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Pääki r j o i t u s

Ilmansuojeluyhdistys
35 vuotta

I

lmansuojeluyhdistys perustettiin 19.5.1976 Säätytalolla. 35-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin kesäkuun alussa risteily Kuivasaareen, joka on entinen puolustusvoimien linnakesaari ilmantorjuntatykkeineen. Ja ilmantorjuntaahan mekin teemme omalla
tavallamme ilmastonmuutosta ja epäpuhdasta ilmaa vastaan.
Yhdistyksessä on tällä hetkellä noin 450 jäsentä ja 29 yritys- ja
yhteisöjäsentä. Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on järjestää toimintaa jäsenille. Vuosikymmenien aikana ovat muodostuneet perinteiset toimintatavat, kuten Ilmansuojelupäivien sekä syys- ja kevätseminaarien järjestäminen, ympäristömessuihin osallistuminen
ja tämän lehden toimitus.

Sisältö 3 / 2011

Yhdistys on myös aina järjestänyt tutustumismatkoja, joista viimeisimpinä erinomaisen onnistuneet COP15 -kokoukseen ja tänä
syksynä Pietariin. Vaikkakin jokaisen työpaikalla tehdään kiireen
merkeissä töitä ja juostaan tärkeissä kokouksissa, niin välillä on hyvä
pysähtyä kuuntelemaan ja katselemaan jotain ihan muuta, tai muita
kuin työkaveria. Se muu on parhaimmillaan juuri lähtemistä Isyn
reissuille ja kohtaamista – eri alojen asiantuntijoita vapaan, toisinaan hyvinkin vapaan, keskustelun merkeissä. Sen taas Pietarissa
koimme. Hallituksen tavoitteena on jatkossa järjestää joka toinen
vuosi kotimaan ja joka toinen vuosi ulkomaan matka.

3
4

Pääkirjoitus
Teollisuuden päästömittaukset kehittyvät
teknologian mukana
7
Päästömittausten kansalliset vertailumittaukset
10
Mustahiilihiukkaset ja ilmasto
14
36. Ilmansuojelupäivät 23.–24.8.2011
19
ISY:n 35-vuotisjuhlaristeily vei Kuivasaareen
20 -26 Ilmassa
27
Summaries

Lappeenrannan Ilmansuojelupäivillä yhdistys aloitti tänä vuonna
uuden perinteen, stipendien myöntämisen parhaille ilman- ja ilmastonsuojelun lopputöille. Yhdistyksen tavoitteena on näin kannustaa
opiskelijoita meidän alalle. Yhdistys toivookin rohkeasti lähettämään
töitään hallitukselle. Tarkoituksena on myös jatkossa julkistaa kaikki
valmistuneet työt Ilmansuojelu-lehdessä.
Uusia tapoja luoda aktiviteettiä jäsenille ovat viime aikoina olleet
Facebook-sivut, jotka jäsenten toivotaan ottavan paremmin käyttöön tiedonvälitys- ja keskustelukanavana. Kaikki sinne peukuttamaan Isyä! Myös lehteä uusitaan jatkuvasti yhdessä päätoimittajan
kanssa. Uutena ideana on tarjota yhdistyksen yritys- ja yhteisöjäsenille mahdollisuus kirjoittaa vapaasti ilman- tai ilmastonsuojelua
käsittelevä juttu omasta organisaatiostaan. Myös muita tapoja nostaa jäsentemme profiilia yhdistyksessä pohditaan.
Yhdistyksen hallitus ottaa mielellään vastaan kaikkia uusia ideoita
kehittää yhteistä toimintaamme. Ihan vapaasti vaan, ottakaa yhteyttä kehen tahansa hallituksessa!

Jari Viinanen
puheenjohtaja
Ilmansuojeluyhdistys ry
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Marika Määttä, ympäristöviestintä
Riikka Silmu, tutkija
TkT Jutta Nuortila-Jokinen, ympäristöpäällikkö
UPM Kymmene Oyj

Teollisuuden päästömittaukset
kehittyvät teknologian mukana
Vähennysvaatimusten tulee johtaa todellisiin
parannuksiin ympäristön tilassa

I

käytön lisäämistä. Tällä hetkellä 70 prosenttia UPM:n energiantuotannosta on hiilidioksidipäästötöntä: puuperäistä bioenergiaa, vesivoimaa
ja ydinvoimaa.

lmansaasteille asetetut vähennysvaatimukset ovat aikaansaaneet
teollisuuden päästöjen huomattavan supistumisen. Teollisesta tuotannosta aiheutuvien ilmansaasteiden kokonaistaso on satunnaisista
poikkeamista huolimatta laskenut merkittävästi tehokkaiden keräily- ja
käsittelyjärjestelmien avulla.

Ympäristöinvestoinnit ovat kalliita, pitkän aikavälin sijoituksia, joita
ei läheskään aina voida tehdä samalla nopeudella kuin viranomaisten
päästövähennystavoitteiden muutoksia. ”Päästövähennykset eivät tapahdu nappia painamalla. Ne edellyttävät muutoksia toimintatapoihin
ja esimerkiksi investointeja teknologiaan. Tämä on pitkän suunnittelun
vaativa tekninen prosessi”, Vatka tähdentää.

Metsäteollisuuden ominaispäästöt ovat vähentyneet viidesosaan 15
vuodessa. Noin kymmenen prosenttia Suomen hiukkas-, rikki- ja typpioksidipäästöistä ilmaan aiheutuu metsäteollisuudesta, ja alan hajurikkiyhdistepäästöt ovat viime vuosina vähentyneet lähes merkityksettömiksi (Metsäteollisuus ry 2011).

Vatkan mukaan suomalaisilla on vaatimustasosta riippumatta tapana
tehdä tehtaansa uusimman hyväksi koetun teknologian tai vähintään
teknistaloudellisesti järkevimmän ratkaisun mukaisesti.

UPM:n paperiliiketoiminnan ympäristöpäällikkö Seija Vatka on nähnyt ympäristöteknologian kehityksen työuransa aikana. ”Sellu- ja paperitehtaat eivät juuri enää haise pesureiden ja savukaasusuodattimien
ansiosta. Puhdistustekniikka on kehittynyt, ja paine kehittymiseen on
tullut viranomaisten lupaehtojen lisäksi halusta toimia vastuullisesti tehdaspaikkakunnilla”, Vatka sanoo.

Suomen metsäteollisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana
investoinut ilmansuojeluun keskimäärin 20 miljoonaa euroa vuodessa
(Metsäteollisuus ry 2011).

Suuria investointeja

Ohjaimena paras käyttökelpoinen tekniikka

UPM:n tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä 15 prosentilla
vuosien 2008 ja 2020 välillä. Yritys tähtää toimialan pienimpään hiilijalanjälkeen, mikä vaatii sekä prosessien energiatehokkuuden parantamista, hiilineutraalin energiankäytön maksimoimista että bioenergian

Useita teollisuusprosesseista aiheutuvia päästöjä ja niiden ympäristövaikutuksia rajoitetaan ympäristölupien avulla. Eurooppalainen integroitu päästöjen ehkäisemis- ja vähentämisdirektiivi IPPC (Integrated
Pollution Prevention and Control), joka vuonna 2011 uusittiin teol-
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avulla kyetään tarkastelemaan teollisten prosessien fyysistä tilaa. Viranomaisille raportoitavat päästöt lasketaan laatustandardien mukaisesti kalibroitujen mittauslaitelukemien perusteella. Onnistuneet
päästömittaukset luovat pohjan päästökehityksen tarkastelulle, minkä
vuoksi mittausten oikeellisuutta takaavia standardeja kehitetään jatkuvasti. Uusien standardien käyttöönotto edellyttää tehtailta panostusta
ja rahaa.

Ympäristöinvestoinnit ovat kalliita, pitkän aikavälin
sijoituksia, joita ei läheskään aina voida tehdä samalla
nopeudella kuin viranomaisten päästövähennystavoit-

Päästömittausarvojen vertailukelpoisuus on jossain määrin kyseenalaista, kun puhutaan eri-ikäisistä tehtaista. Vanhojen tehtaiden savukaasukanavista ei välttämättä löydy standardit täyttäviä mittauspaikkoja, ja siten niissä ei voida suorittaa samanlaisia mittauksia kuin
uusien tehtaiden korkeammissa piipuissa. Myös olosuhteet vaihtelevat
savukaasujen puhdistamisen jälkeen eri-ikäisissä laitoksissa. Tämä luo
haasteita erityisesti vaatimustenmukaisten jatkuvatoimisten mittausten
järjestämiselle.

teiden muutoksia.

lisuuden päästöjä koskevaksi IE-direktiiviksi (Industrial Emissions), asettaa päästöihin liittyvät lupaehdot tietyille teollisuudenaloille. Näitä ehtoja sovelletaan EU:n jäsenvaltioissa myönnettävissä ympäristöluvissa.

Nykyaikaisten vaatimusten mukaiset korkeat piiput ovat mahdollistaneet standardinmukaisten mittauspaikkojen järjestämisen sekä turvallisemmat ja miellyttävämmät työskentelyolosuhteet päästömittaajille. Korkeat piiput ovat myös vähentäneet ilman epäpuhtauksia ja
siten parantaneet ilmanlaatua tehdaspaikkakunnilla.

Päästölupamääräysten tulee IE-direktiivin mukaan perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan (Best Available Technology, BAT).
BAT-vertailuasiakirja (BREF) kertoo, miten hyvin BAT-periaate on toteutunut. BREFit harmonisoivat ympäristölupakäytäntöjä EU:ssa, ja IEdirektiivin myötä BAT-vertailuasiakirjoista tehtävät ns. BAT-päätelmät
ovat nyt tehdaskohtaisten lupaehtojen perusta. Suomessa kansallisia
BAT-selvityksiä koordinoi Suomen ympäristökeskus (Ympäristöhallinto 2011).

Päästöraja-arvojen tiukentumista pidetään varmana.

IE-direktiivi ja sen myötä tiukentuvat päästöraja-arvot tulevat
voimaan 1. tammikuuta 2016 tällä hetkellä käytössä olevilla, yli 50
megawatin energiantuotantolaitoksilla. Suomen energian tuottajille
uudet raja-arvot merkitsevät jopa 0,5–4 miljardin euron investointeja
päästövähennyslaitteisiin. Suurten polttolaitosten BAT-päästötasot
määrittelevää vertailuasiakirjaa päivitetään vuoteen 2014 asti, minkä
vuoksi teollisuuden päästödirektiivin raja-arvot ja päästöjen vähennystarpeet ovat tiedossa vasta muutaman vuoden kuluttua. Lähivuosien
ympäristöinvestoinnit jouduttaneen kuitenkin päättämään ja aloittamaan laitoskohtaisesti jo paljon ennen lopullisia viranomaispäätöksiä.
Päästöraja-arvojen tiukentumista pidetään varmana.

Kun mittaustekniikka on kehittynyt, lukuja on saatavilla äärettömästi.
Tämä tekee oleellisten lukujen erottamisesta vaikeaa. UPM:n Seija
Vatkan mielestä päästöistä ympäristöön ja ihmisiin aiheutuvien vaikutusten syvällinen ymmärtäminen on tärkeää. Päästömittauksissa
aletaan Vatkan mukaan olla jo sen verran yksityiskohtaisella tasolla,
että joidenkin päästöjen rajoja edelleen tiukennettaessa unohdetaan
tarkastella niiden merkitystä käytännön elämässä. Vatka toivookin,
etteivät tiukentuvat lupaehdot erkaannu todellisuudesta:

Mittaustekniikan haasteet
Ympäristölupien päästöraja-arvojen noudattamista voidaan valvoa
vain jatkuvilla tai kertaluonteisilla mittauksilla. Paitsi viranomaisten,
myös tehtaiden tulee olla ajan tasalla omista päästöistään – niiden

”Joistain päästöistä puhuttaessa on nykyään kyse jo niin pienistä desimaaleista, että kokonaisuuden kannalta vähennykset eivät enää tuota
parannuksia ympäristön tilaan. Kokonaisvaikutukset tulee luonnollisesti
minimoida, mutta se ei tarkoita, että vähennyksiä pitäisi tehdä vain
vähentämisen takia.”
UPM:llä on Vatkan mukaan hyviä kokemuksia viranomaisten kanssa
toimimisesta. ”Tähän saakka viranomaisten kanssa on toimittu hyvässä
yhteistyössä, ja uusien lupaehtojen yhteydessä on voitu neuvotella esimerkiksi siirtymäajoista.”

Suomen metsäteollisuus on viimeisen kymmenen vuoden aikana investoinut ilmansuojeluun keskimäärin 20
miljoonaa euroa vuodessa.
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UPM:n vanhempi ympäristöasiantuntija Harri Jussila sanoo, että
ympäristöpäälliköillä on iso rooli viranomaisten ympäristövaikutustarkasteluiden hallinnassa. ”Teollisuuden pitää olla yhteydessä viranomaisiin ja valppaasti valvoa vaatimusten oikeudenmukaisuutta. Teollisuuden tulee myös aktiivisesti olla mukana kehittämässä esimerkiksi
ilmanlaatumittauksia”, Jussila toteaa.

Tehtaalta kantautuvaan hajuun saattaa riittää äärimmäisen pieni
määrä yhdistettä, koska sellunkeitossa syntyvillä rikkiyhdisteillä on
erittäin alhainen hajukynnys. Terveydelle vaarallisia nämä hajut ovat
vasta hajukynnyksen ylittyessä tuhatkertaisesti. Joillain paikkakunnilla
on perustettu vapaaehtoisten hajuraateja, jotka raportoivat tehtaiden
päästöistä niitä havaitessaan. Hajuaistinvaraisia havaintoja on kuitenkin
vaikea raportoida kovin tieteellisesti.

Tehtaat eivät enää haise
UPM:n sellu- ja paperitehtaat ovat tärkeässä työllistävässä roolissa sijaintipaikkakunnillaan, ja useimmat paikkakuntien asukkaat ovat jollain
tavalla kytköksissä yritykseen. Vatka kertoo, että tehdaspaikkakuntien
asukkaiden ja tehtaiden ympäristöpäälliköiden välillä vallitsevat mutkattomat suhteet. Jos tehtaalta kantautuu hajupäästö, saattavat asukkaat
soittaa suoraan ympäristöpäällikölle.

Lähteet:
Metsäteollisuus ry (2011). http://www.metsateollisuus.fi/
haettu 17.8.2011.
Ympäristöhallinto (2011). http://www.ymparisto.fi/
haettu 17.8.2011.

”Paikallisten luottamus tehtaan ympäristötyöhön on tärkeää. Ympäristöpäällikkö usein asuu ja elää itsekin tehdasympäristössä, ja suoraa tai
epäsuoraa palautetta kuulee nopeasti, mikäli jotain menee pieleen.”
Sellutehdaspaikkakunnat tunnettiin vielä joitain vuosikymmeniä sitten paikkoina, joissa haisee. Nykyisillä keräysjärjestelmillä sellutehtailta
tulevat hajuhaitat ovat harvinaisia ja ajoittuvat yleensä huoltoseisokkien
yhteydessä tehtäviin prosessien alas- ja ylösajoihin. Niistä voidaan tiedottaa etukäteen ympäristön muille toimijoille.

6

3 / 2011
Tuula Kajolinna, tutkija
Harri Puustinen, tutkimusinsinööri
Teknologian tutkimuskeskus VTT

Päästömittausten
kansalliset vertailumittaukset
VTT on järjestänyt ympäristöministeriön rahoittamana useita kansallisia ja kansainvälisiä vertailumittauksia. Kansallisia hiukkasten ja kaasumaisten komponenttien vertailumittauksia on tehty 20 vuoden ajan. Tulokset ovat osoittaneet, että
vertailumittauksilla on keskeinen asema päästömittaajien mittausmenetelmien laadunvarmistuksessa.

P

äästömittaajat ovat käyttäneet vertailumittausten tuloksia muun muassa
hakiessaan toiminnalleen akkreditointia. Akkreditoinnin ylläpito edellyttää myös
säännöllistä osallistumista vertailumittauksiin.
Akkreditoinnilla tarkoitetaan mittatekniikan
keskuksen (FINAS) arviota laboratorion kyvystä tuottaa oikeita ja luotettavia tuloksia.
Edelliset savukaasujen kansalliset vertailumittaukset tehtiin vuonna 2005, ja niistä saadut
tulokset osoittivat, että savukaasujen mittaustulokset erosivat toisistaan joissakin tapauksissa merkittävästi ja standardin EN14181
tulkinnassa oli tarkennettavaa. Vuonna 2007
laadittiin Suomessa kansallinen ohjeistus standardin SFS-EN 14181-tulkinnoista ja käyttöönotosta. Standardia päivitetään parhaillaan
ja uudistuksia on odotettavissa muun muassa
määritelmien ja tarkennusten osalta; esimerkiksi päästölaskennassa käytettäville happi- ja kosteusmittauksille tullaan suosittamaan
toiminnallisia testejä, ja toiminnanharjoittajan
laaduntarkkailuun liittyen esitetään vaihtoehtoja Shewhart -menetelmän rinnalle.
Standardi EN 14181 ”Kiinteästi asennettujen mittalaitteiden laadunvarmistus”,
Quality assurance of automated measuring systems valmistui vuonna 2004. Standardissa esitetään kiinteästi asennettujen mittalaitteiden laatuvaatimukset ja niiden todentaminen seuraavasti; a) vertailumittauksin osoitetaan toimivatko laitoksen päästömittalaitteet direktiivin ja kansallisen asetusten esittämien vaatimusten mukaisesti (QAL2)
sekä b) kuinka mittausten laatu varmistetaan
myös vertailumittausten välillä (AST, QAL3).
Toiminnanharjoittajat teettävät ulkopuolisilla

päästömittaajilla rinnakkaismittauksia osioissa QAL2 ja AST. Vuonna 2007 laadittiin Suomessa kansallinen ohjeistus standardin SFSEN 14181-tulkinnoista ja käyttöönotosta.
Vertailumittauksissa selvitettiin suomalaisten päästömittauslaboratorioiden päästömittausten laadullinen taso ja kuinka hyvin
päästömittauslaboratoriot tuntevat kiinteästi
asennettujen mittalaitteiden laadunvarmistusstandardin SFS-EN 14181 periaatteet. Vertailumittausten rahoittajina olivat ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus
ry, Teknologiateollisuus ry ja VTT. Vertailumittauksiin osallistuivat seuraavat akkreditoidut
päästömittauslaboratoriot: Envimetria Oy,
Kymenlaakson ammattikorkeakoulu KyAMK,
Nab Labs Oy, Ramboll Finland Oy, Outotec
Oy, Pöyry Finland Oy, Insinööritoimisto AXLVI Oy ja Wärtsilä Finland Oy.

Mittaukset Energonin tiloissa
Vertailumittaukset tehtiin 29.9.2010 Uusiutuvan energian tutkimuskeskuksen Energonin tiloissa Lahdessa. Mittausten kohteena oli
teholtaan 2,5 MW:n öljykattilan savukaasut.
Vertailumittauksia varten öljykattilan savukaasukanavaksi rakennutettiin vaakakanava,
josta kaasu- ja hiukkaspitoisuudet mitattiin.
Mittauskanavan alkuosaan oli sijoitettu kaasupitoisuusmittauksia varten 12 kappaletta
laippayhteitä neljään eri mittaustasoon. Mittauskanavan loppuosaan oli sijoitettu hiukkaspitoisuus- ja kaasun tilavuusvirran mittauksia varten 20 kappaletta laippayhteitä
kymmeneen eri mittaustasoon.
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Vertailumittauksissa käytettiin polttoaineena kevyttä polttoöljyä (POK) ja raskasta polttoöljyä (POR). Öljyn toimittajan mukaan
raskaan polttoöljyn S-pitoisuus oli 0,78 p-%
ja kevyen polttoöljyn S-pitoisuus oli VTT:n
analyysin mukaan 0,05 p-%.
VTT teki vertailumittauksia edeltävänä viikkona edustavuustarkasteluja eri mittaustasoilla selvittääkseen pitoisuuksien ja kaasuvirtauksen tasaisuutta eri mittaustasoissa.
Alustavia mittauksia tehtiin sekä POK:a että
POR:a poltettaessa. Hiukkasmäärityksiä
tehtiin alustavissa mittauksissa gravimetrisesti standardin SFS-EN 13284-1 mukaisesti
hiukkaspitoisuudesta ja jatkuvatoimisesti ELPI
(Electrical Low Pressure Impactor) -laitteella
hiukkaslukumäärä- ja hiukkaskokojakaumasta. Tulokset osoittivat, että kokonaishiukkaspitoisuus ei vaihdellut mittaustasojen kesken merkittävästi ja ettei tasojen välillä ollut
merkittäviä eroja. Kaasupitoisuusmittauksia
tehtiin ensimmäisestä ja viimeisestä yhteestä
FTIR-analysaattorilla ja paramagneettisella
happianalysaattorilla. Mittauksissa todettiin
kaasukomponenttien olevan tasaisesti jakautuneena mittauskanavan poikkipinta-alaan ja
etäisyyteen nähden. Virtausmittaukset tehtiin
kevyttä polttoöljyä poltettaessa Pitot-menetelmällä jokaisesta hiukkasmittaustasosta.
Myöskään mittaustasojen keskimääräiset virtausnopeudet eivät poikenneet toisistaan.

Tulosaineistojen käsittely
Päästömittauslaboratoriot lähettivät VTT:lle
raporttinsa, jonka jälkeen VTT teki tuloksista
yhteenvetoraportin ja kävi osallistuneiden
laboratorioiden kanssa palautekeskustelut.
Palautekeskusteluissa käytiin läpi laboratorioiden tulokset ja havaittuja syitä mahdollisiin
poikkeaviin tuloksiin. Yhteenvetoraportissa
käsiteltiin sekä akkreditoiduilla että akkredi-
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Pitoisuusvertailuissa vertailuarvona käytettiin
mittaustulosten mediaania. Tuloksista laskettiin mittaustulosten suhteellinen ero vertailuarvosta ja niin kutsuttu z-arvo, joka kuvastaa
mittaustulosten poikkeavuutta vertailuarvosta.
z-arvo laskettiin kansainvälisen standardisointiliiton (International Organization for
Standardization, ISO) julkaiseman standardin
EN ISO/IEC 17043:2010 ohjeistuksen mukaisesti, jossa on asetettu z-arvolle seuraavat
hyväksymiskriteerit; z ≤ 2 hyväksyttävä tulos,
2 < z < 3 arveluttava tulos, ≥ 3 hylättävä
tulos. Z-arvon laskennassa käytettiin hyväksyttävinä mittaushajontoina referenssimenetelmien standardeista johdettuja mittaushajontoja, jotka olivat suurekohtaisesti seuraavat; typenoksidit NOx 5 %, kosteuspitoisuus
H2O 10 %, happi O2 3 %, hiilimonoksidi
CO 3 %, rikkidioksidi SO2 5 %, hiukkaspitoisuus 7,5 %, hiilidioksidi CO2 3 %, virtausnopeus 5 % ja tilavuusvirtaus 7,5 %.

mg/m3, NTP, kuiva

toinnin hakuvaiheessa olevilla päästömittausmenetelmillä saatuja tuloksia.

Kuva 1.
Hiukkaspitoisuustulokset 29.9.2010, raskas polttoöljy.

Pitoisuustulokset vaihtelivat komponenteittain ja laboratorioittain. Oleellisimmat erot
olivat hiukkas- ja rikkidioksidipitoisuustuloksissa, ja osa näistä tuloksista on esitetty tässä
artikkelissa. Kuvissa on pitoisuustulosten lisäksi katkoviivoilla merkitty z-arvoja vastaavat
pitoisuusarvot. Pystytolpat edustavat kukin
yhtä laboratoriota aina samassa järjestyksessä.
Hiukkaspitoisuustulokset raskaalla polttoöljyllä tehdyissä mittauksissa on esitetty kuvassa 1. Kuvasta nähdään, että yhden laboratorion kaikki tulokset olivat hylättävästi
suurempia. Toisen laboratorion ensimmäinen tulos oli arveluttava ja loput hylättävästi
alhaisempia. Lisäksi kolmannen laboratorion
viimeinen tulos oli arveluttavasti alhaisempi.
Kevyellä polttoöljyllä tehdyissä mittauksissa
hiukkaspitoisuustulokset olivat mittausmenetelmän määritysrajaa alempia, joten niitä
tuloksia ei voitu tarkastella.
Rikkidioksidipitoisuustulokset kevyellä polttoöljyllä tehdyissä mittauksissa on esitetty
kuvassa 2. Yhden laboratorion molemmat
tulokset olivat arveluttavia ja erään toisen
laboratorion ensimmäinen tulos oli hylättävä ja toinen arveluttava. Raskaalla polttoöljyllä tehdyissä mittauksissa rikkidioksidin

mg/m3, NTP, kuiva

Pitoisuustulokset ja niiden väliset erot

Kuva 2.
Rikkidioksidipitoisuustulokset (SO2) 29.9.2010, kevyt polttoöljy.

pitoisuustuloksissa ei ollut arveluttavia tai
hylättäviä tuloksia.
Kaikista tuloksista tehdyt havainnot komponenteittain osoittavat seuraavaa:
- NOx-mittauksissa oli arveluttavia tuloksia
yhdellä laboratoriolla
- SO2-mittauksissa oli arveluttavia tai hylät-
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täviä tuloksia kahdella laboratoriolla
- O2-mittausten tulokset olivat kaikki hyväksyttäviä
- CO2- mittausten tulokset olivat kaikki
hyväksyttäviä
- CO- mittausten tulokset olivat kaikki hyväksyttäviä
- H2O-mittauksissa oli arveluttavia tuloksia
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kahdella laboratoriolla
- Hiukkasmittauksissa oli arveluttavia tai hylättäviä tuloksia kolmella laboratoriolla
- Virtausnopeuden mittauksissa oli arveluttavia tuloksia yhdellä laboratoriolla
- Tilavuusvirtausmittausten tulokset olivat
kaikki hyväksyttäviä
- Lämpötilamittauksissa ei havaittu suuria
eroavaisuuksia tuloksissa
- Kanavan absoluuttipaineen mittauksessa oli
yhdellä laboratoriolla muiden tuloksista poikkeavia tuloksia.

Standardin EN 14181 soveltaminen
Päästömittauslaboratorioiden, jotka tekevät
vertailumittauksia LCP- ja jätteenpolttoasetuksien alaisille kiinteille mittalaitteille (AMS),
tulee käsitellä tulokset standardin SFS-EN
14181 mukaisesti. Kyseisessä standardissa on
esitetty, kuinka QAL2 ja AST tarkastelut tehdään. QAL2:ssa määritetään kiinteälle mittalaitteelle kalibrointifunktio ja sen voimassaoloalue. AST tarkoittaa vuosittain tehtävää
vertailumittausta, jossa tarkistetaan kalibrointisuoran paikkansapitävyys. Standardissa määritellään myös raportoinnin kattavuus QAL2
ja AST -raportoinneille. Vertailumittausten
yhteydessä tehdyistä laboratorioiden raporteista on tarkasteltu sitä, kuinka QAL2- ja
AST- laskennat on tehty ja miten hyvin laboratorioiden laatimista raporteista käy ilmi
standardissa SFS-EN 14181 esitetyt vaatimukset raportoinnissa esitettävistä asioista.
Wärtsilä Finland Oy ja Outotec Oy eivät osallistuneet standardin SFS-EN 14181 mukaisiin
vertailuihin.
Standardin SFS-EN 14181 soveltamisesta

tehdyt havainnot osoittavat seuraavaa:
- Kalibrointifunktiot olivat väärin kahdella
laboratoriolla
- Kalibrointifunktioiden voimassaoloalueet
olivat väärin kahdella laboratoriolla
- AST-tarkastelujen laskennat olivat laskennallisesti oikein kaikilla laboratorioilla
- AST-tarkastelusta tuli väärä lopputulos, koska kalibrointifunktio oli väärin laskettu
- Raportoinnissa havaittiin muutamia lieviä
huolimattomuusvirheitä ja puutteellisuuksia,
jotka eivät vaikuttaneet laboratorioiden laskelmien lopputuloksiin ja johtopäätöksiin.

Hei, ISY:n jäsen!
Ilmansuojeluyhdistys siirtyy sähköiseen viestintään ja pyrimme jatkossa
hoitamaan myös laskutuksen sähköisesti.
Tarkistathan, että sähköpostiosoitteesi
on sihteerin tiedossa!
sihteeri@isy.fi

Johtopäätökset
Tulokset osoittavat, että savukaasujen mittaustulokset eroavat toisistaan joissakin tapauksissa merkittävästi. Lisäksi standardin SFS-EN
14181 soveltamisessa joillakin laboratorioilla
on puutteita ja laboratorioiden määrittelemät
laitoksen kiinteiden mittalaitteiden (AMS)
kalibrointifunktiot olivat joissakin tapauksissa
virheellisiä. Tämä voi johtaa muun muassa
siihen, että vuotuisissa AST- tarkasteluissa
saadaan virheellisiä johtopäätöksiä AMS-laitteiden toiminnasta.
Verrattaessa näitä tuloksia vuonna 2005
tehtyjen vertailumittausten tuloksiin voidaan
todeta pitoisuusmittauksissa esiintyvän edelleen joissakin tapauksissa merkittäviä eroja.
Laboratoriot saivat selvitettyä tulosten eroihin
johtaneet syyt suurimmassa osassa tapauksia.
Standardin SFS-EN 14181 soveltamisessa
kalibrointifunktioiden määrittämisen osalta on
sen sijaan tapahtunut edistystä.
Vertailumittausten

havainnot

osoittavat

selvästi sen, että päästömittausten laadunvarmistuksessa on vertailumittauksilla tärkeä
rooli. Laboratorioiden omien ja kahdenkeskisten vertailujen tueksi kansallisia vertailumittauksia tulee Suomessa järjestää
säännöllisin väliajoin. Näin voidaan varmistua
päästömittaajien tasosta ja kohdentaa tarvittavat parannustoimet jo hyvissä ajoin oikeisiin
kohtiin, jotta virheellisiltä tuloksilta ja tulkinnoilta vältyttäisiin.

Raportti on ladattavissa VTT:n nettisivuilta: www.vtt.fi/inf/julkaisut/
muut/2011/VTT-R-02101-11.pdf.
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Mustahiilihiukkaset ja ilmasto
Mustahiili säilyy ilmakehässä vain lyhyen
aikaa, joistakin päivistä viikkoon, minkä
vuoksi on esitetty, että sen päästöjä koskevilla vähennyksillä voitaisiin ilmastonmuutosta torjua nopealla aikavälillä.

Ilmakehän mustahiili on epätäydellisessä palamisessa syntyvä hiukkasmainen epäpuhtaus,
joka koostuu nimensä mukaan lähes yksinomaan hiilestä. Kansanomaisempi termi on
noki, joskin nokihiukkaset voivat sisältää myös
muita aineita kuin hiiltä. Mustahiilihiukkasen
erityispiirre on, että se absorboi voimakkaasti auringon valoa, kun muut ilmakehän
hiukkaset sirottavat sitä takaisin avaruuteen.
Tämän ominaisuutensa seurauksena mustahiilihiukkaset lämmittävät ilmakehää, ainoana
merkittävänä ihmisperäisenä hiukkasmaisena
saasteena. Laskeutuessaan lumelle mustahiilihiukkaset tummentavat pintaa ja näin
vähentävät auringon valon takaisinheijastumista.
Mustahiili säilyy ilmakehässä vain lyhyen
aikaa, noin päivistä viikkoon, minkä vuoksi
sen pitoisuudet ovat suurimmat lähellä
päästölähteitä (kuva 1). Mustahiilen elinikä
ilmakehässä on kuitenkin riittävän pitkä, että
sitä havaitaan käytännössä kaikkialla maapallolla, myös napa-alueilla, ja pitoisuuksilla
on vaikutusta globaaliin ilmastoon (UNEP/
WMO, 2011). Erityisesti arktisella alueella ja
Himalajalla mustahiilipitoisuuksien on arvioitu
voimistavan merkittävästi alueen ilmastonmuutosta (AMAP, 2011 ja Ramanathan &
Carmichael 2008).

tävistä tulipesistä ja liikenteestä, lähinnä dieselmoottoreista. Lisäksi maailmanlaajuisesti
merkittäviä päästöjä on arvioitu tulevan kehitysmaissa perinteisissä uuneissa tapahtuvasta
tiilen tuotannosta ja koksauksesta sekä peltojen kulotuksesta ja metsäpaloista. Yleisesti ottaen teollisuuden ja keskitetyn energiantuotannon päästöt ovat alhaisia johtuen tehokkaista polttoprosesseista ja edistyneistä
päästövähennysteknologioista.
Mustahiili on kuitenkin vain yksi komponentti muiden epätäydellisessa palamisessa
syntyvien kaasumaisten ja hiukkasmaisten

Juuri tämän lyhytikäisyyden vuoksi on
esitetty, että mustahiileen kohdistuvilla
päästövähennyksillä voitaisiin ilmastonmuutosta torjua nopealla 10–30 vuoden aikavälillä. Merkittävimmät mustahiilen ihmisperäiset päästöt maailmanlaajuisesti tulevat
tällä hetkellä kotitalouksien ruoanlaittoon
ja lämmitykseen kiinteitä polttoaineita käyt-
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Kuva 1.
Mallinnettuja mustahiilen pitoisuuksia maanpinnalla (lähde: Koch ym.,
2009).

Kuva 2.
Ilmansaasteiden ja kasvihuonekaasujen vuoden 2000 päästöjen sektorikohtaisia säteilypakotevaikutuksia
vuonna 2020 (lähde: Unger ym.
2010).
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aineiden ohella. Eri päästökomponenttien
määrät vaihtelevat voimakkaasti eri lähteiden
välillä riippuen polttoaineista ja -teknologioista. Lisäksi päästövähennyskeinot kohdistuvat eri aineisiin eri tavoin, ja koska yksittäisillä päästökomponenteilla on joko ilmastoa
viilentäviä tai lämmittäviä ominaisuuksia, tulee
päästöjä ja päästövähennyskeinoja tarkastella

Merkittävimmät mustahiilen ihmisperäiset päästöt maailmanlaajuisesti
tulevat tällä hetkellä kotitalouksien
ruoanlaittoon ja lämmitykseen kiinteitä
polttoaineita käyttävistä tulipesistä
ja liikenteestä, lähinnä dieselmoottoreista.

kokonaisuutena huomioiden niiden vaikutukset myös muihin aineisiin kuin mustahiileen.
Viime kädessä vähennyskeinojen ilmastovaikutus koostuu lämmittävien ja viilentävien
epäpuhtauksien nettovaikutuksesta (kuva 2).

arvioitiin teknologiakohtaisesti perustuen
IIASA:n GAINS-mallin tietokantoihin siten,
että teknologiakohtaiset päästöt painotettiin kirjallisuudesta kerätyillä globaaleilla lämmityspotentiaaleilla (GWP). Lisäksi arvioon
sisällytettiin metaanivähennysten tarkastelu.
Ilmastopakotteen näkökulmasta keinoja mustahiilen ja muiden epätäydellisen palamisen
tuotteiden päästövähennyksille valikoitui lopulta rajattu joukko, joiden GWP:llä arvioitu
ilmastohyöty oli noin 90 prosenttia kaikista
tietokantoihin listatuista ilmansaasteiden
päästövähennysteknologioista. Keinot kohdistuvat merkittävimpiin päästösektoreihin,
liikenteeseen ja pienpolttoon.
Keinoja epätäydellisen palamisen tuotteiden päästövähennyksille, joiden avulla on
mahdollista vähentää ilmastopakotetta (täysi listaus löytyy UNEP/WMO, 2011):
- Dieselmoottorien hiukkassuodattimet tieja maastoliikenteeseen (ei laivaliikenteeseen)
- Hiilen kotitalouskäytön (ruoanlaitto ja
lämmitys) korvaaminen briketeillä
- Länsimaissa tulipesien modernisaatio ja
pellettipolton merkittävä lisääminen
- Kehitysmaissa ruoanlaitossa ja lämmityksessä käytettävien polttotekologioiden modernisaatio ja korvaaminen vaihtoehtoisilla

Maailmanlaajuiset vähentämismahdollisuudet
YK:n alaiset järjestöt YK:n ympäristöohjelma
(UNEP) ja maailman meteorologinen organisaatio (WMO) teettivät arviointityön,
joka valmistui vuonna 2011 (UNEP/WMO,
2011). Työssä tutkittiin mustahiilen ja troposfäärin otsonin prekursorien nykypäästöjä ja
niiden kehittymistä tulevaisuudessa kansainvälisen energiajärjestö IEA:n energiaskenaarioita mukaillen sekä arvioitiin näiden päästöjen
ilmastovaikutuksia. Selvityksen päätehtävä oli
tutkia mahdollisuuksia päästövähennyksiin,
jotka kohdistuisivat tarkasteltujen aineiden
ilmastovaikutusten vähentämiseen. Ihmisperäiset päästöt laskettiin IIASA-insituutin
GAINS-mallilla ja ilmastovaikutuksia arvioitiin
ECHAM- ja GISS-ilmastomalleilla EU:n tutkimuslaitoksen (JRC) ja Yhdysvaltain avaruushallinnon (NASA) toimesta.
Olemassaolevien ilmansaasteiden vähennysteknologioiden netto-ilmastovaikutukset
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polttoaineilla
- Kehitysmaissa perinteisten tiilenpolttouunien ja koksaamojen korvaaminen kehittyneemmillä prosesseilla
- Peltojen kulotuksen lopettaminen.
Päästövähennysskenaarion vaikuttavuutta
verrattiin (1) vuoden 2005 päästötilanteeseen, (2) IEA:n World Energy Outlook 2009
(IEA, 2009) referenssi-skenaarion päästökehitykseen ja (3) IEA:n 450-skenaarioon,
jonka tavoite on pitää kasvihuonekaasuista
aiheutuva säteilypakote ilmakehän 450 ppm
hiilidioksidipitoisuutta vastaavalla tasolla. Vertailuskenaariot huomioivat jo olemassa olevan ja päätetyn ilmansaastepäästöjä koskevan
Kuva 3.
Eri ilmansaasteiden sekä hiilidioksidin ja metaanin maailmanlaajuisten päästöjen muutokset 2030
suhteessa vuoden 2005 päästöihin
(%) pelkästään nykylainsäädännön
huomioivassa referenssiskenaariossa (Reference) sekä UNEP/
WMO:n arviointityössä tarkastelluilla
lisäpäästövähennyskeinoilla (BC measures) (kuva: UNEP/WMO, 2011).
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Esimerkiksi arktisella alueella mustahiilen päästöjen vähennykset voisivat
olla keino hidastaa arktisen alueen
lämpenemistä, lyhentää sulamiskautta
ja rajoittaa palauteilmiöitä.

lainsäädännön. Ilmastovaikutukset arvioitiin
lopulta ilmastomalleilla tavoitteena tutkia
onko kyseisten teknologioiden avulla teoriassa mahdollista saavuttaa ilmastohyötyjä
olettaen niiden täyden käyttöönoton 2030
mennessä.
Kuvassa 3 on esitetty eri ilmansaasteiden
sekä hiilidioksidin ja metaanin maailmanlaajuisten sektorikohtaisten päästöjen muutokset 2030 suhteessa vuoden 2005 päästöihin
pelkästään nykylainsäädännön huomioivassa
referenssi-skenaariossa (Reference) sekä
UNEP/WMO:n arviointityössä tarkastelluilla
lisäpäästövähennyskeinoilla (BC measures).
Lisäkeinoilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä päästövähenemiä oleellisilla sektoreilla
ja ilmansaasteilla. Keinot eivät vaikuta merkittävästi hiilidioksidi- tai viilentäviin rikkipäästöihin. Sen sijaan orgaanisen hiilen päästöjä, jotka niin ikään viilentävät, keinoilla väistämättä
vähennetään merkittävästikin, mutta nettovaikutus ei kuitenkaan muutu viilentäväksi.

Mustahiili ja monet sen kanssa ilmakehään pääsevät saasteet ovat ilmakehässä
lyhytikäisiä verrattuna hiilidioksidiin, ja päästövähennysten pitoisuuksissa aikaansaamat
muutokset tapahtuvat nopeammin kuin
pitkäikäisillä kasvihuonekaasuilla. Pitkällä aikavälillä ilmakehän hiilidioksidikuorman vähentämisen tulisi kuitenkin olla perusta kaikille ilmastopakotteen hillintään tähtääville
mielekkäille toimille. UNEP/WMO 2011
-arviointityössä valikoidut vähennyskeinot
kohdistuvat pääsääntöisesti eri lähteisiin kuin
hiilidioksidiin kohdistuvat vähennykset ja näin
ollen niitä voidaan toteuttaa riippumatta siitä,
mitä hiilidioksidivähennyksiä päätetään ottaa käyttöön ja päinvastoin. Kuvassa 4 on
esitetty UNEP/WMO -arviointityön ilmastomalleilla arvioitu globaali lämpötilakehitys
suhteessa 1890–1910 aikajaksoon tarkastelluilla skenaarioilla. Kuvasta havaitaan, että
IEA:n 450-skenaariossa esitettyjen kasvihuonekaasujen päästövähennyksillä lämpötilakehityksen ei odoteta poikkeavan referenssiurasta ennen vuotta 2040, jonka jälkeen
päästövähennykset tehoavat ja lämpötilavaikutus 2070 olisi noin asteen alhaisempi kuin
referenssiuralla. UNEP/WMO:n arviointityössä tarkastelluilla ilmansaasteisiin ja metaaniin kohdistuvien lisäpäästövähennyskeinojen noin asteen lämpötilavaikutus tapahtuisi täysimääräisesti 30 vuodessa, jonka jälkeen lämpötilakehitys noudattaisi referenssiuraa, joskin asteen alemmalla lämpötilalisäyksellä suhteessa 1890–1910 aikajaksoon.
Pelkästään ilmansaasteiden vähennyksillä ko.
vaikutuksesta saataisiin aikaan noin neljännes.
Suurin vaikuttavuus vuoteen 2070 men-

nessä saataisiin yhdistelemällä kasvihuonekaasuvähennykset (IEA 450-skenaario) ja
UNEP/WMO:n arviointityössä tarkastellut
lisäpäästövähennyskeinot, jolloin lämpötilan nousu vuonna 2070 saattaisi pysyä alle
kahdessa asteessa. Esitettyjen ilmastovaikutusten ohella tarkasteltujen ilmansaasteiden
päästövähennyksillä on myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja ravintohuoltoon
(UNEP/WMO, 2011).
Mustahiilen vähentämisen vaikutukset
ovat joillakin alueilla voimakkaampia kuin
globaalisti keskimäärin (AMAP 2011, UNEP/
WMO 2011). Esimerkiksi arktisella alueella
mustahiilen päästöjen vähennykset voisivat
olla keino hidastaa arktisen alueen lämpenemistä, lyhentää sulamiskautta ja rajoittaa
palauteilmiöitä. Kun tarkastellaan ainoastaan
Eurooppaa, arktisen alueen ilmansaastetasoihin vaikuttavat päästöyksikköä kohti laskettuna eniten Euroopan pohjoisimpien maiden
päästöt (AMAP, 2011). Dieselmoottorien ja
kotitalouksien pienpolton ohella merkittäviä
juuri arktiselle alueelle vaikuttavia lähteitä
ovat boreaalisella vyöhykkeellä tapahtuvat
peltojen kulotus ja metsäpalot sekä arktinen
laivaliikenne. Mahdollinen merkittävä lähde
on myös öljy- ja kaasukenttien yhteydessä
tapahtuva soihdutus, joka tosin on määrältään
vielä huonosti tunnettu.

Mustahiilipäästöt Suomessa
Suomessa suurimpia mustahiilen päästölähteitä ovat liikenne ja puun pienpoltto
kotitalouksissa (kuva 5). Nykyisin voimassa

Kuva 4.
UNEP/WMO -arviointityön ilmastomalleilla arvioitu globaali lämpötilakehitys suhteessa 1890–1910
aikajaksoon IEA:n World Energy
Outlook 2009 referenssi-skenaarion
päästökehityksellä (Reference), IEA:n
450-skenaariossa (CO2 measures),
IEA:n referenssi-skenaariolla huomioiden UNEP/WMO:n arviointityön
lisäpäästövähennykset (CH4 + BC
measures) ja IEA:n 450-skenaariolla
huomioiden UNEP/WMO arviointityön lisäpäästövähennykset (CO2 +
CH4 + BC measures).
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Suomen mustahiilipäästöjen osuus
globaaleista ihmisperäisistä päästöistä
on noin promillen luokkaa.

oleva ilmansaasteita koskeva lainsäädäntö
ei suoraan käsittele erityisesti mustahiilen
vähentämistä, mutta koska päästöt tapahtuvat yhdessä muiden nykyisten lakien kattamien aineiden kanssa, on odotettavissa,
että päästöt vähenevät oleellisilla sektoreilla myös Suomessa (Arctic Council, 2011).
Esimerkiksi liikenteen Euro5-tason hiukkaspäästöjen raja-arvot vähentävät merkittävästi juuri mustahiiltä. Viime aikoina mustahiiltä on myös käsitelty monissa poliittisissa
aloitteissa (Arktisessa neuvostossa, Euroopan
talouskomissiossa, YK:n ympäristöohjelmassa). Suomen mustahiilipäästöjen osuus
globaaleista ihmisperäisistä päästöistä on

noin promillen luokkaa, Arktisen neuvoston
maiden (Pohjoismaiden, Kanadan, Yhdysvaltojen ja Venäjän) kokonaispäästöistä noin 1,5
prosenttia sekä EU:n jäsenmaiden päästöistä
noin kaksi prosenttia. Tämän vuoksi Suomi
ei selvästikään pysty yksin saamaan aikaan
merkittäviä vähennyksiä päästöissä tai säteilypakotteessa. Tarvitaan kansainvälisiä toimia,
joita on parhaillaan käynnissä muun muassa
Arktisen neuvoston piirissä. Eri maissa on
erilainen päästörakenne, ja myös yksittäisen
päästösektorin teknologioiden välillä voi
olla maiden välillä merkittäviä eroja. Nämä
kansalliset ominaispiirteet on tunnettava – ja
yhteisessä päästövähennysstrategiassa nämä
erot tulee huomioida.

Kuva 5.
Mustahiilen päästölähteet Suomessa
SYKE:n FRES-mallin mukaan (lähde:
Artic Council, 2011).

Lähteet:
AMAP, 2011. The Impact of Black
Carbon on Arctic Climate (2011).
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36. Ilmansuojelupäivät
23.–24.8.2011
Uutta keskustelua ja
vanhoja tuttuja

P

uheensorina ja kahvikuppien kilistely täyttää Lappeenrannan
kaupungintalon aulan. Näytteilleasettajat kokoavat pöytiään
ja ihmiset parveilevat infopisteen edessä. On 23. elokuuta
ja kello kymmenen aamulla. Ilmansuojelupäivät ovat juuri
alkamassa. Tuttuja kasvoja tulee tervehtimään. Kuulen, että päivien
ohjelma oli kirvoittanut vilkkaan keskustelun ja kerännyt kehuja jo junamatkalla.
Tapahtuma alkaa tuttuun tapaan Lappeenrannan yliopiston tervehdyksellä. Varsinainen ohjelma käynnistyy suositulla ympäristöministeriön ajankohtaisosuudella. Eri osioilla on puheenjohtajat ja heti on
selvää, että puheenjohtajien tarkoitus on saada yleisö mukaan keskusteluun – ja niin käykin. Pekka Jalkanen valottaa, missä ilmansuojelussa mennään muualla Euroopassa ja miten lainsäädäntö EU:ssa
edistyy. Suomessa keskitytään parhaillaan uuden ympäristönsuojelulain valmisteluun. Lain tarkoitus on helpottaa ympäristönsuojelun valvontaa, selkiyttää vanhoja lakeja ja edesauttaa ympäristönsuojelun korostamista kaikilla hallinnon aloilla. Tulossa on myös uusi jätelaki, joka
astuu voimaan toukokuussa 2012. Myös kansainväliset ilmastoneuvottelut jatkuvat, kun COP 17 lähestyy. Siltä ei tosin odoteta suuria.
Suomessa odotukset ovat uudessa hallitusohjelmassa, missä kaavaillaan uusia välineitä päästöjen hillintään ja kestävään kuluttamiseen
ohjaamiseen. Kulutusta ja jätteiden syntyä voisi rajoittaa verotuksella.

Päästötavoitteista
Tämän jälkeen siirrytään selvemmin Suomen rajojen ulkopuolelle
ja ajassa eteenpäin. Magnus Cederlöf esittelee puheenvuorossaan
EU:n komission tiekarttaa vähähiiliseen Eurooppaan 2050. Tiekartta
on pitkäjänteinen ja kattava suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi.
Puolan puheenjohtajakaudella on tuntunut olevan vaikea saada aikaan
muutoksia, mutta seuraavan puheenjohtajamaan Tanskan odotetaan
ajavan muutoksia läpi. Parhaillaan Euroopassa pyritään 20-20-20
-tavoitteisiin, eli vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteisiin kuuluu myös energiatehokkuuden lisääminen ja uusiutuvien energiamuotojen osuuden kasvattaminen 20 prosentilla. Etenkin teollisuudelta sekä sähköntuotannolta
odotetaan rajuja leikkauksia. Uusia uusiutuvia energiaratkaisuja kaivattaisiin siis kipeästi. Cederlöfin mukaan vuoden 2020 päästöjen vähennystavoitteet voidaan saavuttaa energiatehokkuutta lisäämällä, mutta
tämän jälkeen päästöjen vähentäminen tulee hankalammaksi, koska
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energiatehokkuutta ei voi lisätä loputtomasti. Samaan aikaan liikenteen
päästöjen annetaan vielä kasvaa ennen kuin niiden oletetaan lähtevän
laskuun. Liikenteeseenkin tarvitaan nopeasti uusia välineitä, jotta
päästöt vähenisivät edes haluttua tahtia.
Ratkaisuksi tavoitteisiin Cederlöf esittää nopeasti suuria investointeja. Ne kun ovat ennen pitkään väistämättömiä ja maksavat itsensä
varmasti takaisin. Lisäksi uusiutuva energia tuo alalleen lisää työpaikkoja, ja ilmanlaadun parantaminen tuo säästöjä terveydenhoidossa.
Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi ehdotettiin uutta energiaveroa,
joka ottaisi huomioon energian tuotantotavan ja päästöt. Myös energiatehokkuusvaatimuksia olisi varaa korottaa useilla eri aloilla. Tiekartan todettiin olevan toimiva työalusta, mutta sen läpiviemiseksi tarvitaan kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä sekä toimintatahtoa koko
EU:ssa.

Mutkia tiekartalla
peitä. Kaupungin tärkeimmät tavoitteet tulevaisuudessa ovat energian
säästäminen, fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen ja hiilinielujen eli kaupungin kasvillisuuden lisääminen. Liikennettä ohjataan
vihreämpään suuntaan muun muassa tukemalla joukkoliikennettä sekä
pyöräilyä. Silfverberg nostaa esiin myös asennemuutoksen tärkeyden,
sillä kaupungit näyttävät juuri siltä, miltä ihmiset haluavat asuinpaikkansa näyttävän.

Ministeriön osuuden perään Jukka Leskelä pitää kommenttipuheenvuoron tiekarttaan Energiateollisuuden näkökulmasta. Hän korostaa
alan investointikeskeisyyttä, ja peräänkuulutti myös uusia, nopeita investointeja, jotta päästötavoitteisiin päästäisiin. Vuoteen 2050 mennessä Suomessa tulisi lisätä merkittävästä sähköntuotantoa tuulivoimalla sekä pienillä paikallisilla tuotantolaitoksilla, ja lisätä kaukolämmön
hyödyntämistä. Sähköntuotannolla on tärkeä rooli vähähiilisessä tulevaisuudessa, ja hiilineutraali sähköntuotanto on vieläpä täysin toteutettavissa. Leskelän mukaan pitkän aikavälin kansalliset suunnitelmat
ilmasto- ja energia-asioista tukevat myös energiateollisuutta, mutta
ilmastotiekartan tueksi pitäisi yhdistää muiden alojen pitkän aikavälin suunnitelmia, jolloin eri alojen kehitystä voisi tarkastella yhtenä
kokonaisuutena. Yksi tehokas keino olisi tukea uusiutuvia energiamuotoja entistä enemmän, jotta niiden kilpailukyky paranisi.

Pois päästöistä
Tämän jälkeen siirrytään perinteisempään ilmansuojeluaiheeseen, kun
Timo Lanki puhuu ilmansaasteiden tuomista haasteista tiivistyvässä
kaupungissa. Aihe tuntui hyvin läheiseltä, kun itsekin asun vilkkaasti
liikennöidyllä ja tiiviillä kaupunkialueella. Ilmansaasteet ovat hyvin
merkittävä terveystekijä, sillä niiden on todettu olevan yhteydessä hyvin
moniin sairauksiin. Erityisesti isojen liikennemäärien lähellä hiukkaspitoisuudet nousevat suuriksi. Näillä alueilla asuvat altistuvat päästöille
jatkuvasti, minkä on tutkittu olevan erityisen vaarallista. Vaikka pitkäaikaisaltistumisella on kohtalokkaammat seuraukset, niin jo lyhytaikainen altistuminen on haitallista. Altistus onkin niin laajamittaista, että
se on valtava kansanterveydellinen ongelma. Tarvitaan lisää valistusta,
jotta erityisesti riskiryhmiin kuuluvat osaisivat välttää korkeita hiukkaspitoisuuksia. Pitoisuudet laskevat nopeasti kauempana tiestä, joten
haittoja voisi helposti vähentää riskialueilla tehostamalla ilmansuodatusta, rajoittamalla liikennettä sekä säätelemällä asuinrakennusten sijoittelua kaavoituksella. Nämä keinot vähentäisivät samalla melua. Liikenteen haitoista puhuttaessa näitä asioita tulisikin käsitellä yhdessä.

Session päätteeksi Tilastokeskuksen Riitta Ripatti kertoo, kuinka
monimutkaisilta ilmasto- ja energiavelvoitteet näyttävät päästökehityksen valossa. Hän toteaa, että velvoitteet ovat erilaisia EU-maiden
välillä. Lisäksi päästökauppaan kuuluvilla ja kuulumattomilla sektoreilla
velvoitteet muodostuvat eri tavoin, sillä myös päästöjen syntyminen
on luonteeltaan erilaista. Erityisesti päästökauppaan kuulumattomalla
sektorilla ohjaus ja seuranta on kuitenkin hankalaa.

Kohti vihreämpää kaupunkia
Lounastauon jälkeen ohjelma jatkaa kaupunkien tiivistämisellä. Puhetta
johtaa Tarja Laine. Ensimmäinen puheenvuoro on VTT:n Pekka
Laineella. Hän peräänkuuluttaa yhdyskuntarakenteen ja asumisen
tiivistämistä. Nykymalli ei voi jatkua! Tarvitaan uusi energiatehokas
ja vähäpäästöinen yhteiskunta. Hän esittelee erilaisia malleja, miten
ekotehokkuus voisi kehittyä erilaisilla yhdyskuntarakenteilla.

Tästä päästiin sujuvasti miettimään, huomioidaanko ilmanlaatua tai ilmastoa kaavoituksessa. Asiaa pohti session vetäjä Tarja Laine. Ilmenee,
että etenkin ilmastokysymys on vahvasti esillä kaavoituksessa alusta
asti. Se vaikuttaa etenkin rakennusten energiatehokkuusvaatimuksiin,
ruokakauppojen sijoitteluun ja kaukolämpöverkon velvoittamiseen.
Suurin merkitys kaavoituksella on yhdyskuntarakenteen ja liikenteen
suunnittelussa. Suurennuslasin alla on biopolttoaineiden käyttö sekä liikenteen ja joukkoliikenteen suunnittelu. Ilmanlaatukysymys sen sijaan
ei tunnu olevan lainkaan niin paljon esillä kaavoituksessa. Ilmansaasteet
tuovat kuitenkin kokoajan suurempia haasteita, kun kaupunkia halutaan
tiivistää liikennemäärien samalla kasvaessa. Erilaiset selvitykset auttavat

Tästä aiheesta hypätään sujuvasti siihen, mitä välineitä kaupunkisuunnittelulla on tällä hetkellä käytössä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Helsingissä aiheen kanssa työskentelevä Leena Silfverberg pitää aiheesta innostavan ja kiinnostavan puheenvuoron. Helsingissä päästöt asukasta kohden ovat jo valmiiksi pienemmät kuin
muualla Suomessa, mutta muihin suurkaupunkeihin on vielä kirittävää.
Toisaalta moni asia on Helsingissä paremmin kuin muissa suurissa
kaupungeissa, muun muassa julkisesta liikenteestä saamme olla yl-
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Scifiä päivän päätteeksi
Kuin pisteenä iin päälle päivän viimeinen aihe on vähän irrallaan muista,
vähän mielikuvituksellisempi ja provosoivampi. Se aiheuttaakin paljon
tuhahtelua ja hymistelyä yleisön keskuudessa. Viimeinen puheenvuoro
käsittelee ilmastonmuokkauksen keinoja. Ilmatieteenlaitoksen erikoistutkija Hannele Korhonen kertoo, että monet ilmastonmuokkaukseen ehdotetut keinot perustuvat siihen, että auringonsäteilyä estetään pääsemästä maapallon pinnalle tai sitä heijastetaan takaisin avaruuteen. Monet näistä keinoista vaativat kuitenkin paljon materiaalia
ja hyvin kallista tekniikkaa – vai miltä kuulostaa avaruuteen asennettavat jättimäiset peilit? Lisäksi monet keinot ovat epäonnistuessaan
hyvin vaarallisia, esimerkiksi pilvien muokkaamisella voi olla epätoivottuja vaikutuksia sateisiin. Yksi paljon julkisuutta saanut ehdotus on rikkihiukkasten levittäminen avaruuteen. Se vastaa räjähdysmäisen tulivuorenpurkauksen synnyttämää rikkipäästöä. Pinatubon räjähdyksessä
rikkihiukkaset levisivät nopeasti koko maapallolle ja aiheuttivat maapallon viilenemisen seuraaviksi vuosiksi. Ongelmansa on tässäkin – miten
rikki saadaan avaruuteen ja kuinka paljon rikkiä pitää avaruuteen levittää? Niin tai näin, tämä keino hillitsisi ilmaston lämpenemistä vain väliaikaisesti, ja pian lämpötila palaisi lähtölukemiin. Tämä olisi kuitenkin
halpa ja nopea keino. Toinen väläytelty mekanismi olisi kerätä hiilidioksidipäästöt talteen ja säilöä ne mereen tai maan alle. Tämä taas olisi
kallista ja hidasta, mutta toisaalta turvallista. Hyvää keinoa ei siis ole,
joten ainoaksi keinoksi jää vähentää hiilidioksidipäästöjä.

kaavoittajaa suunnittelemaan ilmanlaadullisesti parempia asuinalueita.
Session päätteeksi virinneessä keskustelussa pohdittiin muun muassa,
voisivatko sähköautot helpottaa liikenteen ilmanlaatu- ja meluongelmia. Toisaalta tiet vievät kaupungista tilaa, joten parempi olisi suunnata yhteiskuntaa autottomaan suuntaan. Kaupunkien tilanpuutteeseen tarjottiin ratkaisuksi itse asumisen tiivistämistä.

Nokea savuna ilmaan
Väliin napataan kupponen piristävää kahvia ja aulassa esitykset jatkuvat
näytteilleasettajien puheenvuoroilla. Varsinaisen ohjelman seuraava
sessio käsittelee hyvin perinteistä ilmansuojeluaihetta, pienhiukkasia
ja niiden ilmastovaikutuksia. Veli-Matti Kervinen Ilmatieteenlaitokselta
valotti asiaa sekä ilmaston että terveyden näkökulmasta. Asetelman
todetaan olevan hankala, sillä monet terveydelle haitalliset hiukkaset
viilentävät ilmastoa, joten niiden vähentäminen voi kiihdyttää ilmastonmuutosta entisestään. Pienhiukkasten ja ilmaston väliset kytkennät ovat kuitenkin hyvin monimutkaisia, joten niiden tutkiminen on
hankalaa. Eri hiukkasilla on arveltu olevan yhteyksiä niin jäätiköiden
sulamiseen, arktisten alueiden lämpenemiseen kuin sateisuuden muutoksiinkin.

Tähän loppuu ensimmäisen päivän ohjelma Kaupungintalolla. Ensimmäinen bussilastilinen kuuntelijoita kiirehtii savusaunalle ja toiset
siirtyvät joko Saimaan risteilylle tai toiselle bussille, joka vie Kaukaan
Voimalaitokselle. Kaukaa oli selvästi suosituin kohde, sillä bussi oli
täynnä – minäkin halusin tutustua biovoimalaan.

Kaukaan voimaa
Kaukaan Voiman toimitusjohtaja Jukka Kiuru esittelee seikkaperäisesti Kaukaan voimalaitoksen historiaa, syntyä ja toimintaa. Voimalaitos
tuottaa lämpöä ja siitä sähköä emoyhtiöilleen UPM:lle ja Lappeenrannan Energialle. Kapasiteetti riittää Lappeenrannan lämmittämiseen aina
pikkupakkasiin asti. Voimala saa käyttöönsä puunkuorta ja muuta puu-

Yhden hiukkastyypin kytkennät ilmastoon tunnetaan paremmin
kuin muiden, ja se on noki eli mustahiili. Mustahiilen vaikutuksista
ilmastoon tuli kertomaan Kaarle Kupiainen. Mustahiilipäästöjä syntyy palamisessa teollisuudessa ja liikenteessä. Hiukkaset eivät yleensä
kulkeudu pitkiä matkoja, joten pitoisuudet ovat hyvin alueellisia. Länsimaissa mustahiilipitoisuudet on saatu uuden teknologian avulla laskuun, mutta samalla kasvava liikenne lisää päästöjä uusilla alueilla, joten
globaalisti päästöt ovat pysyneet ennallaan. Tekniikoita on kuitenkin
olemassa ja niillä voitaisiin saada nopeastikin selviä tuloksia ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.
Tämän jatkoksi Ilmatieteenlaitoksen Antti Hyvärinen kertoo noen
pitoisuuksista, lähteistä ja vähentämiskeinoista Suomessa. Selviää, että
Suomessa mustahiilipitoisuudet ovat sitä suurempia, mitä etelämpänä
ja idempänä ollaan. Myös vuodenajalla on vaikutusta pitoisuuksiin.
Kaupungeissa hiukkaspitoisuuksiin vaikuttavat eniten alueelliset lähteet,
kuten suuret liikenneväylät ja pientaloalueet. Tausta-alueilla suurin osa
päästöistä tulee Suomeen ilmavirtausten mukana muualta Euroopasta.
Suurimpia saaste-episodeja syntyy laajoista maastopaloista.
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masta, sitten tuottajapuolelta. Lopuksi tutustutaan päästörajoitusten
asettamiin haasteisiin Pohjolan Voiman laitoksissa.
Kahvitauon jälkeen jatketaan ympäristölupien käsittelyn sähköistämisestä. Tätä seuraa katsaus seuraavaan päästökauppakauteen
ja sen tuomiin muutoksiin. Lopuksi Pohjolan Voiman edustaja pitää
kommenttipuheenvuoron näiden muutosten käytännön vaikutuksista
voimalaitoksissa.

Toisaalla
Samaan aikaan Valtuustosalissa vietetään aamua ilmanlaatuasioiden
parissa. Ensimmäisenä saadaan Ilmatieteenlaitokselta uutta tietoa liikenne- ja pientaloalueiden pienhiukkasista. Ongelmakohtia ovat ruuhkaiset liikenneväylät, kaupunkialueet kevätaikaan ja pientaloalueet talviaikaan. Säätilalla on aina suuri vaikutus hiukkaspitoisuuksiin. Seuraavaksi kurkistetaan, miten biopolttoaineiden lisääntyminen vaikuttaa
päästöihin ja millaisia terveysvaikutuksia biopolttoaineilla on. Erikoistutkija Raimo Salonen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta kertoo
etenkin biodieselien vähentävän tutkitusti terveyshaittoja, ja niiden
toimivan hyvin nykyisessä dieselautokannassa. Verrattuna fossiilisiin
polttoaineisiin ne vähentävät elinkaarensa aikana selvästi hiilidioksidin
vapautumista ilmakehään. Biopolttoaineiden rinnalla toinen tärkeä
autoiluun tuleva muutos on sähköautojen lisääntyminen. Seuraavaksi
paneudutaankin sähköautojen latauspisteiden lisäämisen problematiikkaan.
Tauon jälkeen siirrytään maaliikenteestä vesille ja pohditaan, miten
laivaliikenne vaikuttaa ilmanlaatuun satamissa ja rannikoilla. Laivaliikenne on edelleen suuri rikkipäästöjen aiheuttaja ja päästöt ovat erityisen
suuret satamissa. Ilmanpuhtauden kannalta on ongelmallista, että satamat sijaitsevat usein kaupunkien keskustojen lähellä. Tarvitaan tiukennuksia lainsäädäntöön, jotta päästöt saadaan kuriin. Session päätteeksi
Ilmatieteenlaitoksen Katja Lovén kertoo ystävyyskaupunki Pietarin
ilmanlaadusta ja siellä kohdatuista haasteista.

jätettä lähialueilta ja aina Venäjältä saakka, ja lähistöllä on turvettakin
saatavilla. Turvetta käytetään kuitenkin vain talvisin. Myös lähitehtaalta
tuleva sellu- ja lietejäte menevät hyötykäyttöön. Tuhkat palautetaan
metsiin lannoitteena. Tehdas seisoo kesäajan, kun lämmöntarve on pientä, mutta parhaillaan se on
käynnistymässä. Pääsemme
vierailemaan sisällä tehtaassa,
missä leijuu makea puinen
tuoksu. Tehtaassa on lämmin, ja mitä ylemmäs mennään, sitä lämpimämpää on.
Ylhäällä olevista ikkunoista
saattaa ihailla Lappeenrannan
maisemia ja tutkailla tehtaan
ympäristöä.

Tukista asiaa
Seminaarin viimeinen osuus käsitteli metsien kestävää käyttöä. Jari
Liski SYKE:stä aloittaa aiheen pohtimalla metsien tarjoamaa energiaa
ilmastonmuutoksen hillintäkeinona. Metsien energian käyttäminen on
hiilidioksidin vapautumisen kannalta hyödyllistä, sillä puun elinkaaren
aikana varastoitunut hiili vapautuu ilmakehään joka tapauksessa.
Puuaines tulee hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti, eli myös hakkuutähteet tulisi ottaa käyttöön. Metsäbieoenergiaa käytettäessä on
kuitenkin huomioitava myös energiantuotantoon käytetyt muut energiamuodot, kuten puuaineksen käsittelyyn ja siirtämiseen käytettävien
laitteiden kuluttama polttoaine. Oleellista metsäbioenergian käytössä
on pitää metsien hiilinielu vähintään nykytasolla, eli metsäala ei saa
pienentyä eikä maaperä köyhtyä.

Päivän virallisten osuuksien
jälkeen siirrytään illanviettoon
Upseerikerholle.

Toinen näytös

Seuraavaksi siirrytään metsien hiilivarastojen hyödyntämiseen. Metlan Antti Asikainen korostaa puun soveltuvuutta rakennusaineeksi.
Puulla on muihin rakennusmateriaaleihin verrattuna hyvin pienet
ympäristövaikutukset, ja puurakenteissa hiilidioksidi pysyy sitoutuneena pitkiä aikoja. Päivien viimeisenä aiheena käsitellään biopolttoaine-

Toisen päivän aiheet ovat huomattavasti teknisempiä. Aamun ohjelma
on jaettu kahteen sessioon, joista toinen käsittelee teollisuuden päästöjä
ja toinen ilmanlaatua. Ensimmäinen alkaa teollisuuspäästödirektiivin
kustannuksien käsittelyllä. Asiaa lähestytään ensin viranomaisnäkökul-
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Seuraavat Ilmansuojelupäivät
järjestetään Lappeenrannassa
21.–22.8.2012.

iden elinkaarta. Margareta Wihersaari painottaa, että biopolttoaineiden elinkaarta tarkastellessa tulisi ottaa huomioon tuotannon eri
vaiheissa käytetty energia. Päästöjä enemmän pitäisi tarkastella energiatehokkuutta. Se tuntuukin olevan päivän sana. Ilmansuojeluyhdistyksen hallituksen puheenjohtajan Jari Viinasen päätöspuheenvuoron
jälkeen Ilmansuojelupäivät ovat tältä vuodelta paketissa.

Kiitos kaikille mukana olleille!

ISY:n ensimmäiset stipendit jaettiin
vähän jokaista meitä koskettavana. Kasvihuonekaasupäästöjen
alentamiseksi pienpoltto tulee lisääntymään, ja on tärkeää saada tietoa sen haitallisista vaikutuksista sekä miten niitä voidaan
pienentää. Kaivosoja piti Ilmansuojelupäivillä myös esitelmän
työstään.

Jari Viinanen luovutti Ilmansuojelupäivillä Ilmansuojeluyhdistyksen puolesta kaksi 200 euron stipendiä ansioituneille opinnäytetöille. Molemmat stipendin saajat pääsivät päiville
vastaanottamaan palkintonsa, ja ISY myös kustansi heidän osallistumisensa päiville. Stipendin saivat Juho Innanen Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta kandidaatintutkielmallaan Pyrolyysiöljyn polton edellytykset ja vaikutukset lämpökeskuskäytössä sekä Terhi Kaivosoja (os. Penttilä) Itä-Suomen yliopistosta
pro gradu -tutkielmallaan Kaskadi-impaktorien vertailu hiukkasten toksisuusnäytteiden keräyksessä.

Ilmansuojeluyhdistys haluaa edistää alan opiskelijoiden verkostoitumista pidempää alalla olevien kanssa. Jäsenmaksu on pidetty
alhaisena ja Ilmansuojelupäiville voi osallistua edullisella hinnalla.
Jäsenmaksuun sisältyy myös 4 kertaa vuodessa ilmestyvä Ilmansuojelulehti. Uutena tapana ilman- ja ilmastonsuojeluaiheiseen opiskeInnanen selvitti työssään biomassapohjaisen polttoöljyn käyttö- luun kannustamista ja tukemista yhdistys on päättänyt myöntää
mahdollisuuksia lämpökeskuksissa ja sen aiheuttamia hiuk- vuosittain stipendejä parhaille ilman- tai ilmastonsuojeluaiheisille opinkaspäästöjä. Työtä pidettiin ajankohtaisena ja konkreet- näytetöille. Stipendit jaetaan Lappeenrannassa Ilmansuojelupäivillä.
tisena. Se tehtiin Helsingin Energialle osin poltinvalmista- Stipendiä haetaan lähettämällä yhdistyksen sihteerille tiivistelmä
jan kanssa yhteistyössä. Kaivosoja tutki työssään pienpolton muo- tai lyhennelmä opinnäytetyöstä viimeistään kesäkuun viimeisenä
dostamien haitallisten yhdisteiden määrää. Polttolaitteena käytet- päivänä. Palkitsemispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus. Opiskelitiin saunan kiuasta ja savukaasuista mitattiin dioksiinejä sekä muita jat saavat myös mahdollisuuden esitellä opinnäytetyötään Ilmanyhdisteitä. Uunissa poltettiin lisäksi jätteitä ja mittauksiin liitettiin suojelulehdessä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaisusta ja
katalysaattori. Työtä pidettiin monipuolisena, ajankohtaisena ja sen ajankohdasta päättää lehden päätoimittaja.

Kuva: Jari Viinanen
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ISY:n 35-vuotisjuhlaristeily vei Kuivasaareen
massa ilta jatkui rennolla rupattelulla. Kun ruuasta päästiin viimein ISY:n
syntymäpäiväkakun kimppuun, rohkaistui muutama entinen hallituksen puheenjohtaja irrottamaan kielenkannat ja muistelemaan menneitä vuosia ISY:ssä. Laiva lipui halki Helsingin saariston ja puheensorina täytti pienen tunnelmallisen sisätilan. Välillä, tuulisemmilla vesillä,
piti pitää kiinni laseista ja lautasista. Viimein laiva lipui takaisin Kauppatorille ja juhlaväki palasi kuivalle maalle. Päivästä jäi aurinkoinen ja
lämmin muisto.

N

oin kolmekymmentä henkeä kokoontui aurinkoiselle Kauppatorille viettämään mukavaa kesäpäivää. Ilmassa oli kesän
lämmön lisäksi pientä jännitystä. Aluksi hallituksen puheenjohtaja Jari Viinanen muisteli ISY:n 35-vuotista historiaa ja toivotti
juhlaväen lämpimästi tervetulleeksi. Hänen johdollaan nostimme maljan ISY:lle. Hallituksesta paikalla oli puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi
viisi jäsentä, muut parikymmentä osallistujaa olivat yritysjäsenien edustajia ja henkilöjäseniä. Juhlaristeilyä sponsoroi DHL Express, Ekonia
Oy, Kontram, PMM Systems ja Sintrol.
Aluksemme oli IHA-Linesin m/s Merisaratse. Alkuun tuuli keinutti,
mutta kun pääsimme kunnolla vesille, Suomen kesä ja Helsingin saaristo näyttivät parhaita puoliaan. Aurinko paistoi pilvettömältä taivaalta ja
keräsi seurueemme laivan kannelle.

Aloitimme risteilyn virallisen osuuden jakamalla kunnianosoituksia
aktiivisesta toiminnasta ISY:n ja ilmansuojelun hyväksi. Pronssiset kunniamerkit saivat Aira Saloniemi, Anna Häyrinen, Johanna Mikkola-Pusa, Sari Lappi, Pia Forsell, Irina Hakala, Jatta Salmi ja Anu
Kousa. Hopeinen kunniamerkki myönnettiin Suvi Haaparannalle,
Helena Mussalo-Rauhamaalle ja Timo Salmelle. Marja Jallinojalle myönnettiin kultainen kunniamerkki.
Risteily suuntautui Helsingin edustalla sijaitsevaan Kuivasaareen,
jossa on vanha puolustusvoimien linnake. Saimme oppaaksemme
Mikko Lahtisen Suomenlinnan Rannikkotykistökillasta. Hän kertoi seikkaperäisesti alueen rakennusten, tykkien ja muiden aseiden historiasta, kuten Suomen puolustusvoimien historiasta ylipäänsä. Puheen
lomassa vilisi monia hauskoja tapauksia vuosien varrelta. Mukaan tarttui paljon tietoa tilojen ja paikkojen käytöstä niin sotavuosien kuin rauhan ajalta. Erityisen vaikuttavia olivat saaren valtavat tykit.
Kierrettyämme saaren ympäri kokoonnuimme takaisin aluksellemme, missä meitä odotti notkuva pöytä. Hyvän ruuan ja juoman lo-

19

3 / 2011

Ilmassa
Ilmatieteen laitos tutkii Santiago
de Chilen ilmanlaatua

I

lmatieteen laitos osallistuu kahden
Santiago de Chileen perustetun uuden
ilmanlaadun mittausaseman toimintaan elokuussa 2011 alkaneessa hankkeessa. Tavoitteena on saada entistä
tarkempaa tietoa Chilen noin kuuden
miljoonan asukkaan pääkaupungin
Santiago de Chilen ilmanlaadusta.
Chilen ympäristöministeriön rahoittaman tutkimuksen painopiste on ilmakehän pienhiukkasissa. Asemalle on
asennettu jo Suomessa käytössä olevaa uutta teknologiaa, jolla hiukkasten
määrää ilmassa ja niiden kemiallista
koostumusta voidaan seurata reaaliajassa. Tuloksia käytetään Santiago
de Chilen ilmanlaadun parantamiseen tähtäävässä suunnittelussa, sillä
mittauksilla pyritään selvittämään eri
päästölähteiden vaikutus pienhiukkaspitoisuuksiin.
ittauksia tehdään samanaikaisesti sekä Santiago de Chilen
yliopiston kampusalueella sijaitsevassa mittauspisteessä että Santiagosta
noin 35 kilometrin etäisyydellä sijaitsevassa Peñaflorissa. Ilmatieteen lai-

M

toksen tavoitteena on selvittää, mistä
ajoittain varsin korkeat Santiagon pienhiukkaspitoisuudet ovat lähtöisin.
Osa aseman mittalaitteista on tuotu
Suomesta, sillä uuden mittausteknologian avulla voidaan selvittää
päästölähteiden kemialliset sormenjäljet. Yhdistämällä tätä tietoa muun
muassa meteorologisiin havaintoihin ja
päästöjen vuorokausirytmiin, saadaan
arvio todennäköisestä saastuttajasta.
nsimmäiset mittaustulokset kertovat, että Santiagossa merkittävin pienhiukkaslähde on liikenne.
Autokanta Santiagossa on suhteellisen
nuorta, mutta autojen määrä kasvaa
keskimäärin 6,5 prosenttia vuodessa.
Peñaflorissa mittaukset tehdään pientaloasutuksen keskellä, missä pienhiukkaspitoisuudet nousevat hyvin korkeiksi etenkin yöaikaan puun pienpolton vuoksi. Mittauksia tehdään myös
Concepciónissa, jossa ilmansaasteita
vapautuu ympäristöön arvioiden mukaan etenkin teollisuudesta.

E

Aerosolimittausprojekti alkaa
Saudi-Arabiassa
Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden osasto ja Ilmatieteen laitos
aloittavat yhteistyöhankkeen King
Abdulaziz -yliopiston kanssa SaudiArabiassa. Hankkeessa mitataan
ilmakehän aerosoleja läntisessä
Saudi-Arabiassa ja Jeddan kaupungissa. Lisäksi hanke keskittyy aerosolien mittaamisen liittyvään koulutusvientiin. Ilmakehän aerosolipitoisuudet ovat korkeita Saudi-Arabiassa johtuen luonnollisista lähteistä,

kuten aavikoilta nousevasta hiekkapölystä ja ihmisen aiheuttamista
lähteistä, erityisesti liikenteestä,
maan petrokemian teollisuudesta ja
voimakkaasta rakentamisesta. Sen
lisäksi, että aerosolit heikentävät
Saudi-Arabian ilmanlaatua, ne vaikuttavat ilmastoon myös globaalisti.
Projekti alkaa vuonna 2012, ja sen
suunniteltu kesto on kolme vuotta.
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Arktisen merialueilta heijastuvan säteilyn määrä tarkemmin selville

I

lmatieteen laitoksella on kehitetty ainutlaatuinen pinta-albedon arviointimenetelmä Arktiselle
merialueelle. Sen avulla saatavat arviot Arktisilta merialueilta heijastuvasta auringon säteilyn
määrästä ovat erittäin tärkeitä ilmastonmuutoksen
tutkimuksen kannalta. Tämän mikroaaltopohjaisen
pinta-albedon arviointimenetelmän etu perinteiseen
optiseen menetelmään verrattuna on, että Arktisella
alueen pilvisyydestä tai alhaisesta auringonkulmasta
ei ole haittaa.
Pinta-albedo kuvaa maanpinnan kykyä heijastaa siihen osuvaa säteilyä ja liittyy siten maapallon energiataseeseen. Arviot pinta-albedosta vaikuttavat ilmastonmuutoksen mallilaskelmien tarkkuuteen, mutta kuvaavat myös hyvin jo tapahtuneen muutoksen määrää. Arktisten alueiden
pinta-albedo on erityisen merkityksellinen ilmastomuutoksen kannalta, sillä muutokset napa-alueiden
jääpeitteen laajuudessa aiheuttavat erittäin suuren
muutoksen pinta-albedon arvossa. Kappaleesta
heijastuneen säteilyn suhdetta saapuvaan säteilyyn
sanotaan albedoksi. Mitä valkoisempi heijastava pinta on, sitä suurempi on sen albedo. Musta kappale
ei heijasta lainkaan siihen osuvaa valoa, joten sen
albedo on nolla.
Toistaiseksi Arktisen merialueen pinta-albedon arvo
on verrattain huonosti tunnettu, mutta sen vaikutus ilmastomallilaskuissa on suuri. Lämpenevässä
ilmastossa merijään sulaminen pienentää Arktisen
alueen albedon arvoa, jolloin enemmän energiaa absorboituu alueelle, mikä sulattaa jäätä entistä enemmän. Toisin sanoen albedon arvon pieneneminen
johtaa albedon arvoa pienentävään ilmastolliseen
takaisinkytkentään.
Planeetan albedolla on tärkeä merkitys lämpötalouden kannalta. Pilvet ja jää heijastavat hyvin auringon
säteilyä. Maapallolta noin kolmannes säteilystä heijastuu välittömästi takaisin avaruuteen ja kaksi kolmannesta imeytyy ilmakehään, maaperään ja meriin
säteillen takaisin, mutta hitaammin.
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Ilmanlaatu parantui Lapissa edelleen

P

allas-Sodankylä -mittausaseman tietojen avulla on tutkittu
lähes kuudenkymmenen eri saasteen pitoisuuksien kehittymistä ilmassa vuodesta 1996 vuoteen 2009. Saastepitoisuudet ovat Lapissa erittäin alhaisia, tyypillisesti noin kymmenesosa Etelä-Suomen taustapitoisuuksista. Suuri osa tutkituista
pitoisuuksista pysyi pitkällä aikavälillä muuttumattomina, ja vajaa puolet saasteaineiden pitoisuuksista oli laskusuunnassa.
Vähenemään päin olivat monet ekosysteemeille ja ihmisille haitalliset saasteet, kuten Kuolan niemimaalta peräisin olevat rikkidioksidi-, raskasmetalli- sekä eräiden polyaromaattisesten hiili-vetyjen kulkeumat. Myös kaukokulkeuman mukana tulevat sulfaatti- ja pysyvät orgaaniset yhdisteet olivat Pallaksella laskusuunnassa. Liikenneperäisten saasteiden (typen yhdisteet, haihtuvat hiili-vedyt ja otsoni) suhteen tilanne kuitenkin pysyi pääosin muuttumattomana.
Hankkeessa arvioitiin saasteiden kulkeutumisedellytyksiä
tulevaisuudessa yhdeksän ilmastomallin tulosten perusteella.
Ennusteiden mukaan ilmaston lämmetessä lounaan ja lännenpuoleiset tuulet tulevat yleistymään idänpuoleisten tuulten
harventuessa. Tämän seurauksena lounaisten ilmavirtausten
kuljettamien saasteiden pitoisuudet Lapissa kohoavat. Tähän ryhmään kuuluu esimerkiksi liikenneperäinen typpidioksidi. Toisaalta

idänpuoleisia saasteita, kuten rikkidioksidia ja mustaa hiiltä,
kulkeutuu Lappiin yhä vähemmän. Muutokset tuulioloissa ovat
kuitenkin ilmastomallien ennusteiden mukaan niin pieniä, että
niistä aiheutuvat pitoisuuksien muutokset ovat vuoteen 2100
mennessä enimmilläänkin parin prosentin luokkaa.
Ilmastonmuutoksen seurauksena pohjoisten alueitten
saastekuormitus voi lisääntyä kasvavien päästöjen vuoksi. Vuoteen 2050 mennessä Pohjoisen jäämeren jääpeite voi kadota
kesän ajaksi kokonaan. Tällöin lisääntyvä laivaliikenne voi nostaa saastepitoisuuksia myös Lapin alueella. Meneillään oleva
laivaliikenteen rikkipäästöjen maailmanlaajuinen rajoittaminen
ilmeisesti estää rikkikuormituksen kasvua, mutta typenoksidien
ja hiukkasten pitoisuudet voivat pahimmillaan kaksinkertaistua
nykytasosta
Tutkimus oli osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa
tutkimushanketta Luonnon tarjoamien palveluiden haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon VACCIA
-tutkimushanketta.
VACCIA:n kotisivu:
www.ymparisto.fi/default.asp?node=24118&lan=fi

Helsingin kasvihuonepäästöt alenivat
10 prosenttia 20 vuodessa
Ilmastotavoitteet ovat viime vuosina kiristyneet ja tulevat edelleen
kiristymään. Osa toimintaohjelman päätavoitteista on edennyt varsin hitaasti tai ristiriitaisesti, kuten esimerkiksi liikenteen kehitys.
Henkilöautoliikenteen määrä on kasvanut, mutta toisaalta myös
joukkoliikennematkojen määrä on lisääntynyt, ympäristökeskus
kertoo.

Helsingin kokonaiskasvihuonepäästöt olivat viime vuonna kymmenen prosenttia pienemmät kuin vuonna 1990. Tämä oli Helsingin
kaupunginvaltuuston vuonna 2002 asettama tavoite. Helsingin
kestävän kehityksen ohjelma 2002–2010 kattoi neljä ulottuvuutta: sosiaalinen, ekologinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys.
Taloudellisen kestävyyden näkökulma jäi ohjelmassa muita ohuemmaksi, mutta talouden ja ympäristön synergiahyödyt ovat tulleet
esille ohjelmaa toteutettaessa.

Ympäristöraportti verkossa:
www.hel.fi/ymparistoraportti

Kuva: Tero Pajukallio
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Ilmassa
Suomi heikoilla tuulivoiman kansainvälisessä vertailussa

S

uomi on huimasti jäljessä maailman tuulivoimatuotannon kehityksestä. Pohjoismaisessakin vertailussa
Suomi jää jälkeen muista, sillä maassa
tuotettiin viime vuonna tuulivoimalla
vain 0,3 prosenttia sähköntarpeesta. Esimerkiksi Ruotsin tuulivoiman
tuotantokapasiteetti oli vuoden 2010
lopussa noin 15-kertainen Suomeen
verrattuna. Tämä käy ilmi WWF Suomen
uudesta tuulivoima-analyysistä, jonka
mukaan tuulivoimatuotannon määrää
voitaisiin nostaa huimasti. VTT arvioi,
että Suomen tuulivoimakapasiteetti
voitaisiin yli 20-kertaistaa vuoteen
2020 mennessä.
Tuulivoimateknologialla on potentiaalia nousta yhdeksi Suomen vientivalteista. Alan liikevaihto oli vuonna

2010 noin 800 miljoonaa euroa.
Jos Suomi pitäisi saman markkinaosuuden maailman tuulivoimateknologiamarkkinoilla, nousisivat vientitulot
IEA:n arvion mukaan kolmeen miljardiin euroon vuoteen 2020 mennessä.
WWF:n energiaraportin mukaan maailman energiantarve voidaan kattaa
vuonna 2050 uusiutuvalla energialla,
mikäli energiatehokkuutta lisätään
huomattavasti. Tällöin noin 25 prosenttia sähköntarpeesta tulisi kattaa tuulivoimalla.
WWF Suomen tuulivoima-analyysi:
www.wwf.fi/mediabank/1446.pdf
WWF:n Energiaraportti (The Energy
Report):
www.panda.org/energyreport

VTT:n Kai Sipilälle merkittävä bioenergiaalan palkinto
VTT:n tutkimusjohtajalle, professori Kai
Sipilälle myönnettiin ensimmäisenä
suo-malaisena arvostettu bioenergiaalan Johannes Linneborn -palkinto.
Palkinto on tunnustus Sipilän yli 20
vuotta jatkuneesta työstä biomassan
kestävän käytön edistäjänä Suomessa, Euroopan unionissa ja maailmanlaajuisesti.
Sipilä vastaanotti palkinnon Euroopan 19. bioenergiakonferenssissa
Berliinissä kesäkuussa. Myöntämisperusteissa huomioitiin Sipilän merkittävä ura bioenergian tuotantoteknologioiden kehittäjänä ja ansiokas työ
toisen sukupolven liikennebiopolttoaineiden tuotannon integroinnissa teollisuusprosesseihin, osaksi biojalostamoja.
Kai Sipilä on tutkimustyössään
perehtynyt laajasti energiakysymyksiin ja erilaisiin tuotantoprosesseihin
biomassasta jätteisiin, uusiutuvaan
energiaan, liikenteen vaihtoehtoisiin

polttoaineisiin, eri materiaalien kierrätykseen sekä ilmastokysymyksiin.
Bioenergia-alan osaajana Sipilä kuuluu Suomen ja Euroopan kärkinimiin.
Hän on tutkimustyönsä ohella toiminut
useissa asiantuntijatehtävissä, muun
muassa Euroopan komission asiantuntijana ja projektikoordinaattorina. Parhaillaan Sipilä koordinoi uusien energiateknologioiden kehittä-miseen tähtäävää Eurooppalaisen energiatutkimuksen allianssia (EERA).
Suomessa Sipilä on toiminut eri ministeriöiden asiantuntijana muun muassa
vuoden 2020 ilmastotavoitteita koskevissa päätöksissä. Biomassalla on
tärkeä rooli Euroopan tavoitteessa
nostaa uusiutuvien energialähteiden
osuus energiatuotannossa 20 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen toteutuminen edellyttää, että
biomassaa pystytään valmistamaan
suuria määriä sekä perinteisistä että
uusista lähteistä uusilla ratkaisuilla.
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Nature: Kevään pohjoinen otsoniaukko ainutlaatuinen
Nature-tiedelehti julkaisi tutkimuksen viime keväänä
pohjoiselle napa-alueelle syntyneestä otsoniaukosta, joka lehden mukaan oli ensimmäistä kertaa otsonihavaintojen historiassa verrattavissa Antarktiksen otsoniaukkoon. Artikkeli toteaa, että pohjoisen
pallonpuoliskon päälle maaliskuussa muodostunut
otsoniaukko syveni ennätykselliseksi yläilmakehän
poikkeuksellisen kylmyyden ja otsonia tuhoavien
klooriyhdisteiden korkeiden pitoisuuksien yhteisvaikutuksesta. Koska kylmä jakso kesti aina huhtikuun
alkupuolelle asti, säilyivät otsonia tuhoavat klooriyhdisteet aktiivisena harvinaisen pitkälle kevääseen;
tällöin 80 prosenttia otsonikerroksen keskiöstä 18–
20 kilometrin korkeudella oli tuhoutunut.
Otsonikatoa tapahtuu molemmilla napa-alueilla
joka kevät, mutta näin voimakkaana ilmiö on pohjoisella napaseudulla ainutlaatuinen. Huomattavasti kylmemmässä Etelänapamantereen otsonikerroksessa valtava otsoniaukko on muodostunut vuosittain paikallisen kevään aikana aina
1980-luvun loppupuolelta lähtien. Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA:n vetämään suurhankkeeseen
osallistui kaikkiaan 19 tutkimuslaitosta yhdeksästä
maasta. Suomesta mukana oli tutkijoita Ilmatieteen
laitoksen Lapin ilmatieteellisestä tutkimuskeskuksesta.
Nature-lehden tiedote aiheesta:
www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/
full/nature10556.html
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Kalakannat ja kalastus
ilmastonmuutoksen
armoilla

K

uha ja ahven hyötyvät lämpimistä kesistä,
kun taas made ja siika kärsivät lämpimistä talvista ja rehevöitymisestä. Lämpeneminen hyödyttää myös vieraslajeja, jotka uhkaavat alkuperäistä kalastoa. Useiden lajien
kalastuksessa viime vuosikymmenien aikana
tapahtuneet
muutokset
näyttävät
olevan seurausta ilmastonmuutoksesta, selviää
Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen raportista Kalasto-, kalakantamuutokset ja vieraslajit
ilmaston muuttuessa.
Lämpimät kesät tuottavat hyviä ahven- ja
kuhavuosiluokkia, mikä näkyy myös runsaina
saaliina. Vajaan asteen lämpimämmät olosuhteet viimeisen kahden vuosikymmenen aikana
1980-lukuun verrattuna ovat antaneet noin 10
miljoonaa kiloa enemmän kuhaa merialueelta. Ilmastonmuutoksen myötä ahvenen kalastuskausi
on pidentynyt ja kalastuksen painopiste ei enää
ole kutukalastuksessa.
Siika- ja madekannat ovat heikentyneet sekä
saaliit vähentyneet lämpiminä jaksoina ja niiden
jälkeen. Talvella kutevan mateen alkionkehitys on herkkä lämpötilan vaihteluille, erityisesti
sen nousulle. Siika on selvästi vähentynyt koko
Itämeren alueella.
Vieraslajeista mustatäplätokko ja hopearuutana ovat lisääntyneet ja levittäytyneet
rannikollamme. Aasiasta kotoisin olevaa hopearuutanaa tavataan Suomen rannikkovesissä Kotkan ja Turun välisellä alueella ja
sitä on noussut ainakin pariin jokeen ja muutamiin mereen yhteydessä oleviin lampiin.
Kalastajat ovat jo joutuneet osittain sopeutumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin toisten
kalakantojen heiketessä, toisten vahvistuessa.
Sopeutuminen kalapaikkojen ja kalastusaikojen
muutoksiin on vielä kesken.

Nettisovellus havainnollistaa ekologisen
jalanjäljen suuruutta tropiikissa
Oletko koskaan miettinyt, miten suuri pinta-ala esimerkiksi syömiesi banaanien tuottamiseen tarvitaan? Entäpä juomasi kahvin? WWF Suomi julkisti raportin, joka kertoo suomalaisten ekologisesta jalanjäljestä sademetsissä. Raporttia havainnollistaa karttasovellus, joka näyttää trooppisen jalanjäljen suuruuden
Suomen kartalla.
Lukuisten arkisten tuotteiden taival alkaa sademetsien reunoilta. “Haluamme
herätellä ihmisiä ajattelemaan, että käyttämämme tuotteet saavat alkunsa
jossakin. Sademetsäalueelta tulevat tuotteet ovat meille jokapäiväisiä, mutta
harvoin tulemme ajatelleeksi, että esimerkiksi suomalaisen lihan kulutus jättää jälkensä herkkiin sademetsiin”, WWF:n ohjelmavastaava Sampsa Kiianmaa
sanoo.
Nettisovellukseen kirjoitetaan oma asuinpaikka, jonka jälkeen vastataan neljään kysymykseen banaanin, kahvin, palmuöljyn ja lihan kulutuksesta. Tämän jälkeen kartalla näkyy, kuinka suuri pinta-ala suomalaisten
kulutusta varten tarvitaan etelän tuotantoalueilla. “Ekologisen jalanjäljen näkeminen omalla tutulla asuinalueella tuo tuotannon vaikutukset lähemmäs omaa elämää. Tämä helpottaa kaukana tapahtuvien
vaikutusten konkretisoimisessa.” Havainnollistavina lukuina ovat suomalaisten yhteenlaskettu banaanin, kahvin, palmuöljyn sekä broilerin- ja
sianlihan vuosikulutukset sekä niistä lasketut ekologiset jalanjäljet *).
Raportti ja sovellus antavat myös neuvoja siihen, miten sekä yksityiset kuluttajat
että yritykset ja päättäjät voivat pienentää suomalaisten ekologista jalanjälkeä
sademetsissä.
*) Raportissa käytetyt ekologisen jalanjäljen luvut: palmuöljy 664,1gm2/hlö;
broilerinliha 327,8 gm2/hlö; sianliha 450,5 gm2/hlö; kahvi 470,7 gm2/hlö; banaani 22,8 gm2/hlö. Ekologinen jalanjälki ilmoitetaan globaalihehtaareina.
Suomalaisten ekologinen jalanjälki sademetsissä -sovellus:
www.wwf.fi/metsavuosi
Suomalaisten ekologinen jalanjälki sademetsissä -raportti:
www.wwf.fi/raportit
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Ilmassa
VTT: Uusista asuinalueista lähes
päästöttömiä
S uomi on Tekesin rahoittaman EcoDrive-projektin tulokset osoittavat, että
rakennusmääräyksillä ja aluetason
energiaratkaisuilla on suuri vaikutus
asuinalueiden kasvihuonepäästöihin.
Päästöjä voidaan pienentää VTT:n
laskelmien mukaan jopa 80 prosenttia
tavanomaiseen lähiöön verrattuna.
Päästövaikutusten minimoimiseen
tähtäävät rakennusmääräykset muuttavat vuoteen 2020 mennessä Suomen
nykyiset rakennuskäytännöt. Tavoitteen saavuttamiseksi Ekotehokkaasti
uudistuva yhdyskunta – EcoDrive -projektissa on kehitetty uusien ekotehokkaiden yhdyskuntien malleja, suunnittelua ja toteutusta.

Hankkeen taustalla on pyrkimys
lisätä energiatehokkaiden yhdyskuntaja taloratkaisujen kysyntää, helpottaa
niiden tilaamista ja valvontaa sekä
parantaa rakentamisen laatua. Asialla
on kiire, koska rakentamisessa tapahtuu suuri muutos tämän vuosikymmenen loppupuolella, kun rakentamisen perustavoitteena on lähes nollaenergiatalo. Jotta päästövähennykset
saavutetaan, energiatehokkuutta on
välttämätöntä lisätä sekä uudis- että
korjausrakentamisessa. Alueen kannalta helpoin ja kustannustehokkain
ratkaisu on, jos sen energiaratkaisu
perustuu uusiutuvia energialähteitä
hyödyntävään kaukolämpöön.

Teollisuuden jätteistä
bensiinin korvaajia

T

eollisuuden jätteiden ja ylijäämien käytöstä
uusien liikennepolttoaineiden kehittämisessä on saatu hyviä tuloksia. Suomen Akatemian
Kestävä Energia -tutkimusohjelmassa on tutkittu
sekä biobutanolin että biokaasun jalostusta liikennepolttoaineeksi. Elintarviketeollisuuden jätteistä ja metsäteollisuuden ylijäämistä jalostettava butanoli näyttäisi sopivan hyvin bensiinin
korvaajaksi ja sopii valmistettavaksi teollisessa
mittakaavassa etanolin tapaan. Biokaasusta
tuotettu metaani on puolestaan todettu elinkaaritarkastelussa tuotantoketjultaan yhdeksi
parhaimmista liikennepolttoaineista.

EU:n ympäristöministerit päättivät kannan
Durbanin ilmastokokoukseen

E

uroopan unionin ympäristöministerit päättivät EU:n kannoista
joulukuussa
järjestettävään
Durbanin ilmastokokoukseen.
EU tavoittelee Durbanissa konkreettisia päätöksiä. Suurin poliittinen vääntö tullaan todennäköisesti käymään Kioton
sopimuksen jatkosta. Sen lisäksi EU ja Suomi tavoittelevat vahvaa tiekarttaa ja aikataulua kansainväliselle, kattavalle, laillisesti
sitovalle ilmastosopimukselle. Sopimuksen
tavoitteena on oltava riittävät päästövähennykset ilmastonmuutoksen rajoittamiseksi
kahteen asteeseen vuoteen 2050 mennessä.
EU hyväksyy Kiotolle jatkokauden, mikäli
sen asettamat ehdot täyttyvät. Tärkein ehdoista on, että kaikki maat sitoutuvat tavoittelemaan sitovaa kansainvälistä ilmastosopimusta. Suomea ympäristöneuvoston
kokouksessa edustaneen ympäristöministeri Ville Niinistön mielestä EU:n tulee tarvittaessa olla valmis hyväksymään toinen
velvoitekausi Kioton pöytäkirjaan.

Ympäristöministerit keskustelivat myös
EU:n omasta päästövähennystavoitteesta.
Osa jäsenmaista olisi jo nyt valmiita nostamaan EU:n tavoitteen 30 prosenttiin nykyisestä 20 prosentista vuoteen 2020 mennessä.
“Suomi tukee jo nyt 30 prosentin tavoitetta, jos muut teollisuusmaat sitoutuvat
vastaavaan ja kehitysmaatkin tekevät
osansa. Erityisesti kaikkien merkittävien
talousmaiden on aidosti luvattava vähentää
päästöjään. On hyvä, että EU:ssa on alettu rohkeasti keskustella kunnianhimoisemmasta tavoitteesta ja myös EU:n
päästötavoitteen yksipuolista nostamista
selvitetään. Se edistäisi Euroopan kilpailukykyä vihreässä taloudessa”, ministeri Niinistö sanoo.
Ilmaston lisäksi ministerit keskustelivat EU:n tavoitteista ensi vuoden kesäkuussa järjestettävään YK:n kestävän
kehityksen Rio+20-konferenssiin. Luxemburgissa nyt hyväksytyt päätelmät ovat
EU:n raamit varsinaisesti vasta ensi vuonna alkaville Rio+20-neuvotteluille. “Suo-
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mi haluaa Riosta tuloksia, joilla edistetään resurssitehokkuutta ja vihreää taloutta. EU:n tavoitteena pitää myös olla
YK:n ympäristöjärjestön perustaminen, jolla
parannettaisiin ympäristösopimusten tehokasta toimeenpanoa. Rio tarjoaa tähän
erinomaisen mahdollisuuden”, ministeri Niinistö painottaa.
Ympäristöneuvostossa keskusteltiin seitsemännen ympäristöohjelman valmistelusta ja sen suhteesta vastikään valmistuneeseen resurssitehokkuustiekarttaan
Ministerit päättivät lisäksi EU:n kannoista
vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien
siirtojen ja käsittelyn valvontaa koskevan
Baselin yleissopimuksen konferenssiin.
EU:n mielestä muun muassa kielto siirtää
vaarallisia jätteitä OECD-maista muihin
maihin tulisi saattaa kiireellisesti kansainvälisesti voimaan.
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Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin puolivuotistilastojen mukaan ensirekisteröityjen henkilöautojen keskimääräiset hiilidioksidi- eli CO2-päästöt ovat
edelleen laskeneet edellisvuoteen verrattuna. Keskimääräiset CO2-päästöt
olivat alkuvuonna 146 g/km, kun EU-tavoitteet uuden autokannan keskimääräisiksi hiilidioksidipäästöiksi ovat 130 g/km vuonna 2015 ja 95 g/
km vuonna 2020.
Hidas siirtyminen vähäpäästöisempiin autoihin tekee päästötavoitteiden
saavuttamisen haastavaksi. Bensiinikäyttöisten henkilöautojen CO2-päästöt
ovat laskeneet dieselkäyttöisiä nopeammin. Dieseleissä on alkuvuonna suosittu moottoritilavuudeltaan suurempia autoja.
Yksittäisten ihmisten autovalintojen ja autoilutapojen merkitys ei ole
ympäristön kannalta vähäinen, sillä liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä
tieliikenteen osuus on 90 prosenttia ja tästä henkilöautojen osuus on 60
prosenttia.
Bensiinikäyttöisten henkilöautojen CO2-päästöt olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 145,2 g/km, kun viime vuonna ne olivat 149,6 g/km. Dieseleiden CO2-päästöt ovat laskeneet viime vuodesta 2,7 grammaa ja alkuvuoden keskimääräiset päästöt olivat 149,6 g/km.
Bensa-autoista alle 160 g/km hiilidioksidia päästäviä oli miltei 84 prosenttia, mikä on lähes 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Alkuvuodesta
rekisteröidyistä bensiiniautoista lähes puolet, 45,5 prosenttia, pääsivät alle
140 g/km CO2 päästöihin.
Dieseleistä eniten rekisteröidään edelleen 1601–2000 cm 3 moottorilla
varustettuja autoja. Dieseleissä alle 160 g/km päästävien osuus on noussut
viime vuoden alkupuoliskon 66 prosentista 72 prosenttiin. Näistä alle 140
g/km hiilidioksidia päästäviä autoja oli 43 prosenttia.
Alkuvuonna rekisteröityjen henkilöautojen hiukkaspäästöt olivat 0,004
g/km, kun vielä vuonna 2009 ne olivat 0,009 g/km. Hiukkaspäästöt ovat
terveydelle haitallisia päästöjä, joita syntyy erityisesti dieselmoottoreissa,
mutta myös suorasuihkutteisissa bensiinimoottoreissa (GDI-moottorit) hiukkaspäästöt voivat olla muihin bensiinimoottorityyppeihin verrattuna suuret.
Hiukkaspäästöjä voidaan torjua erityyppisillä hiukkassuodattimilla.
Hiilivedyn ja typen oksidien päästöt ovat laskeneet viime vuodesta. Typen
oksidit ovat erityisesti dieselmoottorien ongelma. Henkilöautojen keskimääräiset hiilimonoksidipäästöt sen sijaan kasvoivat hieman.
Tämän vuoden alkupuoliskolla rekisteröidyistä henkilöautoista dieseleitä
oli 41,7 prosenttia eli lähes sama määrä kuin viime vuonna.
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Enemmistö
autoilee
töihin

Kuva: Seppo Pyrrö

Uusilla autoilla vielä matkaa
päästötavoitteisiin

K

aksi suomalaista kolmesta autoilee työmatkat päivittäin, loput matkat jakautuvat
melko tasaisesti kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen kesken. Yli kaksi miljoonaa edestakaista
työmatkaa ruuhkauttaa aamu- ja iltapäiväliikenteen, mikä puolestaan pitkittää työmatkaan kuluvaa aikaa. Ajan ja hermojen lisäksi palaa polttoainetta ja syntyy päästöjä.
”Henkilöautojen osuus tieliikenteen päästöistä
on lähes 60 prosenttia. Pienikulutuksiset autot ja biopolttoaineet ovat hyviä edistysaskelia,
mutta ne eivät yksinään riitä. Jotta henkilöautoliikenteen päästöjä saataisiin vähennettyä,
tulisi henkilöautoilla matkattujen kilometrien ja
myös ajoneuvojen määrän kääntyä laskuun”, liikenteen asiantuntija Laura Väisänen Motivasta
sanoo.
Henkilöautojen määrän vähentäminen koostuu monista yksittäisistä toimenpiteistä, joiden
kaikkien tavoitteena on saada liikenteessä
olevat henkilöautot tehokkaammin käyttöön.
Työnantajat voivat esimerkiksi tukea kestävää
työmatkaliikkumista ja tarjota muun muassa työsuhdematkalippuja tai -polkupyöriä.
”Myös työpaikan sijainnilla ja saavutettavuudella on merkitystä. Kannustamme yrityksiä ja
yhteisöjä ottamaan huomioon kestävän työmatkaliikenteen mahdollisuudet silloin, kun ne
tekevät päätöksiä toimitilojensa paikasta. Eikä
kannata unohtaa etätyötä: syyskuussa 10 000
suomalaista kevensi yhden työpäivän aikana yli
50 000 kiloa hiilidioksidipäästöjä tekemällä etätyöpäivän.”
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Ilmassa
Ympäristöystävällisten kuljetusten asialla

V

uosien ajan logistiikka-ala on hyötynyt nopeasta talouskas- projekteilla. Kompensointijärjestelmä on Kioton sopimuksen muvusta ja maailmankaupan lisääntymisestä. Liiketoiminnan ja kainen. Kaikki toimenpiteet hyväksyy ja niitä valvoo kansainvälinen
palvelujen kasvun varjopuoli on kasvihuonekaasupäästöjen lisään- sertifiointiyritys SGS Group Sveitsissä.
tyminen, jota pidetään pääasiallisena
Suomalaiset yritykset ovat Männikön
syynä maailmanlaajuiselle ilmaston
mukaan aktiivisia ’vihreiden kuljetuslämpenemiselle. Kuljetusalalla, joka
palvelujen’ käyttäjiä. ”Viime vuonna yhtuottaa noin 14 prosenttia maailman
teensä 16 prosenttia kuljettamistamme
hiilidioksidipäästöistä, ja siten koko
lähetyksistä oli GOGREEN -lähetyksiä,
logistiikka-alalla on merkittävä vastuu
ja tänä vuonna määrä on kasvanut jo
maailmanlaajuisessa taistelussa ilmasnoin 21 prosenttiin.”
tonmuutosta vastaan.
Deutsche Post DHL oli ensimmäinen
logistiikka-alan yritys, joka asetti itselleen hiilidioksidipäästöjen vähennystavoitteet. Konserni on sitoutunut
parantamaan maailmanlaajuisesti hiilidioksiditehokkuuttaan 30 prosenttia
vuoteen 2020 mennessä verrattuna
vuoden 2007 lähtötasoon.

DHL Express Suomi kuljetti vuoden
2010 aikana yli 116 000 GOGREEN
-lähetystä. Lähetysten kompensoidut
hiilidioksidipäästöt olivat 1337 tonnia.
Tämän hiilimäärän kompensointiin vaadittaisiin Suomessa yli 66 000 puun
vuosikasvu, ja puut levittäytyisivät yli
300 hehtaarin alueelle.

Deutsche Post DHL:n GoGreenilmastonsuojeluohjelman tärkeimpiin
toimenpiteisiin CO2-tehokkuuden parantamiseksi kuuluvat muun muassa
lento- ja maantiekuljetuskaluston uusiminen sekä polttoainetta ja energiaa
säästävät toimenpiteet.

DHL on kahtena perättäisenä kesänä viettänyt ympäristöpäivää yhdessä
asiakkaidensa ja Metsähallituksen
kanssa Evolla. Kuusentaimia istuttamalla on havainnollistettu päästöjen
neutraloinnin suuruusluokkaa. Lähtökohtana on, että yksi puu sitoo vuodessa 20 kiloa hiilidioksidia ja eläessään
50 vuotta puu sitoo yhteensä tuhat kiloa hiiltä.

”Toimintatavassa on kolme osa-aluetta: mittaaminen, vähentäminen ja
kompensointi. DHL seuraa ja mittaa
toimintojensa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä säännöllisesti ja pyrkii
järjestelmällisesti vähentämään niitä.
Lisäksi tarjoamme asiakkaillem-me
mahdollisuuden neutraloida lähetystensä kuljettamisesta aiheutuvat
hiilidioksidipäästöt”, kertoo Sustainable Logistics Manager Ari Männikkö Suomen DHL Expressistä.

Kerttu Kotakorpi oli mukana istuttamassa 450 kuusentainta Evolla.
Metsähallitus tarjosi taimet, varusteet
ja opastuksen istuttajille.

DHL:n GOGREEN-palvelussa lasketaan ensin kuljetukseen liittyvät hiilidioksidipäästöt, jotka sitten neutraloidaan erilaisilla sisäisillä ja ulkoisilla

Terttu Turkia, viestintäpäällikkö
Suomen DHL-yhtiöt
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Summaries
Black carbon
particles and the
climate
Black carbon particles are products of
incomplete combustion and compose
primarily of carbon. The lifetime of
black carbon containing particles in
the atmosphere is relatively short,
days to weeks, and thus reducing its
emissions might serve as a quick and
efficient measure to mitigate climate
change in the short term. Major
anthropogenic emission sources of
black carbon globally are combustion
of solid fuels in households for
cooking and heating purposes as well
as transport sources, mainly diesel
engines.
Along black carbon the exhausts
of incomplete combustion include
several other particulate and
gaseous emission products. These
components have properties or are
involved in atmospheric processes
that either lead to cooling or warming
of the climate. The relative shares of
the different emission components
vary between the emission sources
and combustion technologies and
further mitigation measures have
different efficiencies on the individual
components. Therefore the net-effect
of these components should be
assessed in order to determine the
climate effects of emission mitigation
strategies.
Kaarle Kupiainen
Research Scholar
International Institute for Applied
Systems Analysis (IIASA)
Mitigation of Air Pollution and
Greenhouse Gases
Schlossplatz 1, A-2361,
Laxenburg, Austria
Phone: +43 2236 807 343

Pikkujoulut,
syysseminaari
ja syyskokous
1.12.2011
Ilmansuojeluyhdistys järjestää liikenteen
päästöihin liittyvän syysseminaarin,
yhdistyksen syyskokouksen ja pikkujoulut
Ilmatieteenlaitoksella torstaina 1.12.2011
kello 14. alkaen.
Ohjelma alkaa seminaarilla, jonka
jälkeen on yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous, jota seuraa perinteiset pikkujoulut.
Lisätietoa päivän ohjelmasta saa yhdistyksen facebook-sivuilta tai osoitteesta
www.isy.fi.

Lämpimästi
tervetuloa!
Ilmansuojeluyhdistys nyt myös Facebookissa.

Liity
ryhmään!
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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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Kivipöytälänkuja 2
33920 Pirkkala
Puh/fax: 03-2664396



Kaupunki- ja aluemallit



Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly



Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus



Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

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

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa
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Koti- ja ulkomaan hankkeisiinne:

Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus
Säteily, partikkeli ja
Teknis-taloudelliset selvitykset
ympäristömittalaitteet
Kaupunki- ja aluemallit
Kivipöytälänkuja 2
hajut, pakokaasut
tiepöly
SMPS Myös
APS
CPC jaUFP
TSI
33920 Pirkkala



The

range

Professional Radon Monitoring




®

Puh/fax: 03-2664396



Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus



Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa

email: ari.tamminen@enwin.fi
010-820 1130
fax. 010-820 1103
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www.enwin.fi
e-mail: sales@labtronic.fi
www.labtronic.fi

elektroniikkaa
teollisuudelle ja tieteelle

Säteily, partikkeli ja
ympäristömittalaitteet
SMPS APS
TSI
®

The

range

Professional Radon Monitoring

CPC

UFP

Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
010-820 1130

fax. 010-820 1103

e-mail: sales@labtronic.fi

www.labtronic.fi
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Lue Ilmansuojelua
myös netissä
www.isy.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 / 2011
Marika Määttä
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