa omaa elämää, on varsin helppoa lykätä
asiaa eteenpäin ja toivoa, että joku muu kantaa vastuun ja löytää
ratkaisun ongelmaan. Suhtautumisessa ilmastonmuutokseen voi yksilötasolla olla suuria eroavaisuuksia vapaamatkustajista aina suuria
henkilökohtaisia uhrauksia tekeviin. Vastaavaa analogiaa voitaneen
soveltaa myös hallitusten välillä. Kansainvälisen yhteistyön kehittämiseksi perustettiin vuonna 1988 hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC, joka tuottaa laajoja arviointiraportteja noin viiden,
kuuden vuoden välein [3]. Ne sisältävät arvion ilmaston senhetkisestä tilasta, tulevista kehityssuunnista ja arvioiduista ilmastonmuutoksen
vaikutuksista sekä tutkimustuloksia mahdollisista keinoista ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ennen kaikkea IPCC-raporttien tarkoituksena on tuottaa päätöksenteon kannalta merkityksellistä tieteellistä
tietoa ehdottamatta kuitenkaan tiettyjä politiikkavaihtoehtoja.

On myös kysyttävä, edistääkö ilmastonmuutoksen määritelmien tulkinnallisuus niin kutsuttua yleistä etua, joka taas lienee yksi
tärkeimmistä käsitteistä yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja ilmastonmuutoksen ehkäisyyn liittyvissä oikeutuskysymyksissä. Vastaus

Voidaan myös kysyä, onko todennäköisyyden käyttö ilmastonmuutoksen asiantuntijapohjaisessa
identifioinnissa moraalisesti

IPCC:n uusimman raportin ehkä merkittävin päätulos antaa antropogeeniselle eli ihmiskunnan tuottamien kasvihuonekaasujen
aiheuttamalle ilmastonmuutokselle 90 prosentin todennäköisyyden.

neutraali tapa.
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”1900-luvun puolivälin jälkeen havaittu maapallon keskilämpötilan nousu johtuu hyvin todennäköisesti valtaosin ihmiskunnan tuottamien päästöjen aiheuttamasta kasvihuonekaasujen pitoisuuksien
lisääntymisestä”.[1]
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Todennäköisyyden käsite onkin tällä hetkellä yksi ilmastonmuutostutkimuksen ja laajemmin luonnontieteellisen tutkimuksen avainkäsitteitä. Se liittyy keskeisesti tilastollisten hypoteesien testaamiseen, mallien ja ilmastoskenaarioiden hyvyyden tarkasteluun ja viime kädessä
ilmastokäsitykseemme ja sen oikeutuksen perusteisiin. IPCC:n
päätöksentekijöille suunnatussa yhteenvedossa todennäköisyys kuvataan erityisellä tavalla [1]:
Ilmaisu			
Lähes varma		
Hyvin todennäköinen
Todennäköinen		
Vaihtoehdot lähes samanarvoiset
Epätodennäköinen
Hyvin epätodennäköinen
Poikkeuksellisen epätodennäköinen

?

Esiintymisen todennäköisyys
		
yli 99 %
		
90–99 %
		
66–90 %
		
33–66 %
		
10–33 %
		
1–10 %
		
alle 1 %

Siinä, missä ilmastonmuutoksen identifiointi on ymmärrettävän aineistopohjaista, on sen todennäköisyyden arviointi kuitenkin raportissa, hieman yllättäen, asiantuntijapohjainen. Mitä tämä 90 prosentin
todennäköisyys käytännössä oikein tarkoittaa? Tarkoittaako se sitä,
että kymmenen prosenttia 1900-luvun puolivälin jälkeisestä maapallon keskilämpötilan noususta johtuu muista kuin ihmisperäisestä vaikutuksesta, vai jopa sitä, että kymmenen prosenttia asiantuntijoista
epäilee tai ei luota riittävästi antropogeenisen ilmastonmuutoksen
olemassaoloon?
Eettisestä näkökulmasta katsottuna todennäköisyyden käyttöön
antropogeenisen ilmastonmuutoksen yhteydessä voi sisältyä suuria
väärinkäsityksen mahdollisuuksia. Harva kiistänee tyystin ihmistoiminnan merkityksen ilmastoon; joku merkitys ihmistoiminnalla on ja
tällöin sen vaikutuksen todennäköisyys tulisi olla sata prosenttia eli
täysin varmaa. Jos taas kysymyksen painostusta siirtää toisaalle, oma
kysymyksensä on, mitkä muut tekijät ovat aiheuttaneet kymmenen
prosenttia maapallon lämpenemisestä. Tähän taas liittyy pohdinta,
paljonko on paljon antropogeenisen ilmatonmuutoksen suhteen? Jos
kyse on voimasuhteista, kymmenen prosentin osuudella on myös oma
merkityksensä kokonaisuudessa. Miten tällaisissa tapauksissa säänmuokkaus oikeutetaan? Onko päättäjillä riittävästi tietoa ilmiöiden
välisistä vuorovaikutussuhteista vai joudutaanko pian tekemään korjaavia liikkeitä edellisen muokkauksen haittojen oikaisemiseksi?
Voidaan myös kysyä, onko todennäköisyyden käyttö ilmastonmuutoksen asiantuntijapohjaisessa identifioinnissa moraalisesti neutraali
tapa. Mielestäni ei ole. Pyrkimys objektiivisuuteen ja tieteelliseen
”neutraalisuuteen” voi tosin olla moraalinen kannanotto itsessään,
jolla voidaan pyrkiä häivyttämään persoonallisuuden vaikutus tutkimustuloksiin. Onko tällainen sitten oikein tai väärin, en ota siihen
kantaa tässä yhteydessä, mutta mielestäni tärkeintä on huomata se,
että tällä tavoin voidaan välittää pidättäytymisen taitoa moraalikysymysten käsittelyssä tuleville sukupolville.
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http://news.bahai.org/story/729. Luettu 2.11.2010.
2
Climate change in IPCC usage refers to any change in
climate over time, whether due to natural variability or as a
result of human activity.[1]

Ilmastonmuutoksen määritelmän lyhyt moraalifilosofinen analyysi
nostaa päivänvaloon muun muassa sen, että käytössä olevat ilmastonmuutoksen määritelmät eivät välttämättä ole ristiriidattomia. Tämä
taas voi johtaa siihen, ettei yksimielisyyttä saavuteta helposti päätöksentekijöiden neuvottelupöydissä, sillä erilaiset määritelmät johtavat
erilaisiin tulkintoihin. Puhutaan päästövähennyksistä ja -kaupasta,
kun olisi tarpeen puhua siitä, mitä käytetyt käsitteet tarkoittavat osapuolille.

Climate change refers to a statistically significant variation in
either the mean state of the climate or in its variability, persisting
for an extended period (typically decades or longer). Climate
change may be due to natural internal processes or external
forcings, or to persistent anthropogenic changes in the composition of the atmosphere or in land use.[2]
3

Konsensuspohjaisessa ilmastonmuutoksen identifioinnissa on myös
mahdollista jäädä kiinni kiistakysymykseen siitä, mistä ilmastonmuutos johtuu. Kun ilmastonmuutoksessa on kyse ajan suhteen kehittyvästä prosessista, yksiselitteistä ja ajan suhteen pysyvää selitystä
ei ilmastonmuutokselle yksinkertaisesti ole tarjolla. Yksittäisen tutkijan
voi olla helpompi muuttaa käsityksensä ilmastonmuutoksesta tutkimustulosten perusteella, mutta konsensuspohjaisessa ilmastonmuutoksen identifioinnissa tulokset ovat riippuvaisia yhteisymmärryksen
asteesta, johon taas vaikuttavat monet muut asiat, kuten ryhmän
koko, käytetyt ryhmätyö- ja päätöksentekomenetelmät, puhumattakaan ilmastonmuutoksen tarkastelun aikajänteistä ja lähteistä. Oma
erityiskysymyksensä lienee sekin, ketkä valitaan edustamaan asiantuntijuutta ilmastonmuutoskysymyksissä kansainvälisiin toimielimiin.
Tarvitseeko asiantuntijan olla tietoinen esimerkiksi ilmastonmuutoksen
määritelmästä ja siihen liittyvistä tulkinnoista vai riittääkö yksinkertaisesti se, että hän ajaa kokouksissa kansakuntansa etuja, yleisen
edun mukaan parhaalla tavalla?

Climate change in the United Nations Framework Convention
on Climate Change usage refers to a change of climate that is
attributed directly or indirectly to human activity that alters the
composition of the global atmosphere and that is in addition
to natural climate variability observed over comparable time
periods. [1, 2]
4

[1] http://www.fmi.fi/kuvat/ipcc_ar4_spm_suomennos.pdf
[Luettu 2.11.2010].
[2] http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/
ar4-wg1-annexes.pdf [Luettu 2.11.2010].
[3] http://ilmatieteenlaitos.fi/ilmastonmuutos/ipcc.html [Luettu
2.11.2010].
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Saara Jääskeläinen
Neuvotteleva virkamies
Liikenne- ja viestintäministeriö

Liikkumisen valinnat
ja ohjaus Suomessa
Liikennepolitiikka on 2010-luvun alussa
suurten haasteiden edessä. Yhteiskunnan niukkenevat resurssit ja ilmastonmuutos ovat hiljalleen johtamassa
siihen, että liikennepolitiikan painopiste
on siirtymässä suoraviivaisesta liikenteen kysyntään vastaamisesta liikenteen kysynnän suuntaamiseen ja hillitsemiseen. Vähemmillä resursseilla on
saatava aikaan enemmän ja parempaa.
Liikkumisen ohjaus on olennainen osa
uutta ajattelutapaa liikennesektorilla.
Liikenteellä on merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen lähteenä. Erityisen paljon
liikenteessä syntyy hiilidioksidia. Perinteisesti liikenteen hiilidioksidipäästöt ovat
olleet vahvasti sidoksissa liikennesuoritteiden määrään. Mitä enemmän liikennettä,
sitä enemmän päästöjä. Liikennesuoritteiden
määriin taas vaikuttavat vahvasti eri kulkumuotojen suosio ja kulkumuotojakaumien
kehitys. Mitä vähemmän kävelyä, pyöräilyä
ja joukkoliikennettä, sitä suurempia ovat
(henkilöauto)liikenteen suoritteet.
Toistaiseksi tuoreimman henkilöliikennetutkimuksen (HLT 2005) mukaan suomalaiset
tekivät vuosina 2004–2005 keskimäärin
kolme matkaa vuorokaudessa ja liikkuivat
näillä matkoilla yhteensä 42 kilometriä.
Matkojen määrä oli pysynyt samana verrattuna edelliseen henkilöliikennetutkimukseen vuodelta 1999, mutta matkat olivat
selvästi aiempaa pidempiä. Vuonna 2005
kotimaanmatkojen henkilöliikennesuorite oli
kasvanut vuodesta 1999 yli viisi prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että keskimäärin
jokainen suomalainen liikkui jokaisena
päivänä yli kaksi kilometriä enemmän kuin

Eri kulkutapojen matkalukujen kehitys kotimaanmatkoilla vuosista 1998–1999
vuosiin 2004–2005.

Eri kulkutapojen matkasuoritteen kehitys kotimaanmatkoilla vuosista 1998–1999
vuosiin 2004–2005.
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Kehitys on liikenteen ilmastopolitiikan
näkökulmasta ollut erittäin ongelmallista.
EU-tavoitteiden mukaisesti niin kutsutun eipäästökauppasektorin, jonne liikennekin
kuuluu, päästöjä tulee vähentää 16 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää liikennesuoritteiden kasvun pysymistä hyvin maltillisena
(noin 0,5–1,5 prosenttia/vuosi) ja kulkumuotojakaumien voimakasta muutosta (20
prosenttia lisäystä sekä joukkoliikenteen että
kevyen liikenteen matkamäärissä) (LVM:n
hallinnonalan ilmastopoliittinen ohjelma
ILPO 2009).
Kuinka tällaisiin lukuihin sitten on mahdollista päästä? Tarvittavia toimenpiteitä on
monia. Liikenteen ja maankäytön suunnittelun väliset yhteydet on vihdoinkin saatava
kuntoon. Joukkoliikenteen lainsäädäntöä on
kehitettävä entistä toimivampien tilaus- ynnä
muiden käytäntöjen aikaansaamiseksi. Joukkoliikenteen tukea samoin kuin valtion osallistumista kevyen liikenteen väylien rahoitukseen on lisättävä. Parantuneen palvelun
lisäksi tarvitaan vielä tietoa eri liikkumisvaihtoehdoista ja aktiivista markkinointia niiden
käytön lisäämiseksi eri seuduilla. Tähän
pyritään Suomessa vuonna 2010 käynnistyneellä liikkumisen ohjaus -toiminnalla.

Liikkumisen ohjaus – mitä merkillistä?
Liikkumisen ohjaus on Suomessa vielä
varsin uusi ja vakiintumaton termi. Sillä
tarkoitetaan ihmisten kannustamista kohti
ympäristöystävällisiä
liikkumistottumuksia
muun muassa neuvonnan, markkinoinnin,
liikkumisen suunnittelun sekä liikkumisen
palvelujen koordinoinnin ja kehittämisen
kautta. Käytännössä tavoitteena on yksin
omalla autolla ajamisen vähentäminen
sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion
kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksen edellytyksenä on varteenotettavien vaihtoehtojen
olemassa olo: Valintoja voidaan tehdä vain
siellä, missä vaihtoehtoja on tarjolla. Liikkumisen ohjaus toimii näin ollen parhaiten
lähinnä kaupunkiseuduilla, joissa etäisyydet
ja joukkoliikenteen tarjonta mahdollistavat
henkilöautolle vaihtoehtoiset valinnat.
Liikkumisen ohjausta tekevät yhteistyössä
viranomaiset, liikkumistarvetta synnyttävät
tahot ja liikkumispalveluiden tarjoajat. Tavoitteena on järjestää olosuhteet sellaisiksi,

Liikkumisen ohjauksen eri toimijat.
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että ihmiset voivat tehdä liikkumisen suhteen
ympäristön ja yhteiskunnan kannalta hyviä
valintoja. Kaikki osapuolet myös hyötyvät
liikkumisen ohjauksesta: työantajat saavat
kustannussäästöjä, henkilökunta hyvinvointia ja kestävän liikkumisen palveluntarjoajat
lisää tuloja.

Liikkumisen ohjauksen edellytyksenä
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siellä, missä vaihtoehtoja on tarjolla.
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Suomalaiseen
liikennepolitiikkaan
on
hiljalleen rantautumassa niin kutsuttu neliporrasajattelu suunnittelua ja päätöksentekoa linjaavana lähtökohtana. Tämän
ajattelutavan mukaan liikenneongelmia ratkaistaessa tarkastellaan ensiksi, voidaanko
ongelma hoitaa liikenteen kysyntään vaikuttamalla. Sitten tutkitaan mahdollisuudet
olemassa olevan liikennejärjestelmän tehostamiseen. Vasta, jos pienten parantamistoimienkin sopivuus todetaan puutteelliseksi, tarkastellaan uusia väylähankkeita.
Liikkumisen ohjaus liitetään
tyypillisesti neliporrasajattelun
ensimmäiseen portaaseen eli
vaikuttamiseen liikenteen
kysyntään ja kulkutavan
valintaan. Liikkumisen
ohjauksen toimenpiteitä voi kuitenkin sisältyä
jo ka i s e l l e
por taalle.

Esimerkiksi palveluiden koordinointi ja yhdistely voidaan katsoa liikennejärjestelmän
käytön tehostamiseksi. Investointihankkeiden ja hinnoittelun vaikuttavuutta voidaan
puolestaan tehostaa liikkumisen ohjauksella.

Liikkumisen ohjauksen neljä toimintaaluetta
Viestintä ja neuvonta ovat liikkumisen ohjauksen näkyvin osa. Ympäristöystävällisten
liikkumisvalintojen tekeminen edellyttää riittävää tietoa vaihtoehdoista. Monilla seuduilla tietoa joukkoliikenteen ja välillä kevyenkin liikenteen asioista tarjoavat erilaiset
netissä tai puhelimessa toimivat reittioppaat. Niiden avulla liikkuja saa käyttöönsä
tietoa reiteistä, hinnoista, aikatauluista ja
muista valintaan vaikuttavista asioista. Usein
liikennöitsijät ja kunnat tarjoavat myös henkilökohtaista puhelinpalvelua ainakin joukkoliikenteeseen liittyvistä asioista. Näkyvää
liikkumisen ohjaamista ovat myös erilaiset

Liikkumisen ohjaus ja neliporrasajattelu.

liikkumisvalintoihin liittyvät kampanjat, kuten
Liikkujan viikko ja Autoton päivä, sekä materiaalit, esimerkiksi kestävän liikenteen opas.
Viestinnän ja neuvonnan lisäksi myös eri
liikennemuotojen ja toimijoiden palvelujen
koordinointiin ja yhdistelyyn liittyvä kehitystyö
voidaan lukea osaksi liikkumisen ohjausta.
Esimerkkeinä voidaan mainita joukkoliikenteen ja autojen yhteiskäytön palvelupaketti,
pääsylippuihin liitetty joukkoliikennelippu tai
asunnon mukana tuleva autojen yhteiskäyttöpalvelu. Koska kestävä liikkuminen on useiden osien kokonaisuus, myös palveluiden
pitää muodostaa kokonaisuuksia.
Kolmantena liikkumisen ohjauksen osaalueena voidaan erottaa liikkumisen suunnittelu ja sen tukeminen eri organisaatioissa.
Suunnittelun tueksi voidaan tarjota oppaita,
koulutusta, työkaluja ja rahoitusta. Suunnitte-
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lua tarvitsevat erityisesti liikkumistarvetta synnyttävät tahot, jotka voivat käyttää apunaan
konsultteja.
Liikkumisen ohjauksen neljäntenä osaalueena on kestävän liikkumisen huomioon
ottamisen varmistaminen niissä prosesseissa, joilla on seurausvaikutuksia liikkumistottumuksiin ja valintoihin. Tällaisia prosesseja
ovat muun muassa kaavoitus, rakentaminen,
julkisen palveluverkon suunnittelu ja verotus.
Tavoitteena on, että kestävän liikkumisen
huomioon ottaminen integroituu itsestään
selväksi osaksi näitä prosesseja. Tämä edellyttää usein muutoksia rakenteisiin ja toimintatapoihin.

Liikkumisen ohjauksen organisointi
Suomessa
Seuduilla, joilla on tarjottavanaan erilaisia
liikkumisvaihtoehtoja, kestävän liikkumisen
ehkä suurimpana ongelmana on tähän
asti ollut käytettävissä olevan tiedon hajanaisuus. Kun palveluiden tarjonta jakaantuu
usean eri toimijan kesken, yhdistettyä informaatiopalvelua vaikkapa junien ja linjaautojen aikataulujen ja reittien yhteensovittamiseksi on ollut vaikea saada. Toisena
ongelmana nykykäytännöissä on ollut se,
että tietoa kestävän liikenteen vaihtoehdoista ei ole aktiivisesti tarjottu ihmisille,
vaan heidän on oletettu itse etsivän mahdolliset tiedonlähteet.
Näiden puutteiden korjaamiseksi ja
suomalaisen liikkumisen ohjaus -toiminnan
kehittämiseksi liikenne- ja viestintäministeriö
antoi vastuun liikkumisen ohjauksen kansallisesta koordinoimisesta vuoden 2010 alusta
aloittaneelle Liikennevirastolle. Virasto käyttää tässä apunaan Motivaa, jonne työ- ja
elinkeinoministeriö on kokoamassa kansallista kuluttajien energianeuvonnan koordinaatiokeskusta. Vastuu ihmisten autovalintoihin
ja auton käyttötapoihin vaikuttamisesta annettiin samoin vuonna 2010 aloittaneelle
Liikenteen turvallisuusvirastolle. Kestävän
liikkumisen kokonaisuutta suunnitellaan ja
koordinoidaan keskeisten ministeriöiden
(LVM, YM) sekä muiden toimijoiden (Liikennevirasto, Liikenteen turvallisuusvirasto,
Liikenneturva, Kuntaliitto, OPH) yhteisessä
työryhmässä, joka koostuu sekä substanssiosaajista että viestinnän asiantuntijoista.

Valtakunnallista liikkumisen ohjaus -työtä
aiotaan tukea myös kansainvälisiä kokemuksia hyödyntämällä. Liikennevirasto liittyi
syksyllä 2010 eurooppalaisen liikkumisen
ohjausverkoston (EPOMM) jäseneksi. Jäsenyyden myötä Suomi siirtyy Euroopan johtavien liikkumisen ohjaus -maiden joukkoon.
Näitä ovat esimerkiksi Ranska, Alankomaat,
Ruotsi, Iso-Britannia, Espanja ja Saksa.
Valtakunnallisen koordinointityön ohella
liikennehallinto on aloittanut seudullisen
liikkumisen ohjaus -toiminnan tukemisen
keväällä 2010 avatun hankehaun myötä.
Rahoitettaviksi valittiin 13 hanketta, joihin
käytetään yhteensä noin 500 000 euroa
vuosina 2010–2011. Mukana ovat esimerkiksi Turun, Tampereen ja Hämeenlinnan
seudut sekä Raaseporin ja Kouvolan kunnat.
Listaus hankkeista sekä hankekuvaukset löytyvät Motivan sivuilta.

nainen osa tätä työtä. Liikkumisen ohjaukseen kohdistuu tätä kautta suuria toiveita ja
suoranaisia vaatimuksia, mutta eurooppalaisten kokemusten valossa voi onneksi jo nyt
sanoa, että satsaukset liikkumisen ohjaukseen eivät varmastikaan valu hukkaan!

Toisena ongelmana nykykäytännöissä
on ollut se, että tietoa kestävän liikenteen vaihtoehdoista ei ole aktiivisesti

Helsingissä jo hyvässä vauhdissa
Joillakin seuduilla liikkumisen ohjaus -työ oli
ehtinyt käynnistyä jo ennen valtionhallinnon
hakua. Näin oli esimerkiksi Helsingin seudulla, jossa toiminta onkin jo hyvässä
vauhdissa ja liikkumisen ohjauksen koordinointi selkeästi vastuutettu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL). HSL:llä
työskentelee kolme liikkumisen ohjauksen asiantuntijaa ja osin myös koko laaja
asiakaspalveluryhmä. HSL:n liikkumisen
ohjaus -toiminta on jo pitkälle mietittyä ja
sen tulokset näkyvät selkeästi HSL:n nettisivuilta (esimerkiksi ”Matkustajan opas”).
Seudullisen työn tukemista on tarkoitus
jatkaa ja työhön suunnattavaa tukea kasvattaa vuosittain. Seudullisten toimijoiden
verkottumista pyritään edistämään liikkumisen ohjauksen verkoston LIVE:n avulla.
LIVE:n toiminta käynnistettiin keväällä 2010
EU:n ja liikenne- ja viestintäministeriön rahoituksen turvin Motivan toimesta. Verkoston
tavoitteena on lisätä kestävän liikkumisen
eri alueilla toimivien tahojen yhteistyötä,
tehdä liikkumisen ohjausta tunnetuksi sekä
edesauttaa kansainvälistä verkostoitumista
ja tiedonvaihtoa.
Liikenteen ilmastotavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan kovan työn takana.
Liikennesuoritteiden kasvun hillintä ja kulkumuotojakaumiin vaikuttaminen ovat olen-

12

tarjottu ihmisille, vaan heidän on oletettu itse etsivän mahdolliset tiedonlähteet.

3 / 2010
Kerttu Kotakorpi
Sihteeri
Ilmansuojeluyhdistys ry

Ilmansuojelupäivät 2010
Ilmansuojelupäivät järjestettiin perinteiseen tapaan Lappeenrannassa elokuun
lopulla. Tiistaiaamuna 24. elokuuta Lappeenrannan kaupungintalolla kävi kuhina.
Kaksipäiväiseen seminaariin kerääntyi tänäkin vuonna lähes kaksisataa ilmansuojelualan asiantuntijaa.

I

hmiset valuivat luentosaliin ja hakeutuivat
paikoilleen. Lappeenrannan teknillinen
yliopisto avasi tilaisuuden toivottamalla
kuulijat tervetulleiksi, ja sitten mentiinkin
jo suoraan asiaan. Alkuun esiteltiin, missä
ilmansuojelussa juuri nyt mennään itse
pääkallopaikalla ympäristöministeriössä.
Hannele Pokka selvitti, mitä kuuluu Suomen
ja EU:n ilmansuojelulle. Heti tuli selväksi,
että hiilidioksidipäästöt ovat päivän sana.
Kööpenhaminan ilmastokokous ja sen
laimea lopputulos puhuttavat edelleen paljon. Kyse ei siis ole yksinomaan Suomen tai
EU:n, vaan koko maapallon ilmansuojelusta. Se on projekti, mihin pitäisi saada kaikki
mukaan. Kööpenhaminan kokouksen jälkimainingeissa todettiin, että suuret mahtivaltiot ovat nihkeitä rajoittamaan päästöjään
ilmaston puolesta, kun taas EU on monella
tapaa edelläkävijä. EU ajaa hanakasti
direktiivejä sen jäsenmaille välittämättä
siitä, mitä muut valtiot päättävät. EU:n tavoitteena on saada päästökauppa kuriin ja
kannustaa muita maita kestäviin energiaratkaisuihin, siis kohti vihreää taloutta.
Ympäristöministeriön katsauksen mukaan
Suomessa panostetaan nyt tuulivoimaan,
bioenergiaan ja ydinvoimaan. Tavoite on
vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20
prosenttia sekä lisätä uusiutuvaa energiaa
ja energiatehokkuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamisessa valmiuksia on
suurempaankin vähennykseen. Uusiutuvan
energian tuotannon osuutta aiotaan kasvattaa lähes 10 prosentilla 50 vuodessa. Suuri
rooli energian säästössä on myös liikenteen
ja rakentamisen energiatehokkuudella.

paljon porua syntyi. Selvisi, että yksi kokouksen suurimpia kompastuskiviä oli liian suuret
odotukset. Kokoukselta odotettiin autuaaksitekevää, kaikkia maita koskevaa sopimusta,
mutta jouduttiin toteamaan, että eri valtioilla
ja yhteisöillä ei ole yhteisiä näkemyksiä ilmansuojeluasioista. EU yrittää näyttää suuntaa radikaaleimmilla päästöleikkauksilla ja
korkeimmilla tavoitteilla, mutta Kiina jarruttaa, kehitysmaat ovat kukin omaa mieltään
ja USA tuntuu laativan itse omat pelisääntönsä – Kenttä on siis vakavasti hajallaan.
Ei auta kuin toivoa, että tulevissa kokouksissa saataisiin aikaiseksi edes jonkinlaisia
sopimuksia. Niitä odotellaan seuraavaksi
Cancunista. Tällä kertaa tosin odotukset
eivät liene kovin korkealla.
Jotta sopimuksia ja direktiivejä voitaisiin
todistettavasti noudattaa, tarvitaan yhteiset
pelisäännöt päästöjen määrittämiseen.
SYKE:n Antti Tohka selvitti, miten yhdennettyä mallinnusta ja päästömalleja käytetään
päästöneuvotteluissa. Lopuksi ympäristöministeriön Sirpa Salo-Asikainen kertoi rajoituksista, joita EU:ssa asetetaan teollisuudelle, ja kuinka niitä valvotaan.
Tähän päättyi ensimmäinen tietopaketti ja
oli lounaan aika. Keskustelu kävi vilkkaana,
kun väki poistui luentosalista ruokailemaan.

Ympäristöministeriön katsauksen jälkeen
tutkija Antti Vihma selvensi, mitä Kööpenhaminassa todella tapahtui, kun siitä niin
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Vilkas paneelikeskustelu
Iltapäivän teema oli ilmastonmuutoksen
hillitseminen. Aiheen avasi Sauli Rouhinen
ympäristöministeriöstä. Hänen lähtökohtansa oli, että me kaikki olemme mukana
aiheuttamassa ilmastonmuutosta, ja hän
vetosi kuulijoihin, että kaikki yrittäisivät aktiivisesti etsiä ongelmaan ratkaisua. Yleisesti ajatellaan että vihreän kasvun kautta
kuljemme kohti kestävää taloutta, mutta jos
kasvu on peräisin luonnosta, meidän täytyisi voida arvottaa luontoa taloudellisesti
ja se on hyvin vaikeaa. Vihreän kasvun tulisi tarkoittaa jotain muuta kuin aineen kulutusta, sillä ei ole kestävän kehityksen periaatteiden mukaista kuluttaa ekosysteemiä
omiin tarpeisiimme.
Vihreässä taloudessa ei ole kyse
pelkästään rahasta tai ihmisten taloudellisesta hyvinvoinnista, vaan siinä huomioidaan
myös luonnon taloudellinen tasapaino. Ainevirtojen sijaan siinä arvotetaan varantoja.
Kestävä talous ottaa siis huomioon myös
ekosysteemin rajallisuuden aineen kulutuksessa sekä ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset
vaikutukset. Rouhinen painotti, että nykyinen
ekosysteemin kulutus on sietämätöntä. Biodiversiteetin hävittämisessä ihmiskunta on jo
tehnyt peruuttamattomia virheitä, ja ilmastonmuutoksen osalta raja on lähes ylitetty.
Kestävän talouden periaatteiden noudat-

taminen auttaisi ekosysteemiä elpymään
ja korjaisi ajan kanssa vahingot, jos vaan
politiikka antaa siihen mahdollisuuden.
Ensimmäisen päivän luentoputken jälkeen
päivä huipentui, jälkikäteen paljon keskustelua herättäneeseen, paneelikeskusteluun.

Paneeliin oli onnistuttu saamaan neljä hyvin
erilasta asiantuntijaa, jotka pohtivat ilmastonmuutoksen hillitsemisen keinoja omista
näkökohdistaan. Keskustelua piti ansiokkaasti vireänä puheenjohtajana toiminut
Sauli Rouhinen.
Ympäristöfilosofi Leena Tilkka oli mielipiteissään kärkkäin. Hän kyseenalaisti
niin talouskasvun kuin omistusoikeuden tyrmäämällä ihmisen maailmankuvan virheelliseksi. Hänen mielestään yhteiskunta toimii
kestävän kehityksen vastaisesti, kuin ihminen
olisi irrallinen luonnosta.
Jyri Seppälä oli lausunnoissaan toiveikkaampi. Hänkin kyllä myönsi Suomen kulkevan kestämätöntä tietä kohti ilmastonmuutosta, kompastuskivinä liian suuret päästöt
ja energiankulutus. Ratkaisuksi hänkin tarjosi
arvomaailman muutosta. Jouni Punnosella
TVO:lta oli käytännöllisempi näkökulma;
hän katsoi ratkaisun piilevän energiantuotannon tehostamisessa.
Talousnäkökulmaa keskusteluun toi professori Lassi Linnanen. Hän vertasi ilmastonmuutosta finanssikriisiin – molemmat ongelmat
juontavat ihmisten ahneudesta ja liiasta
optimistisuudesta. Kun riskejä on aliarvioitu,
joudutaan vahingoista maksamaan suurempi hinta. Näistä lähtökohdista lähdettiin miettimään, miten taloudellista hyvinvointia voitaisiin
mitata ottaen luonnontila
huomioon. Mitään olemassa olevia mittareita ei
kelpuutettu. Kaivattiin isoja päätöksiä päästöjen
vähentämiseksi,
isoja
muutoksia
kulutuksessa
ja muutosta ihmisten arvomaailmaan. Erityisesti
poliitikoilta vaadittiin rohkeutta isoihin päätöksiin.
Tilkka korosti täydellistä
ajattelun muutosta, missä
luonto nostettaisiin arvoon
itsessään, ei pelkästään raaka-ainevarastona, ja hän halusi kyseenalaistaa ihmisen
oikeuden omistaa luontoa.
Ilmastonmuutokseen liittyvistä tabuista
puhuttaessa esiin nousivat muut ympäristökysymykset, jotka tuppaavat jäämään yleisessä
keskustelussa ilmastonmuutoksen varjoon.
Panelistit kritisoivat sitä, miten usein todel-
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linen katastrofi ehtii jo tapahtua ennen kuin
siihen etsitään ratkaisua, vaikka ennalta varautuminen olisi yhteiskunnalle helpompaa
ja halvempaa kuin vahinkojen korjaaminen
jälkikäteen. Todettiin, että Suomessa ja
EU:ssa mennään energian tuotannossa
hyvään suuntaan, mutta enemmänkin voisi
tehdä. Punnonen vetosikin äänestäjiä
etsimään innokkaita ja ilmastonsuojeluun
vihkiytyneitä ehdokkaita.
Lopuksi mietittiin vielä keinoja vähentää
kulutusta. Rahan käyttäminen kuluttamatta
tavaraa osoittautui vaikeaksi yhtälöksi.
Tilkka tarjosi ratkaisuksi kulutuksen verottamista, eli vallan siirtämistä kuluttajilta päättäjille. Kulutustottumusten todettiin jo kääntyneen vihreämpään suuntaan, mutta yhä
enemmän kaivattiin luontolähtöisempää
ajattelumaailmaa. Siihen suuntaan voisi ohjata lainsäädäntö, joka laittaisi hinnan
luonnonvarojen kulutukselle erilaisten rajoitus
ten ja verotuksen muodossa.

Rentoa meininkiä
Ensimmäisen päivän virallisen osuuden
päätyttyä ilta jatkui joko opastetulla näyttelykierroksella Etelä-Karjalan museossa,
perinteikkäällä savusaunalla tai Saimaan
risteilyllä. Sää ei ollut paras mahdollinen
risteilyyn, sillä harmaat pilvet varjostivat
taivasta, mutta säästä huolimatta risteily
tarjosi hienot puitteet tutustua Saimaan
maisemiin. Pienen sadekuuronkin harmaat
pilvet ripsaisivat, ja laivan kannella viileä
tuuli otti kuvaajaa käsiin. Sisällä risteilyaluksessa oli kuitenkin lämmin ja leppoisa tunnelma. Keskustelut soljuivat päivän puheenaiheista omakohtaisiin luontokokemuksiin ja
aina lapsuusmuistoihin asti.
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VÄ T 20
Seuraavan aamupäivän ohjelma oli jaettu
kahteen aihealueeseen. Toinen käsitteli ilmassa olevia saasteita, niiden terveyshaittoja sekä altistumisen vähentämistä, ja toinen
teollisuuden vähäpäästöistä tulevaisuutta.
Ikävä kyllä, molempia ei voinut seurata samaan aikaan, joten seuraavassa poimintoja
jälkimmäisestä.
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Loppupäiväksi siirryttiin yksilötasolle edistämään
ilmastonmuutoksen
hillintää.
SYKE:n tutkija Sirkka Koskela avasi aiheen
kertomalla, miten suomalainen hiilijalanjälki
muodostuu.
Suurimpia tekijöitä
ovat
asuminen,
autoilu ja ravinto.
Annukka Berg, tutkija Helsingin yliopistosta,
puhui
henkilökohtai-sesta
päästökaupasta –
siis järjestelmästä,
jossa kaikilla olisi
omat päästöoikeutensa, joita voisi ostaa ja myydä. Heti
perään Taija Sinkko
kertoi tutkimuksesta,
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Seuraavaksi Miia Wallén Energiateollisuudesta kertoi energia-alan polttavista il-

Matti Nieminen VTT:ltä tarjosi konkreettisia ratkaisuja päästöongelmiin. Hän
käsitteli hiilen talteenoton ja varastoinnin
mahdollisuuksia Suomessa. Suomen hiilidioksidipäästöt, jotka ovat peräisin muun
muassa terästehtaista sekä öljynjalostamoista, kuljetetaan nykyään laivoilla loppusijoitukseen maan rajojen ulkopuolelle,
sillä Suomen merialueet eivät sovellu loppusijoitukseen. Tulevaisuudessa käytössä on
ehkä putkiverkko. Suomessa hiilidioksidia

Ilmastoa suojellaan kotisohvalta

UO

Päivän
avasi
ympäristöministeriön
Manus Cederlöf, joka kertoi mitä kuuluu
päästökaupoille. Kyseessä on ilmastopolitiikan kulmakivi, missä EU paljastui jälleen
edelläkävijäksi. Kävi ilmi, että nykyään
päästöoikeuksia jaetaan suorastaan ilmaiseksi, mutta suunta on kohti huutokauppaa. Silloin päästöjen hinta väistämättä
kasvaa ja se taas johtaa ennen pitkään
päästövähennyksiin. Päästökauppajärjestelmä kehittyy jatkuvasti ympäri maailmaa,
ja hiilidioksidipäästöjen rinnalle on nousemassa muun muassa happamoittavien kaasujen päästökauppa.

Viimeisenä Ahti Fagerblom Metsäteollisuudesta kertoi vähäpäästöisen tulevaisuuden suunnitelmista, mitkä ovat metsäteollisuuden tulevaisuuden visiot ja mitä etuja
puulla on fossiilisiin polttoaineisiin nähden.
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Toinen päivä – Tehoa teollisuuteen

Kun
päästiin
energiatehokkuudessa
vauhtiin, Veikko Ruohonen ABB:ltä tuli
kertomaan, mitkä tulevaisuuden teknologiat ovat käytössä jo tänään. Energiatehokkuudella voidaan saavuttaa helpoiten
suuria päästövähennyksiä, muun muassa
tehostamalla laivakuljetuksia ja sataman toimintaa. ABB:llä tavoite on leikata häviöitä
huomattavasti muun muassa muokkaamalla
sähköverkkoa, käyttämällä aurinkovoimaa
ja lisäämällä tuulivoimaa.

VÄ T 20
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voidaan varastoida väliaikaisesti teollisessa
käytössä. Loppusijoitusta kivimateriaaleihin
kehitellään jatkuvasti, ja geologisesti hiilidioksidia varastoidaan valvotusti jo nykyään.

ÄI

manlaatukysymyksistä. Energiateollisuuden
tavoitteena on hiilineutraali tulevaisuus vuoteen 2050 mennessä. Sen saavuttamiseksi
tarvitaan päästöihin radikaaleja leikkauksia
mahdollisimman nopeasti, mikä taas tarkoittaa isoja ja pitkäaikaisia investointeja.
Suomen energiantuotannossa panostetaan
jatkossa tuuli-, ydin- ja puuvoimaan. Samalla Suomen kaukolämpöverkosto pidetään
elinvoimaisena, ja sähköautojen toivotaan
tuovan pientä lisähelpotusta. Teknologiaa
kehitetään, ja siinä samalla odotetaan monen ilmanlaatuongelman ratkeavan.

ÄI

Risteilyltä väki vaelsi kohti Upseerikerhoa,
missä pidettiin illanistujaiset. ISY:n puheenjohtajan tervehdyksen myötä nautittiin mukavasta illasta hyvän ruuan, juoman ja ennen kaikkea seuran parissa. Puheenaiheissa
oli päivän luennot ja paneelikeskustelu
vahvasti läsnä, mutta kyllä tyhjänpäiväisyyksiäkin jauhettiin, ja keskustelun lomassa
kuunneltiin musiikkia ja tanssittiin. Tunnelma
oli ystävällinen ja älykäs.

3 / 2010

jossa oli vertailtu ruuan päästöjä, ja hän toi
esiin arkisen ruoan valintojen merkityksen
ilmastolle. Lihan lisäksi huonoja arvosanoja
saivat muun muassa juusto ja kasvihuoneessa kasvatetut vihannekset.
Sitten siirryttiin ruokapöydästä asumiseen,
kun Jyri Niemelä VTT:ltä tuli puhumaan
energiatehokkaasta rakentamisesta ja peruskorjauksesta. Hänen esityksessään lohduttavaa oli, että ratkaisuja löytyy. Usein ne
kuitenkin ovat kalliita toteuttaa, mutta maksavat itsensä takaisin ajan kanssa, melko
nopeastikin.

Yhteenvetona päivillä todettiin, että päästöt koostuvat pienemmistä irrallisista osasista
ja isosta energiantuotannosta. Ratkaisuksi
tarvitaan nopeita ja suuria päätöksiä, ja
kuluttajien käyttöön kaivattiin luotettavia
tietolähteitä, sillä he viimekädessä tekevät
tärkeät valinnat.

set kaikille
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ä
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Lämpim
mukana o

Lopuksi Saara Jääskeläinen liikenne- ja
viestintäministeriöstä kertoi vireillä olevasta
hankkeesta, jossa ohjataan ja kannustetaan
ihmisiä valitsemaan vihreitä liikkumismuotoja. Keskimäärin ihminen kuitenkin liikkuu
noin 42 kilometriä päivässä, yli tunnin ajan,
ja eri tutkimuksissa on havaittu yksin autoilevien matkustamisen vielä lisääntyneen. Yksityisautoilun kasvu taas vaikuttaa negatiivisesti julkisen ja kevyenliikenteen käyttöön.

Kerttu Kotakorpi

Ilmansuojeluyhdistyksen uusi sihteeri
Sanni Turunen väistyi kesällä ISY:n
sihteerin tehtävistä, ja hänen seuraajakseen valittiin Kerttu Kotakorpi.
Kerttu on meteorologian opiskelija
Helsingin yliopistosta, eli ilmaan ja
ilmastoon liittyvät asiat ovat hänelle
tuttuja opintojen puolesta. Ilmassa
olevien hiukkasten ohella opintojen
myötä tutuksi on tullut myös sään
vaikutus ilmanpuhtauteen ja ilmansaasteiden leviämiseen.
Säätilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia Kerttu seuraa opintojen lisäksi
myös työssään Nelosen uutisissa,
missä hän on ollut meteorologina
yli kaksi vuotta. Alun perin meteorologian alalle vei kiinnostus ilmastonmuutosta ja ilmastonsuojelua
kohtaan, ja nyt tuo kiinnostus suuntautuu ilmansuojeluun.
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Tapaa sää- ja
ilmastotieteilijöitä Tiederatikassa

T

ieteiden päivillä voi nyt ensimmäistä kertaa hypätä Tiederatikan
kyytiin. Ratikka kiertää Helsingin keskustassa 13.–15. tammikuuta kuljettaen mukanaan ilmastoasiaa.

Tiederatikasta löytyy monenlaista ihmeteltävää. Torstaina 13. ja
lauantaina 15. päivä haastateltavina ovat Suomen parhaat tutkijat
ja asiantuntijat. Sää- ja kasvitieteilijät sekä ilmastotohtorit kertovat
muun muassa citykanien sekä sään ääri-ilmiöiden lisääntymisestä
ilmastonmuutoksen edetessä. Ratikassa voi myös osallistua Heurekan
Ällistyttävään ralliin ja katsella videonäytöiltä kaupunginmuseon kuvia raitioliikenteen vaiheista Helsingissä. Lisäksi ratikassa on tarjolla
musiikkia ja tiedetemppuja. Kotiin viemisiksi on vinkkejä oman ilmastojalanjäljen pienentämiseen.
Kierros ratikan kyydissä Rautatientorilta Aleksia Kruunuhakaan ja
Kaisaniemen kautta takaisin kestää parikymmentä minuuttia.

Tiederatikan aikataulu:
Tiederatikka kulkee ympyräreittiä Helsingin ydinkeskustassa:

Tiederatikan ohjelman tarjoavat yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseo, Helsingin kaupungin ympäristökeskus, Helsingin kaupungin
liikennelaitos HKL, Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin seudun
ympäristöpalvelut HSY, Ilmatieteen laitos, Luonnontieteellinen keskusmuseo, Maa- ja metsätalousministeriö, Suomen ympäristökeskus
SYKE, Tiedekeskus Heureka ja Tieteen päivät. Myös Ilmansuojeluyhdistys osallistuu Tiederatikkaan.

Tieteiden yönä torstaina 13.1. kello 17–22 puolen tunnin
välein.Nuorten päivänä perjantaina 14.1. kello 10–14 tasatunnein.
Lauantaina 15.1. kello 10–16 puolen tunnin välein.
Viimeinen kellonaika on päivän viimeinen lähtöaika.
Ratikan lähtöpiste on Mikonkadulla Rautatientorin jääpuiston
kahvilan vieressä.

Koululuokat ja -ryhmät voivat varata ennakkoon paikat Nuorten
päivän Tiederatikkaan puhelimitse 17.12.2010 mennessä numerosta
(09) 310 36639.

Nuorten päivänä ratikka kulkee eri reittiä kuin muulloin, Ratikkamuseon ja Luonnontieteellisen keskusmuseon kautta.

Lisätietoja: www.tiederatikka.fi

Tiederatikkana kulkee normaalisti Kulttuuriratikkana liikennöivä raitiovaunu,
joka on jo sinänsä valoineen ja sisustuksineen elämys kaupunkiliikenteessä.
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Tutkimustuulia
Tutkimustuulia-palstalla kerrotaan lyhyesti alkaneista ja juuri alkavista tutkimushankkeista.

SNOOP nuuskii laivojen
päästöjä ilmaan
Ilmanlaadusta rannikkokaupungeissa ja satama-alueilla on tulossa aiempaa tärkeämpää. Itämerellä liikkuu vuosittain 56 000 alusta, joista lähes 40 000 kulkee Suomenlahdella. Meriliikenteestä
onkin nopeasti tulossa suurimpia ilmansaasteiden päästölähteitä
EU:ssa johtuen osittain siitä, että muiden lähteiden päästöjä on
vähennetty viime vuosina.
Shipping-induced NOx and SOx emissions - OPerational monitoring network (SNOOP) on kolmivuotinen (2009–2012) hanke, jonka tavoitteena on selvittää laivaliikenteen pakokaasupäästöjen
vaikutuksia meriympäristöön ja ihmisten terveyteen satamaalueilla. Projekti keskittyy laivaliikenteen aiheuttamiin NOx-, SOx-,
CO- ja CO2- sekä pienhiukkaspäästöihin. Laivaliikenteen päästöjä
ilmaan mitataan Helsingin, Turun ja Tallinnan satamissa sekä
suoraan aluksilla. Ilmanlaatumittauksia tehdään kiinteillä mittausasemilla ja liikkuvilla alustoilla, kuten esimerkiksi Nuuskijaauton avulla. Projekti perustuu HELCOM AIS:n laivaliikennetietoihin, päästömittauksiin ja ilmanlaadun tarkkailuun.
Projektin aikana arvioidaan laivaliikenteen aiheuttamia
päästöjä ilmaan, niiden vaikutuksia meriympäristölle ja ihmisten
terveydelle satama-alueilla. Hankkeen aikana järjestetään kolme
niin kutsuttua Policy Forumia, joiden tarkoituksena on edistää
vuorovaikutusta projektin ja sen sidosryhmien välillä. Projektin
ensimmäisen vuoden aikana keskityttiin tietojen keräämiseen ja
kriteereistä sopimiseen sekä aloitettiin tietojen analysointia. Toisen projektivuoden aikana jatketaan sekä tietojen keräämistä että
niiden analysointia ja tuotetaan projektin ensimmäiset väliraportit. Lopulliset tulokset valmistuvat viimeisen projektivuoden
aikana.
Hanke toteutetaan suomalais-virolaisena yhteistyönä ja siihen
osallistuu yhdeksän partneria: seitsemän Suomesta ja kaksi Virosta. Projektin rahoituksesta vastaavat Central Baltic INTERREG
IV A Programme 2007–2013 ja Varsinais-Suomen ELY-keskus.
Projektin kokonaisbudjetti on noin 1,3 miljoonaa euroa.
Lisätietoja:
projektin www-sivuilta (englanniksi):
http://snoop.fmi.fi
ja Anu Keltaniemi, anu.keltaniemi@turku.fi, p. 040 197 2267
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Twinning kehittää ilmanlaadun hallintoa Makedoniassa
tuntijoita. Pääasiallinen edunsaaja on Makedonian ympäristöministeriö. Projekti on jatkoa vuosina 2006–2008 toteutetulle ilmanlaatuhankkeelle, jossa keskityttiin Makedonian keskushallinnon teknisen kapasiteetin ja lainsäädännön kehittämiseen.

Ilmatieteen laitos aloitti syyskuussa 2010 kaksivuotisen, budjetiltaan miljoonan euron Twinning-hankkeen Makedoniassa yhdessä
itävaltalaisten ja italialaisten ympäristöviranomaisten kanssa.
Maltillisesta taloudellisesta kasvusta ja raskaan teollisuuden hitaasta kehityksestä huolimatta ilmanlaatuongelmat ovat merkittäviä Makedoniassa. Kaupungeissa ilmanlaatu on ajoittain erittäin
huonoa johtuen etenkin korkeista hiukkaspitoisuuksista. Voimakas urbanisoituminen ja huomattava liikennemäärien kasvu sekä
teollisuus- ja energiantuotantolaitosten päästöt ovat syitä ilmanlaatuongelmiin. Ilmanlaatua heikentävät myös jätteiden sääntelemätön polttaminen, peltojen kulottaminen ja metsäpalot.

Lisätietoja:
Sari Lappi, Resident Twinning Advisor
sähköposti: sari.lappi@fmi.fi
Harri Pietarila, projektipäällikkö
sähköposti: harri.pietarila@fmi.fi
Lisätietoja:
projektin www-sivuilta (englanniksi):
http://snoop.fmi.fi
ja Anu Keltaniemi, anu.keltaniemi@turku.fi, p. 040 197 2267

Twinning-projektin tarkoituksena on kehittää Makedonian ilmanlaadun hallintoa kansallisella ja paikallisella tasolla. Tavoitteena on kasvattaa maan hallinnollista kapasiteettia ilmanlaadun lainsäädännön toimeenpanoon sekä kehittää lainsäädäntöä
yhteensopivaksi EU:n ilmanlaatulainsäädännön kanssa. Makedonian ilmanlaadun seurantaverkostosta vastaa nykyisin suurimmalta osin ympäristöministeriö. Twinning-projektin aikana pyritään parantamaan myös kuntien valmiuksia tehdä ilmanlaadun
arviointeja ja suunnitelmia ilmanlaadun parantamiseksi.
Keskushallinnon ja kuntien asiantuntijoita koulutetaan lainsäädäntöön, ilmanlaadun arviointeihin ja ilmansuojelutoimenpiteisiin liittyvissä asioissa. Tärkeä osa projektia on kehittää keskushallinnon organisaatioiden ja kuntien yhteistyötä ja tätä kautta
pyrkiä rakentamaan tehokasta kansallista ilmanlaadun hallintoa.
Projektin aikana kehitetään myös edelleen ympäristöministeriön
teknistä osaamista liittyen ilmanlaadun mittaamiseen ja mittaustietojen käsittelyyn, muihin ilmanlaadun arviointimenetelmiin
sekä raportointiin. Projektin aikana toteutetaan ilmanlaatuportaali ja kansallisen ympäristötietojärjestelmän ilmanlaatuun liittyvä
osa, joilla pyritään parantamaan ilmanlaatutiedon saatavuutta
asiantuntijoille ja yleisölle.
Asiantuntijoiden osaamista siirretään koulutuksen, mentoroinnin
ja seminaarien avulla Makedonian keskushallinnon ja kuntien
asiantuntijoille. Suomen, Itävallan ja Italian asiantuntijat toteuttavat kahden vuoden aikana Makedoniassa yli 400 koulutuspäivää.
Lisäksi maassa on pitkäaikaisena asiantuntijana Ilmatieteen laitoksen tutkija Sari Lappi.
Twinning on Euroopan Unionin rahoittamaa kumppanuustoimintaa EU:n jäsenvaltioiden ja ehdokasmaiden julkisen hallinnon
organisaatioiden välillä. Suomesta projektissa on Ilmatieteen laitoksen lisäksi mukana SYKE:n, VTT:n ja Kuopion kaupungin asian-
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Ilmassa
CCS-teknologialla kasvihuonekaasupäästöjen kimppuun

V

TT:n alustavien laskelmien mukaan 10–30 prosenttia Suomen
hiilidioksidipäästöistä voidaan vähentää CCS-teknologian eli hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin avulla
vuonna 2050. Tämä edellyttää kuitenkin
päästöoikeuden hintatason nousua noin
70–90 euroon per hiilidioksiditonni vuoteen 2050 mennessä. Nykytaso on 15–20
euro per tonni.
CCS-teknologia (Carbon Capture and
Storage) on tehokas keino vähentää hiilidioksidipäästöjä tulevaisuudessa, ja se
perustuu hiilidioksidin talteenottoon voimalaitoksissa tai teollisuuslaitoksissa. Talteenoton jälkeen hiilidioksidi puhdistetaan, paineistetaan ja kuljetetaan pitkäaikaiseen säilytykseen putkiston tai
säiliöalusten avulla.
CCS on parhaillaan voimakkaan maailmanlaajuisen kehitystyön kohteena. Menetelmän haasteina ovat suuret talteen

otettavat hiilidioksidimäärät, hiilidioksidin pitkäaikaiseen varastointiin liittyvät
epävarmuudet
ja
vastuukysymykset
sekä CCS:stä aiheutuvat kustannukset.
VTT:n koordinoimassa CCS Suomi -projektissa (2008–2011) VTT ja GTK ovat
tutkineet CCS:n soveltamista Suomen
olosuhteissa. CCS:n soveltamista on
tarkasteltu sekä kansallisella energiajärjestelmätasolla että muutamien yksittäisten esimerkkilaitosten tasolla.
Huomattavia päästövähennyksiä olisi
mahdollista saada aikaan soveltamalla
CCS:ää muutamiin suuriin laitoksiin teollisuudessa sekä sähkön- että yhdistetyn
sähkön- ja lämmöntuotannossa. Suurimmat hiilidioksidin päästäjät Suomessa
ovat voimalaitoksia, terästehtaita ja
öljynjalostamoja. Lisäksi voitaisiin liikenteen biopolttoaineiden ja suurten
voimaloiden yhteydessä ottaa talteen
myös bioperäinen hiilidioksidi. Kaksi vii-
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desosaa hiilidioksidipäästöistä Suomen
77 suurimmista laitoksista on peräisin
biomassasta, joka on päästökaupassa
määritelty hiilineutraaliksi polttoaineeksi. Kolme viidesosaa on peräisin hiilen,
maakaasun, öljyn ja turpeen käytöstä.
Hiilidioksidin talteenotto happipolton
avulla nähdään lupaavana teknologiana
Suomelle sekä teknologiaviennin että
voimalaitossoveltamisen kannalta. CCSteknologian toteuttaminen Suomessa
edellyttää kuitenkin hiilidioksidin kuljetusta Suomen rajojen ulkopuolelle, kos-ka
Suomen kallioperästä ei ole löytynyt pitkäaikaisvarastointiin soveltuvia geologisia muodostumia. Potentiaalisimmat
varastointipaikat sijaitsevat Pohjanmerellä ja Barentsin merellä. Pitkä kuljetusmatka tekee kuitenkin CCS-teknologian
kalliimmaksi soveltaa Suomessa kuin
esimerkiksi Norjassa tai monissa mannerEuroopan maissa.
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IPCC kehittää toimintatapojaan
Hallitustenvälisen
ilmastopaneelin
IPCC:n 32. yleiskokous käsitteli lokakuussa muun muassa IPCC:n viidennen
arviointiraportin valmistelutyötä sekä
IPCC:n ohjelmaa ja budjettia vuosille
2010–2014. Kokouksen asialistalla oli
myös YK:n Inter Academic Councililta
(IAC) tilaama raportti IPCC:n toiminnan
kehittämisestä.
YK:n pääsihteeri Ban-Ki Moon asetti
viime maaliskuussa riippumattoman,
maailman johtavista tiedemiehistä
koostuvan Inter Academy Councilin
selvittämään, onko IPCC:n toiminnassa nähtävissä viitteitä puutteista toimintatavoissa ja miten toimintaa tulee
vahvistaa. IAC totesi, että IPCC on onnistunut tehtävässään hyvin, ja 2007
ilmestyneen neljännen arviointiraportin
johtopäätökset pitävät edelleenkin hyvin
paikkansa. Keskeiset tulokset osoittivat,

että ihmiskunnan päästöt ovat pääasiallinen syy käynnissä olevaan ilmastonmuutokseen, ja että ilmastonmuutos
voi tuottaa merkittäviä riskejä ihmiskunnan hyvinvoinnille, jos kasvihuonekaasujen päästöjä ei kyetä rajoittamaan.
IAC antoi seitsemän pääsuositusta IPCC:n toiminnan tehostamiseksi. Nämä liittyivät ammattimaiseen
johtamiseen, operatiivisen johtoryhmän perustamiseen, mediasuhteiden
hoitamiseen, raporttien arviointityön
tehostamiseen, raporteissa käytettävän
terminologian tarkentamiseen, epävarmuuksien esittämiseen sekä poliittisista kannanotoista pidättäytymiseen.
Kokouksessa päätettiin perustaa eri
osa-alueisiin keskittyviä työryhmiä, jotka
työskentelevät seuraavaan, ensi keväänä pidettävään yleiskokoukseen asti
tai osin sen jälkeenkin. Monet IAC:n suo-

situkset edellyttävät jatkovalmistelua ja
niiden toimeenpanolla on sellaisia vaikutuksia, jotka edellyttävät seuraavissa
yleiskokouksissa hallitusten edustajien
päätöksiä.
IAC:n mukaan IPCC neljännestä arviointiraportista löytyi yksi selkeä virhe,
joka liittyy Himalajan jäätiköiden sulamisnopeuteen.
– Koska kyse on inhimillisestä toiminnasta, virheistä ei päästäne täysin eroon
jatkossakaan. Jatkossa IPCC tulee kuitenkin raportoimaan julkaisuissaan havaitut virheet verkkosivuillaan, Suomen
IPCC-ryhmän puheenjohtaja, Ilmatieteen
laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas
toteaa.
Suomesta kokoukseen osallistuivat
Petteri Taalas ja ympäristöneuvos Jaakko Ojala ympäristöministeriöstä.

Lannasta liiketoim in ta a
Kotieläinten lannasta ryhdytään kehittämään uusiutuvaa energiaa ja
ympäristöystävällisiä lannoitteita. MTT:n
koordinoimassa tänä vuonna alkaneessa
BATMAN-tutkimushankkeessa
(Baltic
Forum for Innovative Technologies for
Sustainable Manure Management) on
tavoitteena tuottaa uusia lannankäsittelymenetelmiä, levittää tietoa hyviksi havaituista teknologioista ja kehittää lannan
tuotteistamista liiketoiminnaksi. Tarkoitus
on saada lannan sisältämät arvokkaat
ravinteet hyötykäyttöön: Etenkin fosforin
kierrätystä pyritään tehostamaan. Hankkeessa laaditaan myös yhteisiä lannankäsittelyn standardeja Itämeren alueelle.

Kolme vuotta kestävään hankkeeseen
osallistuu 18 tutkimus- ja teknologiansiirto-organisaatiota Itämeren alueen
kahdeksasta maasta. Suomen lisäksi
hankkeessa on mukana tutkimuslaitoksia Ruotsista, Tanskasta, Saksasta,
Puolasta, Virosta, Latviasta ja Liettuasta.
Suomesta osallistuvat MTT, Suomen
ympäristökeskus, Helsingin yliopisto ja
Turku Science Park Oy.
BATMAN-maiden kotieläintalous käsittää yhteensä 36 miljoonaa nautaa, 67 miljoonaa sikaa sekä 190 miljoonaa lintua.
Puutteellinen lannankäsittely aiheuttaa
sen, että lannan sisältämä typpi ja fosfori päätyvät helposti rehevöittämään vesistöjä.
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Itämeren vuotuinen kokonaiskuormitus
vuosina 2001–2006 oli noin 641 000
tonnia typpeä ja 30 200 tonnia fosforia.
Rantavaltioiden maataloudesta tuli noin
70 prosenttia typpikuormituksesta ja 50
prosenttia fosforikuormituksesta.
Tutkimus toteutetaan EU:n alueellisen
yhteistyön Interreg-rahoituksella ja sen
kokonaisbudjetti on noin 3,7 miljoonaa
euroa.
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Ilmassa
WWF:n Living Planet 2010 -raportti:

Tropiikin luonto on köyhtynyt voimakkaasti

Trooppisten lajien määrä on romahtanut samaan aikaan,
kun ihmiskunnan ekologinen jalanjälki on kasvanut jyrkästi.
Jalanjälki ylittää maapallon kantokyvyn nyt jo 50 prosentilla. Tämä ilmenee kansainvälisen ympäristöjärjestö WWF:n
uusimmasta Living Planet 2010 -raportista. Raportti on yksi
painavimmista maapallon tilaa analysoivista katsauksista.
Raportti löytyy sivuilta wwf.fi/tiedotus, kohdasta Raportit.
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Innostuvatko suomalaiset yhteiskäyttöautoista?
Tuore selvitys osoittaa, että yhteiskäyttöautoilijoiden määrä voi nousta jopa 30
000 vuoteen 2020 mennessä. Autojen
yhteiskäyttö tehostaisi merkittävästi
auton käyttöä ja vähentäisi kaupunkiliikenteen päästöjä. Yhteiskäyttö on eurooppalaisissa suurkaupungeissa ja PohjoisAmerikassa voimakkaassa kasvussa.
Suomessa yhteiskäyttöautoja on ainoastaan pääkaupunkiseudulla, mutta niiden leviämisestä Turkuun ja Tampereelle
on suunnitelmia.
Yhteiskäyttöautojen potentiaalia ja
vaikutuksia selvittänyt Linea Konsultit
Oy arvioi, että nykyisellä kasvuvauhdilla
pääkaupunkiseudulla olisi vuonna 2020
lähes 20 000 yhteiskäyttöautoilijaa. Potentiaalia riittää pitkälle tulevaisuuteen.
Vuonna 2030 pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella saattaa olla yhteen-

sä jopa 70 000 yhteiskäyttöautoilijaa.
Asiantuntija Johanna Taskinen selvityksen teettäneestä Motivasta arvelee,
että nykyistä voimakkaampi kasvu on
ulkomaisten esimerkkien valossa saavutettavissa, mutta siihen tarvitaan
myös julkisen sektorin panostusta.
Autojen yhteiskäyttäjän liikkuminen tuottaa keskimäärin noin 35 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä (300 kg/v) kuin
vastaavan ikäisen pääkaupunkiseudun
asukkaan liikkuminen keskimäärin. Suuret
vaikutukset syntyvät siitä, kun autottomat
luopuvat autosta ja vähentävät autonkäyttöä radikaalisti. Päästöjen kannalta riittää,
että vain pieni osa luopuu autosta.
Autojen yhteiskäyttö säästää myös
kaupunkitilaa pysäköintipaikkojen tarpeen
vähentyessä. Pääkaupunkiseudun nykyisen 3000 yhteiskäyttöautoasiakkaan

Ympäristötiedosta uusia palveluja
Siitepölyvaroitus suoraan kännykkään
VTT:n johdolla on kehitetty kuluttajille
uusi siitepölyvaroitus- ja ympäristöhavainnointipalvelu. Terveyttä ja hyvinvointia edistävällä teknologialla halutaan
vastata kuluttajien yhä kasvaviin tarpeisiin.
Kansallisessa
EnviTori-hankkeessa
kehitetty siitepölyvaroituspalvelu varoittaa siitepölypitoisuuden noususta, jolloin oireita voi helpommin ehkäistä
etukäteen. Palvelun käyttäjä saa järjestelmästä tekstiviestin kännykkäänsä
aina, kun siitepölytilanteen ennustetaan
muuttuvan pahemmaksi.
Medixine Oy kehitti palvelun osaksi
Terveyskeskus.fi-portaalia, ja sitä pilotoitiin keväällä ja kesällä 2010. Kokei-

luun osallistuneista 93 prosenttia piti
palvelua hyödyllisenä ja 62 prosenttia
totesi palvelun vaikuttaneen oman allergian hoitoon.
Hankkeessa kehitetyn ympäristön
havainnointipalvelun
avulla
kuka
tahansa voi ilmoittaa kännykällä havaintojaan esimerkiksi ilmanlaadusta, veden lämpötilasta ja leväesiintymistä. Palvelun käyttäjät jakavat
havaintotiedot kaikkien saataville ja
hyötyvät itse muiden tekemistä havainnoista. Tiedot saa näkyviin karttapohjalla internetissä ja ympäristön tilaa
koskevia hälytysviestejä voi tilata kännykkään.
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ansiosta alueella on noin 1000 autoa
vähemmän. Mikäli autojen yhteiskäytön
suosio kehittyisi pääkaupunkiseudulla
arvioiden mukaisesti, olisi siellä vuonna
2020 lähes 10 000 autoa vähemmän kuin
ilman yhteiskäyttöä. Tällöin pysäköintitilan säästöt kymmenkertaistuisivat nykyisestä. Vuosittaiset hiilidioksidipäästöt
olisivat puolestaan lähes 7000 tonnia pienemmät.

Suomi ilmastopolitiikan vertailussa
häntäpäässä
Marraskuun lopussa julkaistun raportin mukaan EU-maat tekevät tällä hetkellä vain kolmanneksen siitä, mitä
ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta välttämättömien päästövähennysten toteuttaminen, vähentäminen
80–95 prosentilla vuoden 1990
tasoista vuoteen 2050 mennessä,
edellyttäisi.
Suomella on paljon tekemistä
päästövähennysten aikaansaamiseksi, sillä Suomi sijoittuu EU-maiden
ilmastopolitiikan vertailuraportissa
häntäpäähän Puolan, Romanian ja
Bulgarian joukkoon. Nämä tiedot
ilmenevät WWF:n ja Ecofys:n seurantaraportista.
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Ilmassa
Suomalaisyritysten
energiansäästökeinoja Intiaan

E

nergiaongelmista kärsivässä Intiassa on kiinnostuttu suomalaisista
cleantech-ratkaisuista. Intian nopea talouskasvu ja energiatehokkuuspyrkimykset tekevät maasta suomalaiselle
osaamiselle kiinnostavan markkinan.
Intian väestöstä 40 prosentilla ei ole
kaupallista sähkösopimusta ja olemassa
olevan sähköverkon hukka on noin 30
prosenttia. Syitä tähän ovat muun muassa
verkon kehittymättömyys ja eristämättömät sähkölinjat, jotka mahdollistavat
sähkön luvattoman käytön. Myös sähkökatkokset ovat hyvin yleisiä.
Joukko johtavia suomalaisia cleantechyrityksiä esitteli ratkaisujaan Delhin kansainvälisessä uudistuvan energian konferenssissa lokakuun lopussa.
Intiaa
yhtenä
potentiaalisimpana
markkina-alueenaan pitävä Ensto avasi
tuotantolaitoksen Intiaan syksyllä. New
Delhin lähettyvillä sijaitsevassa tuotantolaitoksessa Ensto valmistaa ilmajohtotarvikkeita. Ensto kuuluu alansa johtaviin
teknologia-alan yrityksiin maailmassa ja
on energiatehokkuuden asiantuntija. Yrityksellä on toimintaa 19 maassa.

Biokaasua nurmesta
MTT:n uudessa BIONURMI-hankkeessa
selvitetään, voiko Hämeeseen, KaakkoisSuomeen ja Uudellemaalle syntyä paikallisia nurmibiomassaa hyödyntäviä biokaasulaitoksia.
– Laskemme biokaasulaitosten taloudelliset vaikutukset sekä alueen maatilojen että alue- ja kansantalouden
näkökulmasta. Arvioimme myös nurmibiokaasuliiketoiminnan kestävyyttä ja toteutuksen reunaehtoja, kertoo hankkeesta
vastaava vanhempi tutkija Teija Paavola MTT:stä.
Suomen tavoitteena on tuottaa 38
prosenttia energiasta ja 10 prosenttia liikenteen polttoaineista uusiutuvista raakaaineista vuoteen 2020 mennessä.
– Juuri kotimaisen nurmibiomassan energiapotentiaali biokaasun tuotannossa on

huomattava. 20 prosentin liikenne-polttoainetavoitteeseen pääsemiseen tarvittaisiin noin 6 prosenttia Suomen maatalousmaasta, Paavola arvioi.
Tutkijat visioivat, että biokaasulaitos voi
luoda ympäristöönsä paikallisesti hyvin
toimivat nurmirehumarkkinat, jossa parhaat rehut menevät eläinten ruuaksi ja
heikompilaatuiset käytetään biokaasulaitoksen ruokintaan.
Myös biokaasulaitoksien vaikutukset
ympäristöön tutkitaan. On todennäköistä,
että nurmentuotannon laajentaminen
vähentäisi yksipuolisen viljan viljelyn haittoja. Biokaasuprosessissa syntyvästä
ravinteikkaasta
käsittelyjäännöksestä
voitaisiin puolestaan valmistaa lannoitetta
ja samalla vähentää riippuvuutta väkilannoitteista.

Metsien kyky sitoa hiiltä
kaksinkertaistunut

Lisääntyneessä kantojen
korjuussa metsistä myös
riskejä

Metsien kyky sitoa hiiltä on lähes
kaksinkertaistunut vajaassa 20 vuodessa. Puuston kasvu on lisännyt
metsien hiilensidontakykyä, vaikka
rakentaminen on hieman supistanut
metsäpinta-alaa.

Metsien hakkuissa korjataan entistä
enemmän kantoja energian lähteeksi.
Metsäntutkimuslaitoksen
mukaan
kannot kuitenkin toimivat hakkuun
jälkeen vuosikymmeniä metsien hiilivarastoina ja niihin kertyy typpeä ja
fosforia.

Metsäntutkimuslaitoksen mukaan
metsien muodostama hiilinielu vastasi kaksi vuotta sitten 42 miljoonaa
hiilidioksiditonnia, mikä oli reilusti yli
puolet Suomen kokonaispäästöistä.
Tutkimuksen tiedot ulottuvat vuodesta 1990 vuoteen 2008.
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Kolikon toinen puoli onkin, että korjuun mukana nämä pitkäaikaiset
hiilen, typen ja fosforin varastot menetetään ja samalla lisätään typen ja
fosforin huuhtoutumisriskiä.
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Pohjoismaiset energiakunnat kilpasille

P

ohjoismaiden energiaministerit käynnistivät Pohjoismainen energiakunta
-kilpailun. Näin pyritään tukemaan kuntien
panostuksia ja kiinnittämään huomiota
kestäviin energia- ja ilmastoratkaisuihin.
Kunnat ja kaupungit vastaavat pääosasta maailman energiakulutuksesta ja CO2päästöistä. Näin ollen kunnat ovat ratkaisevia toimijoita päästöjen vähentämisessä.
Pohjoismainen energiakunta -kilpailun
kautta annetaan tunnustusta kunnille,
jotka panostavat erityisesti uraauurtaviin
ja innovatiivisiin ratkaisuihin ja jotka samalla vaikuttavat myönteisesti paikalliseen elinkeinotoimintaan ja alueelliseen
kehitykseen.
– Julkisella sektorilla on merkittävä tiennäyttäjän rooli energiatehokkuudessa
ja uusiutuvan energian käytössä. Se on
myös energiapalveludirektiivissä annettu velvoite. Kunnilla on tärkeä rooli
maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.
Tätä kautta ne vaikuttavat merkittävästi
energian käyttöön. Suomessa hallitus ja
paikalliset viranomaiset ovat pitkään tehneet hyvää yhteistyötä vapaaehtoisissa
energiatehokkuussopimuksissa. Uusiutuvan energian yhteistyö on osa tätä sopimusjärjestelmää. Olen varma, että energiakuntahankkeen avulla voimme oppia
toisiltamme Pohjolassa ja olla esikuva
koko maailmalle, toteaa elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen.
Kustakin maasta ja kultakin itsehallintoalueelta asetetaan ehdolle enintään
kolme kunnallista projektia. Näistä yksi
valitaan Pohjoismaiden energiakunnaksi.

•

•
•
•

tioon, mutta kunnan ei kuitenkaan
tarvitse olla projektin johtaja.
Kukin Pohjoismaa ja itsehallintoalue
voi nimetä kolme ehdokasta. Kansallisen valinnan suorittaa paikallinen
arviointikomitea.
Hakuaika päättyy 20.1.2011.
Ehdolle asetetut kunnat julkistetaan
alkuvuodesta 2011.
Pohjoismainen arviointikomitea
valitsee lopullisen voittajan.

Pohjoismainen energiakunta -yhteyshenkilö Suomessa:
Seppo Silvonen, Motiva Oy,
p. 0424 281 232,
seppo.silvonen@motiva.fi
Lisätietoa hankkeesta ja kilpailun hakumateriaalit löytyvät osoitteesta:
http://nordicenergymunicipality.org/
index.html

Puhtaalla eläinvoimalla toimivat
joulukuusenvalot
Sea Life Helsingissä on tänä jouluna
käytössä todella ekologinen sähkömuoto. Joulukuusen kynttilät palavat eläinvoimalla – virran lähteenä toimii keskuksen oma sähköankerias Raipe.
Sähköankerias (Electrophorus electricus) on Etelä-Amerikan koillisosissa
elävä kala. Se on saanut nimensä siitä,
että se voi antaa saaliilleen jopa 650

voltin sähköiskun. Sähköaistinsa avulla
se myös paikantaa saaliinsa. Sähköankerias tuottaa sähköä kuin paristo. Sen
pyrstön sähköelimissä on rivissä tuhansia levyjä, jotka tuottavat sähkövarausta. Varauksen ankerias voi purkaa
shokkeina kehonsa läpi lähettämällä
signaalin aivoista keholle (muistuttaa
ihmisen hermotoimintaa).

Tietoa kilpailusta:
•

•

Kaikki Pohjoismaiden kunnat, joilla
on uraauurtavia energiahankkeita,
voivat osallistua, mutta vain yhdellä
hankkeella.
Kunnallisella energiaprojektilla on oltava vahva kytkös kunnan organisaa-

Sea Life Helsingin joulukuusen kynttilät palavat keskuksen oman sähköankeriaan Raipen tuottamalla sähköllä. Kuva: Jakke Nikkarinen/STT Info Kuva.
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Ilmassa
Suomalaiset huolestuneimpia
Itämeren tilasta
päästöille. Suomalaisvastaajista noin 85
prosenttia kannattaa näitä maksuja.
Suurimmassa osassa maita enemmistö vastaajista ei kuitenkaan itse koe
vaikuttavansa Itämeren ympäristön tilaan. Ainoastaan Puolassa ja Ruotsissa
valtaosa kokee voivansa vaikuttaa meren tilan parantamiseen. Muissa maissa
näin ajattelee vain 17–37 prosenttia vastaajista.

Suomalaiset pitävät Itämeren ympäristön tilaa melko heikkona. Meren kunto
nähdään meillä keskimäärin huonompana kuin muissa rantavaltioissa. Suomalaisten mielestä meren tila on viime
vuosina heikentynyt, ja suurinta huolta
kannetaan öljyonnettomuusriskistä.
Tiedot käyvät ilmi BalticSurvey-kyselytutkimuksesta, jossa haastateltiin noin
9 000 asukasta yhdeksässä rantavaltiossa. Yli puolet eli 53–77 prosenttia
kyselyn vastaajista Tanskassa, Latviassa,
Ruotsissa, Virossa, Suomessa ja Venäjän
rannikonläheisissä osissa on huolestuneita Itämeren ympäristön tilasta. Puolalaisten, saksalaisten ja liettualaisten

keskuudessa vastaava luku on 37–47
prosenttia.
– Suurimpina ongelmina Itämerellä
pidetään suuren öljyonnettomuuden
mahdollisuutta, pieniä jokapäiväisiä öljyvuotoja, leväkukintoja, roskaantumista,
raskasmetalleja ja muita vaarallisia aineita sekä eläimille ja kasveille aiheutuvia vahinkoja, kertoo BalticSurveyhaastatteluita analysoinut tutkija Heini
Ahtiainen MTT:stä.
Vastaajien enemmistön mielestä saastuttajien tulisi maksaa Itämeren tilan
parantamisen kustannukset: hyväksytyin tapa hankkia varoja toimenpiteisiin
ovat korotetut maksut saastuttaville
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Kaikissa maissa suurin osa vastaajista
pitää tarpeellisena, että oman maan
jätevedenpuhdistamot, teollisuus, meriliikenne ja satamat pyrkisivät parantamaan Itämeren tilaa. Tanskassa, Virossa, Suomessa, Puolassa, Liettuassa,
Ruotsissa ja Venäjän rannikonläheisissä
osissa myös maanviljelijöiden toimia
pidetään tarpeellisina.
Yli puolet kyselyyn vastanneista suomalaisista on käynyt Itämerellä viimeisen vuoden aikana. Itämerta käyttävät virkistäytymiseen eniten suomalaiset, tanskalaiset ja ruotsalaiset.
Valtaosa, lähes 80 prosenttia Itämeren alueella asuvista viettää joskus
vapaa-aikaa merellä tai sen rannalla.
Tiedotteet ja raportit löytyvät PROBAPStutkimushankkeen sivulta: www.mtt.fi/
probaps
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Hyvää Joulua ja
Onnellista Uutta Vuotta

Ilmansuojeluyhdistys ry
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- ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
- MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
- MITTAUSVERKON DATAN TIEDONKERUU, -KÄSITTELY JA
RAPORTOINTIOHJELMAT
WWW.HNUNORDION.FI
HNU Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI

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

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

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens

Ilmansuojelu 2/2009
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Ilmansuojelu 2/2009

40
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Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa
alan kaikki palvelutyritysjäsen
yli 25 v. kokemuksella
Ilmansuojeluyhdistyksen
Enwin Oy tarjoaa
alan kaikki palvelutKotiyli 25ja
v.ulkomaan
kokemuksella
hankkeisiinne:
Ilmansuojeluyhdistyksen
yritysjäsen
Enwin Oy
tarjoaa


Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

hankkeisiinne:
alan kaikki palvelutKotiyli 25jav.ulkomaan
kokemuksella

 Teknis-taloudelliset selvitykset
 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

Kotija ulkomaan
hankkeisiinne:
 Kaupunkija aluemallit

Kivipöytälänkuja 2

 Teknis-taloudelliset selvitykset
Kaikkien
päästöjen
mittausja mallinnus
Myös hajut,
pakokaasut
ja tiepöly
 Kaupunki- ja aluemallit
Teknis-taloudelliset
Bioindikaattorit. PMselvitykset
10 -,TSP-mittaus
 Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly
Kaupunkija
aluemallit
Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta
 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus
 Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly
 Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta
 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus

Kivipöytälänkuja
33920 Pirkkala 2
33920
Pirkkala
Kivipöytälänkuja
2
Puh/fax:
03-2664396

33920
Puh/fax:
03-2664396
email:Pirkkala
ari.tamminen@enwin.fi

www.enwin.fi

email: ari.tamminen@enwin.fi
www.enwin.fi
 Luvat, päästöraportoinnit,
-laskenta
Puh/fax:
03-2664396

e l e k t r o nwww.enwin.fi
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SMPS ja
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TSI
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TSI
SMPS
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Professional Radon Monitoring
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Professional Radon Monitoring
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Professional Radon Monitoring

®

010-820 1130

fax. 010-820 1103

e-mail: sales@labtronic.fi

www.labtronic.fi

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
010-820 1130

fax. 010-820 1103

010-820 1130

fax. 010-820 1103

e-mail: sales@labtronic.fi

www.labtronic.fi

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
e-mail: sales@labtronic.fi

www.labtronic.fi
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Ilmanlaadun asiantuntija
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaatututkimukset
• Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut raportointeineen
Reaaliaikaisesti SO 2, NOx, CO, TRS, O3 ja eri kokoiset hiukkaset
Keräimillä hiukkaset ja laskeumat, joista aineanalyysit
Hiilivedyt mm. bentseeni ja PAH-yhdisteet
• Mittalaitteiden kalibroinnit ja mittausten laadunvarmistus
• Päästöselvitykset ja leviämismallilaskelmat Suomeen ja ulkomaille
Energiantuotanto, teollisuus, liikenne, jätteiden ja jäteveden käsittely, jne.
Hajujen esiintymisen määritys: hajumalli
Kemikaalionnettomuuksien ja tulipalojen seurausten arviointi
• Ilmakemian analyysipalvelut ja passiivikeräimet
• Kaatopaikkojen kaasupäästöjen mittaukset
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaadun seurantasuunnitelmat
• Ilmanlaadun ja laadunhallinan konsultointi- ja koulutuspalvelut
Erik Palménin aukio 1 00560 Helsinki.
Puh. Sari Lappi (09) 1929 5431 tai Risto Pesonen (09) 1929 5430
Sähköposti: ilmanlaatupalvelut@fmi.fi
Lisätietoja ilmanlaatupalveluista: www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut

Ilmansuojelu 2/2009
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llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnallisena
ympäristönsuojelujärjestönä.

Luftvårdsföreningen fungerar som
nationell miljövårdsförening.

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

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

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

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

llmansuojeluyhdistys:

Luftvårdsföreningen:

FAPPS:

1.

1.

1.

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

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

2.

3.
4.
5.
6.
7.

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

5.

6.
7.

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

Ilmansuojeluyhdistys ry
PL 136
00251 Helsinki

Kirjoittajat 3 / 2010
Jari Holopainen

FT, tutkijatohtori
Geotieteiden ja maantieteen laitos
Geologian osasto
C114
PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2)
00014 Helsingin yliopisto
p. (09) 191 50817
Jari.A.Holopainen@helsinki.fi

Saara Jääskeläinen

Neuvotteleva virkamies
Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31, 00023 Valtioneuvosto
p. (09) 160 28560 ja 0400 153 745

Kerttu Kotakorpi

Sihteeri
Ilmansuojeluyhdistys ry.
PL 136, 00251 Helsinki
P. 045 1335989
sihteeri@isy.fi

Anu Keltaniemi

Project Manager
Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimisto
c/o Union of the Baltic Cities
Vanha Suurtori 7
20500 Turku
p. 040 197 2267
anu.keltaniemi@turku.fi

Sari Lappi

Tutkija, Resident Twinning Advisor
Ilmatieteen laitos
PL 503, 00101 Helsinki
p. (09) 1929 5431
sari.lappi@fmi.fi

