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”Eikä vieläkään”, lauloi Ultra Bra jo vuon-
na 1999 tuulivoimasta Anni Sinnemäen 
Ilmiöitä-sanoituksessa. Signaalit ovat nyt 
sen suuntaisia, että tuo lausuma alkaa 
lopulta väistyä historiaan. Tästä vuodesta 
odotetaan tuulivoiman kannalta merkit-
tävää Suomessa.

On arvioitu, että vuoden 2012 loppuun 
mennessä uutta tuulivoimakapasiteettia 
saadaan käyttöön 70–100 MW. Kesä-
kuussa 2012 Suomessa oli 137 tuu-
livoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti 
oli 220 MW (jolla voidaan tuottaa alle 
prosentti sähkönkulutuksestamme).

Maailmanlaajuisesti tuulivoimakapasiteetti 
on kymmenkertaistunut vuodesta 1999. 
Suomessa tuulivoima on toiseksi suu-
rin uusiutuvien energiamuotojen lähde, 
mutta viime vuosina uusia tuulivoimaloita 
on rakennettu hyvin vähän.

Byrokratia, jota tuulivoimarakentami-
nen on kohdannut, on hämmentävää 
ja sen edistämistä kannattavan näkökul-
masta jopa masentavaa luettavaa. Lu-
pien saaminen on ollut vähintäänkin 
haastavaa. Lupaprosesseja ovat hidas-
taneet muun muassa maanteiden ja 
rautateiden turvaetäisyydet, lentoko-
neiden laskeutumissektorit, mahdolliset 
häiriöt Suomen tutkajärjestelmissä, lintu-
jen lentoreitit ja tuulivoimaloista seuraava 
matalataajuuksinen melu.

Alan teollisuudessa on potentiaalia. Toi-
mivan kotimarkkinan pohjalta suoma-
laiset yritykset voivat entistä paremmin 
toimia myös kansainvälisillä markkinoilla. 
Tuulivoimalla on myös kansantaloudelli-
sia vaikutuksia.

Suomalaiset eivät tutkimusten valossa 
vastusta tuulivoimaa, päinvastoin. Silti 
myös kansalaisten vastustamisella on ol-
lut vaikutuksensa hankkeiden jäykkään 
etenemiseen. Tutkimusten mukaan tuu-

livoimaa kohtaan ollaan kuitenkin hyvin 
myönteisiä. Onko tässä toistunut sama  
ilmiö kuin aikoinaan luomutuottei- 
den kannatusta tutkittaessa? Kysyttäessä 
merkittävä osa suomalaisista kannatti 
luomua, toivoi sitä lisää kauppoihin ja 
kertoi mielellään ostavansa sitä. Kun 
käytännön ostokäyttäytymistä sitten ver-
rattiin puheisiin, tulokset osoittivat, että 
luomua kuitenkin ostettiin kaupoista 
huomattavasti vähemmän kuin pelkkien 
lausumien perusteella olisi voinut arvioi-
da. Puheet – tai arvot – ja käytäntö eivät 
kohdanneet.

Kun tuulivoimapuistoa suunnitellaan 
oman kesämökin tai asuinalueen läheisyy-
teen, ”ihan kiva, mutta ei minun takapi-
halleni” -ajattelu onkin saattanut syrjäyt-
tää kannatusajatuksen. Ehkä tästäkin 
on päästy jo yli. Myös luomua alet- 
tiin sitten ihan tosissaan ostaa kaupoista.

Raisa Nevalainen 
päätoimittaja
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Tuulivoima
Suomessa

TEEMA: Tuulivoima

Yleiskatsaus ja kansalliset tavoitteet

Vuonna 2010 Suomessa tuotettiin 27 prosenttia sähkön kulutuksesta 
uusiutuvilla energiavaroilla. Suomen sähköntuotantokapasiteetti on 
kirjava. Vuonna 2011 sähkön bruttotuotanto jakautui seuraavasti: ydin-
voima 26, vesivoima 15, lämpövoima 31 (hiili, maakaasu, biomassa ja 
turve), suora sähkön tuotanto 11 (hiili ja maakaasu) sekä tuontisähkö 
16 prosenttia. Vuoden 2011 aikana raskaan teollisuuden sähkönkulu-
tus laski 4 prosenttia kokonaiskulutuksen ollessa 84,4 TWh. (1)

Suomi on asettanut tavoitteeksi kasvattaa uusiutuvien energiamuo-
tojen käyttöä 28,5 prosentista 38 prosenttiin bruttoenergian kulutuk-
sesta täyttääkseen EU:n asettaman 20 prosentin tavoitteen vuonna 
2020. Suomen kansallisessa energiastrategiassa arvioidaan, että suurin 
uusiutuvien energiamuotojen lisäys voidaan saavuttaa lisäämällä bio-
massan käyttöä energian tuotannossa. Vesivoiman mahdollisen lisäpo-
tentiaalin on arvioitu olevan noin 1 TWh/vuosi.  Suomessa tuulivoima 
on toiseksi suurin uusiutuvien energiamuotojen lähde ja tavoitteeksi 
on asetettu 6 TWh/vuodessa vuoteen 2020 mennessä. (1)

Suomessa tuulienergian potentiaali sijoittuu lähinnä rannikoille ja 
matalikoille, joille voitaisiin toteuttaa laajoja merituulipuistoja (Kuva 1). 
Viime vuosina uusia tuulivoimaloita on rakennettu hyvin vähän. Hal-
lituksen asettama 6 TWh vuositavoite ja keväällä 2011 käyttöönotettu 
takuuhintajärjestelmä aktivoivat kartoittamaan mahdollisia tuulipuis-
toiksi soveltuvia alueita. Vuoden 2011 lopussa Suomessa oli 131 tuu-
livoimalaa, joiden kokonaiskapasiteetti oli 199 MW. Tällöin tuulivoi-
malla voitiin kattaa noin 0,6 prosenttia Suomen sähkönkulutuksesta 
eli 0,48 TWh. (1)

Kesäkuussa 2012 Suomessa oli 137 tuulivoimalaa, joiden kokonais-
kapasiteetti oli 220 MW (Kuva 2). Alkuvuodesta 2012 Suomessa oli 
vireillä tuulivoimahankkeita noin 7 800 MW:n edestä, joista merelle 
suunniteltujen 16 hankkeen osuus oli 3000 MW. (2, 3)

Tuulivoiman takuuhinta eli syöttötariffijärjestelmä takaa tuottajalle 
varmuuden saada tuottamastaan sähköstä 12 vuoden ajan vähintään 
83,5 euroa/MWh. Enintään kolmen vuoden ajaksi nopeasti inves-
toivalla sijoittajalla on mahdollista saada korkeampi takuuhinta 105,3 
euroa/MWh. Takuuhintajärjestelmään hyväksytään tuulivoimalat, joi-
den teho on vähintään 2500 MW. (4)

Käyttöönoton edistyminen
ja siihen vaikuttavat tekijät
Käyttöönotetun laskennallisen tuulivoimakapasiteetin ja tuotetun säh-
kön kehittymistä on havainnollistettu kuvassa 3. Vuonna 2011 Suo-
messa rakennettiin ainoastaan kolme kappaletta 3 MW:n tuulivoima-
laa Simon kunnan alueelle. Kokonaisuudessaan tähän Simon kunnan 
Onkalo-Putaankankaan alueelle alkuvuodesta 2012 valmistuneeseen 
tuulivoimapuistoon kuuluu kuusi kappaletta nimellisteholtaan kolmen 
megawatin voimalaa. Onkalo-Putaankankaan tuulipuisto otettiin käyt-
töön vasta maaliskuussa 2012. Tämän takia puiston tietoja ei kirjattu 
vuoden 2011 asennetun kapasiteetin tilastoihin. Uuden asennetun 
tuulivoimakapasiteetin osalta vuodelle 2011 kirjattiin ainoastaan yksi 
käytetyn 750 kW:n voimalan asennus. Vuoden 2011 lopussa Suomes-
sa oli tuulivoimakapasiteettia 198 MW. Tällä hetkellä useita tuulivoima-
puistoja on rakennusvaiheessa, joten loppuvuoden 2012 aikana uutta 
kapasiteettia tullaan ottamaan käyttöön noin 70–100 MW. Suomessa 
asennettujen voimaloiden kapasiteetti vaihtelee 75 kW:sta aina 3,6 
MW:iin. (2, 5, 1)

Vuoden 2011 tuuliolosuhteet olivat lähellä keskimääräisiä, mutta vuo- 
sien 2009 ja 2010 tuulisuusolosuhteet olivat hieman heikommat 
keskiarvoihin verrattuna. Vuonna 2011 Suomen tuulivoimaloiden 
keskimääräinen kapasiteettikerroin (capacity factor) oli 28 prosenttia. 
Viime vuosina kertoimen arvo on vaihdellut 17–24 prosentin välillä. 
Vuoden 2011 kapasiteettikertoimen korkea arvo on selitettävissä 
tuulisen vuoden sekä ominaistehoiltaan suurten ja hyvin sijoitettujen 

Kuva 1. Riutunkarin tuulipuisto Oulunsalossa. Turbiinien 
kokonaiskapasiteetti on 10,3 MW, (2 x 3 MW, 1 x 1,3 MW & 
3 x 1 MW). © Lentokuva Vallas.
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vuodeksi ja tuulivoimalaprojektille on asetettu 

seitsemän prosentin pääoman tuotto-odotus.
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Kuva 2. Vasemmassa kartassa on esitetty Suomen tuulivoimalaitosten sijainti ja kokonaiskapasiteetti kesä-
kuussa 2012. Oikean puoleisessa kartassa on puolestaan havainnollistettu vuoden 2012 alussa vireillä olevien 
tuulivoimaprojektien sijainnit. (2, 3)

Kuva 3. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys vuosina 
1992–06/2012. Tuulivoimaloiden tuottama sähköteho on 
esitetty gigawattitunteina vuodessa (GWh). Pylväät havain-
nollistavat kunkin vuoden aikana asennetun nimellisen 
tuulivoimakapasiteetin megawatteina (MW). Mustat viivat 
kuvaavat Ilmatieteen laitoksen laskennallista tuotantoindek-
sin suuruutta. Tuotantoindeksissä tuulennopeusmittauksien 
arvot on muunnettu tuulivoimatuotannoksi; indeksin arvo 
100 % on Suomen tuulivoimaloiden keskimääräinen tuotanto 
vuosina 1987–2001. (2)

voimaloiden ansiosta, koska niiden lavat yltävät yhä korkeammalle. 
Kapasiteettikerroin havainnollistaa sitä, kuinka suuren osan vuoden 
kokonaistunneista voimala on toiminut täydellä nimellistehollaan. Vuo-
sina 2001–2010 Suomen tuulivoimalat olivat keskimäärin toiminnassa 
89–96 prosenttia vuoden kokonaistunneista. (1)

Vuonna 2010 Suomeen asennettiin 50 MW uutta kapasiteettia. 
Vuonna 2011 tuulivoimaloiden kokonaistuotanto kasvoi 65 prosent-
tia vuoteen 2010 verrattuna. Vuoden 2011 kokonaistuotanto oli 483 
GWh, joka vastasi 0,6 prosenttia Suomen bruttosähkönkulutusta 
(Kuva 3). Arvioidaan, että tuulivoimatuotannon avulla Suomen hiili-
dioksidipäästöt pienenisivät 700 g kilowattituntia kohden. Vuositasolla 
tämä tarkoittaisi noin 0,3 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjen pie-
nenemistä, kun hiilen käytön tarve vähenee. Mitä enemmän uusia 
tuulivoimaloita ja tuulipuistoja rakennetaan, sitä paremmin ne tuot-
tavat sähköä ilman hiilidioksidipäästöjä. (1)
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TEEMA: Tuulivoima

Ahvenanmaan itsehallintoalueella on oman lainsäädännön ja budjetin 
lisäksi myös oma energiajärjestelmä. Vuonna 2011 Ahvenanmaalla 
oli tuulivoimakapasiteettia 22 MW ja sähkön kokonaiskulutuksesta 
23 prosenttia tuotettiin tuulivoimalla (Kuva 4). Ahvenanmaan ja 
Manner-Suomen välille on suunniteltu merikaapeliyhteyden rakenta- 
mista. Tämä helpottaisi tuulivoimakapasiteetin lisärakentamista tuulisille 
saaristoalueille ja sähkön edelleen siirtämistä Suomen kantaverkkoon. 
Ahvenanmaan itsehallintoalue ei tällä hetkellä kuulu Manner-Suomen 
takuuhintajärjestelmän piiriin, vaan tuulivoiman lisärakentaminen on 

livoimateollisuuden koko ketjua, Suomessa on yli sata yritystä, jotka 
osallistuvat tuotekehitykseen, tuulipuistojen suunniteluun, laitosten 
ylläpitoon ja huoltoon. Teknologiateollisuus ry:n Tuulivoima-alan 
toimittajien toimialaryhmä on arvioinut seuraavanlaisia tuulivoimate-
ollisuuden vuoteen 2020 asti tähtääviä mahdollisuuksia: voimaloiden 
huoltotoiminnan arvo kansainvälisillä markkinoilla voisi kasvaa kol-
meen miljardiin euroon, huoltotoiminnan markkinoiden kasvaessa 
samalla myös teknologiaviennin liikevaihdon arvo voisi nousta 12–14 
miljardiin euroon ja alan työllistävä vaikutus voisi kasvaa 14 000 hen-

Kuva 4. Båtskärin tuulipuisto Maarianhaminan eteläpuolella. Puiston nimelliskapasiteetti 
on 13,8 MW (6 x 2,3 MW). © Lentokuva Vallas.

riippuvainen maakunnan omista rajallisista tuista. Samalla on laskettu, 
että takuuhintajärjestelmän 83,5 euron tuki tuotettua megawattituntia 
kohden ei ole riittävä merelle suunniteltujen projektien käynnistämistä 
varten. (1, 8)

Lupien saaminen tuulivoimaprojekteille on ollut haastavaa ja lupa-
prosesseja ovat hidastaneet muun muassa lintujen lentoreitit, sekä 
maanteiden että rautateiden turvaetäisyydet, lentokoneiden laskeu-
tumissektorit, mahdolliset häiriöt Suomen tutkajärjestelmissä ja 
matalataajuuksinen melu. Tuulivoimaprojektien kehittäjät ovat olleet 
huolissaan erityisesti ympäristövaikutusten arviointiprosessin kestosta. 
Jatkossa kaavoituksessa tullaan selkeämmin osoittamaan tuulivoima-
tuotantoon soveltuvia alueita ja tällä tavalla voitaisiin muun muassa 
nopeuttaa hallinnollisia lupamenettelyjä. Huhtikuussa 2012 ministeri 
Lauri Tarasti laati työ- ja elinkeinoministeriön pyynnöstä ohjeistuksen 
tuulivoimaprojektien suunnittelutyön ja hallinnollisten lupaprosessien 
esteiden poistamiseksi. (7)

Suomen tuulivoimateollisuus

Tuulivoimateollisuuden suora ja epäsuora työllistävä vaikutus ener-
giasektorilla on alhainen, vain alle sata henkilöä. Kuitenkin tuulivoiman 
teknologiasektori on alana vahva. Suomessa on yli 20 tuulivoiman 
teknologiaan ja tuotantoon panostavaa yritystä, jotka työllistävät yli 
3000 henkilöä ja näiden yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 
800 miljoonaa euroa vuodessa. Kaiken kaikkiaan, jos katsotaan tuu-

kilötyövuodesta 36 000 henkilötyövuoteen. Kansainvälinen taloudel-
linen taantuma ja kotimaisten markkinoiden kasvun viivästyminen ovat 
kuitenkin hidastaneet kotimaisen tuulivoimateollisuuden kasvua. (1)

Tuulivoimaloita valmistava Winwind rakensi ensimmäisen 1 MW:n 
koevoimalaitoksensa Ouluun syksyllä 2001. Vuonna 2004 Oulun 
Vihreäsaaressa otettiin käyttöön ensimmäinen 3 MW:n koevoimalai-
tos. Winwindin voimalat ovat muuttuvanopeuksisia, joissa on hitaasti 
pyörivä sekä planeettavaihteisto että kestomagneettigeneraattori. 
Vuoden 2011 loppuun mennessä Winwindin voimaloita oli asennettu 
yhteensä 314 MW:n verran seitsemään maahan, mukaan lukien Viro, 
Suomi, Ranska, Portugali ja Ruotsi. Suomeen Winwind on asentanut 
kapasiteettia vuoden 2011 loppuun mennessä 73 MW. (1)

Vuonna 2009 uusi tuuliturbiineita valmistava yritys Mervento aloitti 
3,6 MW:n koevoimalaitoksen kehitystyön. Tämä nimellisteholtaan 
3,6 megawatin ja 130 metriä korkea voimalaitos on erityisesti suun-
niteltu merituulipuistoja varten. Lisäksi voimalaitos on suoravetoinen, 
eli siinä ei ole perinteistä vaihdelaatikkoa. Tämä tarkoittaa sitä, että 
turbiinilla ja generaattorilla on sama pyörimisnopeus. Koevoimalaitos 
otettiin käyttöön Vaasan Sundomissa keväällä 2012. Mervento suun-
nittelee Vaasaan tuuliturbiinien kokoonpanolinjaa, jonka vuosittainen 
kapasiteetti olisi 100 turbiinia. Samalla Merventon pitkän ajan tavoite 
on päästä kansainvälisille tuulivoimamarkkinoille. (1, 6)

Muita merkittäviä tuulivoimateollisuuden yrityksiä Suomessa ovat 
Moventas, ABB ja Switch. Moventas on suurin itsenäinen tuu-
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livoimaloiden vaihteistoja valmistava yritys. ABB on puolestaan johtava 
tuulivoimaloissa käytettävien sähkögeneraattoreiden ja -moottoreiden 
valmistaja maailmalla. Switch toimittaa tilaustyönä valmistettuja kesto-
magneettigeneraattoreita ja täystehotaajuusmuuttajia haastaviin tuu-
livoimasovelluksiin. Ruukki toimittaa erilaisia tuulivoimaloiden torni-
rakenteita ja Ahlstrom valmistaa puolestaan tuulivoimaloiden lapoihin 
erilaisia lujitemuoviratkaisuja. Vaisala Oyj ja Labkotec Oy kehittävät ja 
valmistavat erilaisia tuuli- ja jäätämisolosuhteiden mittaamiseen sovel-
tuvia antureita sekä mittalaitteita. (1)

Tuulivoiman tuotantokustannukset

Vuonna 2009 takuuhintajärjestelmää suunnitellut työryhmä arvioi, 
että tuulivoiman tuotantokustannukset tulisivat Suomen rannikkoalu-
eilla vaihtelemaan 60–80 euroa megawattitunnilta ilman tukiaisia. 
Laskelmissa oletetaan, että voimalat tuottaisivat silloin keskimäärin 
2100–2400 tuntia vuodessa täydellä nimellisteholla. Samalla arvioidaan, 
että tuulivoiman investointikustannukset vaihtelisivat 1300–1400 eu-
roa kilowatilta. Tuulivoimalaitos suunnitellaan toimimaan 20 vuodeksi 
ja tuulivoimalaprojektille on asetettu seitsemän prosentin pääoman 
tuotto-odotus. Tuulivoimalaitoksen käyttö- ja huoltokustannuksiksi 
on arvioitu 26–28 euroa/kW/vuosi. Vuoden 2010 hintatason mukaan 
hajautetun tuulivoiman keskimääräiset tehonsäätökustannukset on 
arvioitu olevan kaksi euroa megawattitunnilta. Yksittäisen tuulipuiston 
tehonsäätökustannukset tulisivat olemaan kolme euroa megawattitun-
nilta. Merituulivoiman tuotantokustannuksien on arvioitu nousevan yli 
sataan euroon megawattitunnilta. (1)

Vuonna 2011 sähkön keskimääräinen markkinahinta pohjoismaisessa 
sähköpörssissä Nordpool:issa oli 49 euroa megawattitunnilta. Tuu-
livoima tarvitsee yhä tukiaisia, jopa tuulisimmillakin alueilla, toimiak-
seen kilpailukykyisesti. Takuuhintajärjestelmän (83,5 euroa/MWh) tuen 
seuraaville 12 vuodelle oletetaan vilkastuttavan tuulivoiman lisäraken-
tamista maa-alueille. Vuoden 2015 loppuun asti on mahdollista saada 
korkeampaa (105,3 euroa/MWh) tukea. Suomen kaikki tuulipuistot 
ja tuulivoimalaitokset tuottavat sähköä kaupallisesti valtakunnan säh-
köverkkoon. Tämä tarkoittaa sitä, että puistojen ja voimaloiden omista-
jien tulee hankkia asiakkaansa itse avoimilta sähkömarkkinoilta. (1)

Tuotekehitys ja tutkimus Suomessa

Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus tukee Suo-
messa julkisin varoin tutkimus-, kehitys- ja innovointityötä yritysten ja 
tutkimuslaitosten kautta. Tekes myönsi vuonna 2011 kaiken kaikkiaan 
610 miljoonaa euroa tukea tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, josta 
ainoastaan 10 miljoonaa euroa kanavoitui tuulivoimaan liittyviin pro-
jekteihin (Kuva 5). (1)

Vuoden 1999 jälkeen Suomessa ei ole ollut kansallista tuulivoiman tut-
kimusohjelmaa. Ainoastaan yksittäiset projektit voivat saada Tekesiltä 
rahoitusta. Muutamat tuulivoiman kehitystyöhön liittyneet ohjelmat 
ovat saaneet viime aikoina Tekesiltä tukea, kuten sähköverkon kehi-
tysprojekti SGEM (Smart Grids program) ja uusiutuvien energioiden 
kautta kasvuun tähtäävä GROOVE (Growth from Renewables prog-
ram) -ohjelma. Vuonna 2011 suurin osa tuulivoimaan liittyneistä tut-

Kuva 5. Tekesin tuulivoiman tutkimus- ja kehitystyöhön 
myöntämä julkinen rahoitus vuosina 2005–2011. (1)

kimus- ja kehitysprojekteista on ollut teollisuusvetoisia. Tuulivoimaan 
liittyvien teollisten tuotekehitysprojektien pääpaino on viime vuosina 
keskittynyt tehoelektroniikan, generaattoreiden, kestomagneettien, 
vaihteistojen, suurten turbiinien, voimaloiden perustusten, tuotan-
non, rakenteiden, automaatioteknologian ja palvelukonseptien kehit-
tämiseen. (1)

Suomalaiseen arktisen tuulivoimateknologian kehitystyöhön tähtäävä 
teollinen yhteenliittymä MegaCentre:n suunnitteluvaihe käynnistyi 
loppuvuodesta 2010. Tässä hankkeessa on mukana tuulivoimayri-
tyksiä, VTT ja Suomen Akatemia suunnittelemassa ja rakentamassa 
tutkimusympäristöä teollisen kokoluokan tuulivoimaloille ja niiden 
komponenteille. (1)

Ilmatieteenlaitos käynnisti vuonna 2010 tuuliatlasprojektin ja täydensi 
sitä keväällä 2012 jäätämisatlaksella (Kuva 6 sivulla 8). Tuuliatlak-
sen avulla käyttäjä pystyy arvioimaan Suomen eri alueiden tuulisuus-
olosuhteita ja niiden soveltumista tuulivoiman tuotantoon. Internet-
pohjaista työkalua voidaan hyödyntää muun muassa kaavoitus- ja 
suunnitteluprosesseissa. Jäätämisatlaksen avulla pystytään arvioimaan 
eri alueilla vallitsevien jäätävien olosuhteiden todennäköisyyttä vuo-
dessa. Jäätämisatlaksesta saadun tiedon ja erillisten mittauksien pe-
rusteella tuulivoimaprojektin kehittäjä pystyy arvioimaan, tarvitaanko 
kyseisen tuulipuiston voimaloissa jäänestojärjestelmää. (1, 10)

VTT on ollut mukana kehittämässä teknologioita, komponentteja ja 
ratkaisuja teollisen kokoluokan tuulivoimaloihin. VTT:llä on käytössä 

Vuodesta 2012 odotetaan asennetun tuulivoi-

makapasiteetin osalta ennätyksellistä vuotta.
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Kuva 6. Tuuliatlaksen käyttöliittymän avulla voidaan esimerkiksi laatia keskimääräinen tuulen nopeuskartta sadan metrin 
korkeudella kuukausi- tai vuositasolla. Sovelluksella voidaan myös arvioida nimellisteholtaan 3 MW voimalan tuotantoa 
sadan metrin korkeudella kuukausi tai vuositasolla. Jäätämisatlaksen avulla on mahdollista arvioida 3 MW:n voimalalle 
jäätävien olosuhteiden aiheuttamien tuotantotappioiden suuruutta. (10)

Kuva 7. Kuvassa on havainnollistettu jäänestojärjestelmän merkitystä tuulivoimalan lavoissa toimittaessa arktisissa 
olosuhteissa. ©Raimo Huuhtanen.
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jäätävien olosuhteiden tutkimusta ja mallinnusta varten tuulitunneli, 
joka otettiin käyttöön kesällä 2009. Tunnelissa voidaan tutkia erilaisten 
mittalaitteiden ja materiaalien käyttäytymistä jäätävissä olosuhteissa. 
VTT:llä jatkuvat myös yritysten väliset projektit, joissa pyritään kehit-
tämään tulevaisuuden tuulivoimaloiden ratkaisuja sekä parantamaan 
tuulivoimalavaihteistojen toimivuutta ja kustannustehokkuutta. VTT on 
kehittänyt myös tuulivoimaloiden lapalämmitysjärjestelmiä jo 1990- 
luvulta lähtien ja niiden kysyntä on lisääntynyt sitä mukaa kuin kapa-
siteettia on otettu käyttöön vuoristoisilla ja pohjoisilla leveysasteilla 
(Kuva 7). Näillä alueilla jopa puolet vuodesta voi olla jäätäviä olo-
suhteita. Myös Teknilliset yliopistot (Lappeenranta, Tampere, Vaasa 
& Aalto) harjoittavat omaa tutkimustoimintaa tuulivoimateknologiaan 
liittyen erityisesti sähkökomponentteihin ja tuulipuistojen sähköverk-
koihin. (1)

Tuulivoiman tulevaisuus Suomessa
Vuodesta 2012 odotetaan asennetun tuulivoimakapasiteetin osalta 
ennätyksellistä vuotta. Tämän suuntauksen olisi hyvä jatkua myös 
vuonna 2013. Näin uudet tuulipuistot voisivat saada mahdollisimman 
pitkään korkeampaa takuuhintajärjestelmän tukea, joka päättyy vuo-
den 2015 lopussa. Loppuvuoden 2012 aikana on arvioitu, että uutta 
tuulivoimakapasiteettia saataisiin käyttöön noin 70–100 MW. Samaan 
aikaan on suunnitteilla suuri määrä tuulivoimaprojekteja sekä maa- että 
merialueille, yhteensä 7800 MW:n verran. (1)

On arvioitu, että lähivuosina tuulivoiman osuus Ahvenanmaan säh-
köntuotannossa kasvaisi ja näin maakunnalla voisi olla mahdollisuus 
nostaa uusiutuvan energian tuotannon osuus ainakin 38 prosentin ta-
solle, joka on samalla kansallinen tavoite. Jotta tuulivoiman tuotantoa 
voitaisiin saarimaakunnan alueella lisätä, tulisi sähköverkon olla vahva. 
Heikkotuulisina aikoina vahvaa sähköverkkoa voidaan käyttää tehok-
kaasti varavoiman jakeluun ja toisaalta tuulisina aikoina ylijäämäsähkö 
saataisiin toimitettua eteenpäin. Paikallinen sähköverkkoyhtiö on suun-
nitellut noin 150 kilometriä pitkän 110 kilovoltin merikaapeliyhteyden 
rakentamista Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välille. Kraftnät Åland 
Ab vastaa noin 125 miljoonan euron kaapeli-investoinnista ja samalla 
yhtiö on hakenut investointitukea Ahvenanmaan maakuntahallituksel-
ta. Suomen valtio voi tukea kaapelihanketta 40 prosentin osuudella tai 
enintään 50 miljoonalla eurolla. Heinäkuun lopussa 2012 Euroopan 
Unionin Komissio hyväksyi Suomen valtion ja Kraftnät Åland Ab:n vä-
lisen tukipaketin. Tämä Komission hyväksymä tukipäätös merikaape-
lin investoinnille on yksi edellytys tuulivoimakapasiteetin lisärakenta- 
miselle Ahvenanmaan tuulisille alueille. (8, 9)

Suuria koetuulivoimaloita on suunnitteilla. Niissä olisi nykyisiä voimaloita 
korkeampi torni ja suurempi lapojen halkaisija. Jotta tuulivoiman käyt-
töä voitaisiin lisätä arktisilla alueilla, on lapojen mahdollinen jäätyminen 
jatkossa otettava tehokkaammin huomioon jo suunnittelussa. (1)

3  /  2 0 1 2     
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Miia Wallén, asiantuntija
Sähköntuontanto, tuulivoima, YVA ja lupamenettelyt, ympäristöpolitiikka
Energiateollisuus ry

Tuulivoiman investointi-
ympäristö nyt
Menossa on murros energia-alalla. Suomen 
energiajärjestelmä on Euroopan tehokkaim-
pia ja edullisimpia.  Järjestelmä on rakennettu 
aikana, jolloin varmuus ja tehokkuus olivat 
pääasia. Suomalainen insinööri betonoi kivi-
hiilen, biomassan, öljyn, vesivoiman, turpeen 
ja kaasun osaksi energiajärjestelmäämme 
sen tuoman halvan energian vuoksi. Silloin 
rakennettiin suomalaista teollisuutta ja hy-
vinvointia. Hyvin siinä onnistuttiin, meillä on 
monipuolisimpia energiantuotantopaletteja 
Euroopassa. Olemme myös edelläkävijöitä 
bioenergian hyödyntämisessä – pitkään olim-
me myös suurin bioenergian hyödyntäjä. 
Samoin jo pitkän aikaa noin 30 prosenttia 
energiastamme on tuotettu uusiutuvalla 
energialla, ja hiilidioksidivapailla yli 60 pro-
senttia.

Nyt elämme ajassa, jossa haasteita ovat 
ilmastomuutoksen hillintä, tuontienergian 
kallistuminen, kotimaisten työpaikkojen säily- 
minen ja suomalaisen teollisuuden elinvoi-
maisuus. Teollisuusrakenteet ovat muutok- 
sessa yhteiskunnan kanssa. Energiatuotan-

tokapasiteettimme vanhenee suurten ikä-
luokkien mukana ja tilalle tarvitaan paljon 
korvaavaa kapasiteettia.

Siinä yhtälö, jota ratkotaan EU-tasoisesti 
erilaisin direktiivein, kuten RES-direktiivillä, ja 
kotimaisesti muun muassa energia- ja ilmas-

tostrategian voimin. Edelleen rakennetaan 
hyvinvointia ja teollisuutta Suomeen. Tavoit-
teita on painotuksesta riippuen monia, sa- 
moin kuin käytettäviä keinoja, eikä ristiriidoil-
ta voida aina välttyä.

Yhtenä yleisesti hyväksyttynä keinona 
haasteiden voittamiseen pidetään muun 
muassa tuulivoiman lisäämistä Suomen 
energiapaletissa. Onhan se hiilidioksidivapaa, 
ilmanlaatupäästöjä päästämätön energiatuo-
tantomuoto, joka tuo kotimaisia työpaikkoja 
ja paikallista hyvinvointia. Tuulivoiman yleinen 
hyväksyttävyys on huipussaan ja se onkin ol-
lut suosituimpia energiatuotantomuotoja 
teoriassa jo monta vuotta. Energiatuotanto-
muotojen hyväksyttävyyttä tutkiva barometri 
osoittaa, sen olevan ihmisten mielissä ehdo-
ton ykkönen.

‘Suomalaisten energia-asenteet’ on seuran-
tatutkimus, jolla on selvitetty ja seurattu suh-
tautumista energiapoliittisiin kysymyksiin jo 
29 vuoden (1983–2011) ajan. Projektin laa-
jat ja vertailukelpoiset aineistot mahdollista-
vat kansalaismielipiteen yksityiskohtaisen 
empiirisen analyysin sekä systemaattisen 
seurannan.
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Tutkimuksessa saatujen tietojen perusteella tuli 

selkeästi ilmi, että puolet hankkeista on kaatumas-

sa nykyisiin rajoituksiin ja toisessa puolikkaassa 

ei 33 prosentin osalta vielä tiedetä, tuleeko eteen 

jotain yllättävää.

Vaikkei tuulivoimasta tule ilmapäästöjä, se tarvitsee kuitenkin näkyvän 
maa-alan käyttöönsä korkealle ilmaan asti ja sen lapojen pyörimisestä 
lähtee ääntä. Nämä tuulivoiman fyysiset ominaisuudet ovat tuoneet 
tuotantomuodon ristiriitojen ja haasteiden lähteelle. Jotta voidaan olla 
ihan varmoja siitä, miten tuulivoima sopii Suomeen ja suunnitellulle 
paikalleen, sen vaikutukset on analysoitava jokaisen hankkeen kohdal-
la perusteellisesti.  Sivun 12 kuvaaja kertoo viranomaisprosesseista, 
joita tuulivoimahanke käy läpi.

Suomen luonto ja infrastruktuuri asutuksineen, mökkeineen, len- 
toliikenteen lähestymisalueineen ja puolustusvoimien valvontame-
netelmineen olivat täällä ensin. Maatkin on jaettu omistukseen joko 
yksityisille ihmisille, kunnille tai valtiolle. Nyt ratkotaan kuumeisesti, 
mihin ihan konkreettisesti mahtuisi tuulivoimaloita. Investointisuun-
nitelmia on paljon, jopa 8000 MW:n edestä (vertai-luksi: Suomessa 
on tällä hetkellä 220 MW tuulivoimaa), mutta tilaa ei tunne löytyvän. 
Tuulivoimainvestointeihin liittyviä selvityksiä ja pitkälle vietyjä inves-
tointisuunnitelmia on paljon, mutta ne ovat pysähtyneet moniin es-
teisiin.

Toiveet, ohjeet ja säännökset tuulivoiman vaikutusten minimoimiseksi 
ovat ristiriitaisia ja ne näyttäytyvät tuulivoimaa kehittävien ja sitä suun-
nittelevien tahojen näkökulmasta hyvin epäennustettavilta ja arvaa-
mattomilta. Viranomaisprosessien kautta saatavat ohjeet ja rajoitukset 

saattavat olla jopa menettelystä riippuen ristiriidassa ja muuttua kesken 
prosessin. Tämä joko kutistaa hankkeita tai tekee niiden toteuttamista 
toistaiseksi mahdotonta. Milloin optimaalisinta olisivat suuret puistot 
lähellä jo rakennettua infraa, milloin pienet puistot kaukana kaikesta ja 
kaikkea tältä väliltä. 

Rajoituksia asettavat muun muassa lentokenttien laajat lähestymis-
alueet, puolustusvoimien valvontajärjestelmät, merikotkien pesät, lin-
tujen muuttoreitit, kuten myös paikallisten ihmisten vastustus Nimby-
ilmiöineen.
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Osa hankkeista kutistuukin viranomais-
prosessien kautta kannattamattomiksi – jos 
edes pääsevät kaavoituksessa eteenpäin. 
Energiateollisuus ry:n yhteistyössä Suomen 
Tuulivoimayhdistys ry:n kanssa teettämässä 
tutkimuksessa haastateltiin 80 prosenttia 
Suomen tuulivoimakehittäjistä. Tutkimukses-
sa saatujen tietojen perusteella tuli selkeästi 
ilmi, että puolet hankkeista on kaatumassa 
nykyisiin rajoituksiin ja toisessa puolikkaassa 
ei 33 prosentin osalta vielä tiedetä, tuleeko 
eteen jotain yllättävää.

Tuulivoimahanke tarvitsee vielä nykyisin to-
teutuakseen valtion tukea. Tuulivoimalle sää-
detty syöttötariffi ohjaa kustannustehokkaasti 
hankkeiden suunnittelun ja rakentamisen 
rannikolle sekä hyvätuulisille alueille. Tämä 
on kuitenkin osaltaan lisännyt investointies-
teiden syntyä, sillä optimaalisia paikkoja on 
rajoitetusti, eikä kaikkia näkökulmia ole pys-
tytty ongelmitta yhdistämään. Investointies-
teitä on asetettu usean ministeriön hallinnon-
alalta, ja lupa- sekä kaavoitusmenettelyt ovat 
jatkuvasti laajentuneet.

Tähän ongelmaan heräsi myös työ- ja 
elinkeinoministeriö ja pyysi ministeri Lauri 
Tarastilta selvitystä tuulivoiman hallinnollisista 
esteistä. Selvitysmies Tarasti luovutti Tuu-
livoimaa edistämään -selvityksensä elinkei-
noministeri Jyri Häkämiehelle 13.4.2012. 
Selvityksen mukaan tuulivoiman edistäminen 
tulee siirtää asiantuntijatasolta poliittiselle 
tasolle. Tarasti esitti 16 eri viranomaisen 
toimialoille kohdistuvaa toimenpidettä, joilla 
tuulivoimarakentamista voidaan vauhdittaa 

hallinnollisia esteitä purkamalla. Myös Tarasti 
totesi, että nykyisessä toimintaympäristössä 
on vaikea saavuttaa kunnianhimoista tuu-
livoiman lisäämistavoitetta vuoteen 2020 
mennessä. Tarastin tekemä selvitys nostikin 
hyvin esiin ne hallinnolliset kipupisteet, joihin 
monet tuulivoiman rakentamissuunnitel-
mat ovat nykyisessä toimintaympäristössä 
törmänneet. TEM perusti kesän korvilla tuu-
livoiman edistämistyöryhmän sovittamaan 
yhteen intressejä, ja työtä jatketaan vuoden 
2013 loppuun asti. Toivottavasti ratkaisuja 
saadaan tehtyä ja päästään eteenpäin.

Jotta tuulivoimasta saadaan Suomen ener-
giapalettiin kilpailukykyinen lisä tulevaisuutta 

ajatellen, on Suomesta tehtävä houkutte-
leva investointiympäristö energiainvestoin-
neille. Energia-ala on merkittävin investoija ja 
talouden moottori tällä hetkellä.

Tässä on ehdottoman tärkeää purkaa hal-
linnollisia esteitä, jotta voidaan investoida tuu-
livoimaan kestävillä ja yhteisillä pelisäännöillä. 
Lisäksi tuulivoimalle on annettava tilaa, on 
löydyttävä paikka, jossa luonto ja muu infra 
kestää sekä joustaa tuulivoimarakentamisen 
tieltä. Tuulivoimalla on tärkeä osa uusiutuvan 
energian lisäämistavoitteen toteutumisessa.
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Jenni Latikka
Tutkija
Ilmatieteen laitos

Työkalut tuuliolosuhteiden
selvittämiseen tuulivoimahankkeissa
Tuulivoiman tuotantoon vaikuttavien sääolosuhteiden 
huolellinen selvittäminen ennen investointipäätöstä 
ja tuulivoiman rakentamisen jälkeen ovat ensiarvoisen 
tärkeää onnistuneelle tuulivoimahankkeelle.

Yksittäisen tuuliturbiinin ja tuulivoimapuistojen koon kasvamisen 
myötä tarvitaan entistä tarkempaa tietoa tuulivoiman tuotan-
toon vaikuttavista sääolosuhteista sekä hankkeen suunnit-

teluvaiheessa että tuulivoimaa tuotettaessa. Tuulivoima on inves-
tointivaltainen energianlähde, jolloin suurimmat kustannukset ovat 
rakentamisvaiheessa. Siten tuulivoiman tuotanto käyttöiän aikana on 
pyrittävä arvioimaan mahdollisimman tarkasti ennen rakentamisen 
aloittamista. Lisäksi tuuliturbiini on valittava hankealueen sääolosuh-
teet kestäväksi.

Nykyaikaisille tuulivoimaloille tuuliolosuhteiltaan sopivien sijoitus- 
paikkojen etsimiseen on valmistettu Tuuliatlas (2009). Suomen 
pohjoisen sijainnin vuoksi myös tuulivoimalan tuotantoon vaikuttava 
jäätäminen on huomioitava. Tähän apuvälineenä on käytettävissä tänä 
vuonna valmistunut Jäätämisatlas. Keskimääräinen tuuli- ja jäätämistie-
to eivät kuitenkaan yksin riitä, vaan investointipäätöksen vahvistamiseksi 
tuulivoiman hankealueella on tehtävä tuulimittauksia. Tuuli-mittaukset 
tulee analysoida ja niiden perusteella arvioida tuulivoiman tuotanto. 
Tähän tarvitaan yleensä hankealueen tietokonemallinnusta. Inves-
tointipäätöksen ja tuulivoiman rakentamisen jälkeen tulevien sääo-
losuhteiden ennustaminen on tärkeää, jotta tuulivoiman tuotantoa 
voidaan arvioida muun muassa sähköpörssiä ja säätövoiman tarvet- 
ta varten.

Tuuli- ja jäätämisatlas

Tuulivoimahankkeen alussa, ennen tuulimittausten aloitusta, suunni-
tellun hankealueen tuulisuus voidaan varmistaa Tuuliatlaksesta, www.
tuuliatlas.fi. Tuuliatlas on Ilmatieteen laitoksen tuottama kartta-aineisto, 
jossa on esitetty tuulen nopeuden jakautuminen Suomessa (Kuva 1). 
Tuuliatlas perustuu sääennustusmalliin ja se edustaa viimeisen 50 vuo-
den tuuliolosuhteita eri korkeuksilla.

Tuuliatlaksessa tuuliolosuhteet on esitetty 2,5 kilometrin välein 
50–400 metrin korkeudella. Tuulienergialle tuuliolosuhteiltaan poten-
tiaalisilla alueilla, kuten tunturi-, rannikko- sekä suurilla järvi- ja peltoal-
ueilla tuulitiedot on esitetty myös 250 metrin välein 50–150 metrin 
korkeudella. Keskimääräisen vuoden tuuliolosuhteiden lisäksi Tuuliat-
laksessa on arvioitu tuuliolosuhteet eri kuukausina ja tuulen nopeuden 
vaihtelevuus äärimmäisen heikko- ja kovatuulisena vuonna.

Kuva 1. Tuulen nopeuden jakautuminen keskimääräisenä 
tuulivuonna sadan metrin korkeudella. © Tuuliatlas.

Koska Tuuliatlas on rajoittunut 2,5 kilometrin tai 250 metrin tark-
kuuteen, voidaan hankealueen tuuliolosuhteita tarkentaa erilaisilla tie-
tokonemalleilla. Mallien avulla hankealueen maaston ominaisuudet 
voidaan ottaa Tuuliatlasta tarkemmin huomioon, jolloin tuulisuuden 
jakautumisesta alueella saadaan yksityiskohtaisempaa tietoa (Kuva 2 
sivulla 13). Tietoa voidaan käyttää tuuliolosuhteiden varmistamiseksi 
ennen mittausten aloitusta ja tuulivoimaloiden sijoituspaikkojen suun-
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Kuva 2. Tuuliatlaksen tarkennus.
Vasemmalla kuva Tuuliatlaksesta, oikealla 
vastaava Tuuliatlaksen ruutu on tarken-
nettu ottaen huomioon todelliset maas-
ton ominaisuudet. © Ilmatieteen laitos.

nittelun tukena. Tuuliatlasta tarkentamalla saadaan myös helposti ja 
nopeasti ensimmäiset arviot alueelle suunniteltujen tuulivoimaloiden 
sähköntuotannosta.

Suomen pohjoisen sijainnin vuoksi tuulivoimahanketta suunnitel-
taessa jäätämisen vaikutus tuulivoimaan tulee ottaa huomioon. Tuu-
liturbiinin lapoihin kertynyt jää heikentää paitsi tuulivoiman tuotantoa, 
mutta voi olla myös turvallisuusriski. Jäätävien olosuhteiden arvioi-
miseksi Ilmatieteen laitos ja Teknologian tutkimuskeskus VTT ovat 
toteuttaneet Jäätämisatlaksen. Jäätämisatlas löytyy Tuuliatlas-sivustolta 
ositteesta www.tuuliatlas.fi/jaatamisatlas.

Jäätämisatlas perustuu samaan sääennustusmalliin kuin Tuuliatlas. 
Sääennustusmallin sääennusteista on laskettu tuulivoiman tuotan-
toon vaikuttavien olosuhteiden esiintyminen ja kesto. Lisäksi VTT on 
laskenut tuulivoiman tuotantoon vaikuttavan jäätämisen aiheuttaman 
tuotantotappion (Kuva 3). Jäätämisatlaksen avulla voidaan arvioida 
muun muassa tuulivoiman lapoihin tarvittava lämmitys ja tuulivoiman 
tuotanto. Jäätämistiedot on laskettu 2,5 kilometrin välein 50–200 met-
rin korkeudelle. Tiedot ovat saatavilla keskimääräisenä tuulivuonna ja 
kuukausittain.

Tuulimittaukset
Tuulivoiman tuotanto on verrannollinen tuulen nopeuteen potenssiin 
kolme, joten pelkästään Tuuliatlaksen ja mallinnuksen tuloksiin ei voida 
luottaa tuulivoimainvestointia tehdessä, vaan tuulimittaukset ovat vält-
tämättömiä. Tuulimittausten ja mittaustulosten analysoinnin laadulla 
on myös suuri merkitys, sillä lopulliset investointipäätökset tehdään 
näiden perusteella. Lisäksi mittausten perusteella valitaan hankealu-
eelle soveltuva tuuliturbiini.

Tuulimittauksia voidaan tehdä perinteisillä mastomittauksilla. Tuuli-
mittauksia suositellaan tehtäväksi koko voimalan pyörähdyspinta-alalta 
tai ainakin siten, että yksi mittauskorkeus on lähellä suunniteltua na-
pakorkeutta. Tällä hetkellä rakennettavien tuulivoimaloiden napak-
or-keudet ja tuulivoimalan siipien halkaisija ovat noin sata metriä tai 
enemmän, jolloin mittausmastonkin tulisi olla korkea. Riittävän kor-
kean mittausmaston asentamista pidetään kuitenkin usein liian työläänä 
ja kalliina, joten mastomittauksen tueksi tai korvaamiseen käytetään 
paljon nykyaikaisia kaukokartoitusmenetelmiä.

Tuulivoima-alalla käytettäviä kaukokartoitusmenetelmiä ovat muun 
muassa SoDAR (Sonic Detection And Ranging) ja LiDAR (Light De-

Kuva 3. Jäätämisen aiheuttama tuulivoiman tuotan-
totappio sadan metrin korkeudella. © Tuuliatlas/
Jäätämisatlas.
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Kuva 4. Suomen tuulivoimatuotannon kehitys. Kuvassa tuotantoindeksi kertoo vuoden tuulen nopeuden 
suhteen pitkäaikaiseen tuulen nopeuteen verrattuna. Lähde: VTT Suomen tuulivoimatilastot (http://www.
vtt.fi/proj/windenergystatistics)

tection And Ranging). Laitteiden ero on mittaukseen käytetyssä 
aallonpituudessa. SoDAR perustuu ääniaallon etenemiseen ja hei-
jastumiseen ilmakehässä, kun taas LiDAR perustuu valon kulkeutumi-
seen ilmakehässä. Laitteilla voidaan mitata eri tuuliparametreja usealla 
eri korkeudella jopa 400 metrin korkeudelle saakka, jolloin tuulitietoa 
saadaan koko tuuliturbiinin pyörähdyspinta-alalta. Kaukokartoituslait-
teiden etuna pidetään lisäksi niiden helppoa siirrettävyyttä ja asennus-
ta. Haittapuolena kaukokartoitusmenetelmissä on niiden riippuvuus 
sääolosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa mittausten saatavuuteen ja 
laatuun.

Suomessa tuuliolosuhteet vaihtelevat vuodenajoittain, joten tuuli-
mittausten keston tulisi olla vähintään yhden vuoden. Tuuliolosuhteet 
vaihtelevat myös vuosittain, jolloin mittausjakson tuuliolosuhteita tulee 
verrata pitkänajan tuuliolosuhteisiin (Tuulivoiman tuotantoindeksi ku- 
vassa 4). Pitkänajan tuuliolosuhteista saadaan tietoa sääasemien pit-
käaikaisista tuulimittauksista tai sääennustusmalleista.

Pitkänajan tuulimittauksilla skaalatuista masto- tai kaukokartoitus-
menetelmällä toteutetuista mittauksista voidaan arvioida suunnitellun 
hankealueen tuuliolosuhteet ja tuulivoiman tuotanto. Tietokone-
mallien käyttö on usein tarpeellista, sillä mittaukset on voitu tehdä 
hankealueen ulkopuolella, jolloin mittauspaikan ja hankealueen tuu-

liolosuhteet voivat poiketa hieman toisistaan. Maaston ominaisuuk-
sista riippuen myös tuuliolosuhteet hankealueen sisällä voivat vaihdella 
merkittävästi. Tuulipuistoa suunniteltaessa tulee tarkastella yksittäisen 
voimalan sijainti toisiin voimaloihin nähden, jotta voidaan pienentää 
tuulivoimaloiden toisiinsa aiheuttamaa tuotantohäviötä ja rasitusta. 
Tähänkin voidaan käyttää apuna tietokonemalleja.

Tuuliennusteet

Tuulipuiston tai yksittäisen voimalan valmistumisen jälkeen vallitsevia ja 
tulevia tuuli- ja sääolosuhteita seurataan tuulivoiman tuotannon vuok-
si. Seuraavien tuntien ja vuorokausien tuulivoiman tuotanto voidaan 
arvioida sääennusteisiin perustuvilla tuotantoennusteilla. Ennuste yksit-
täisen voimalan seuraavan vuorokausien aikana tuottamasta sähköstä 
auttaa tekemään päätöksiä muun muassa sähkön pörssiin myynnistä, 
laitoksen huoltoajankohdista ja mahdollisen säätövoiman tarpeesta.
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Patrick Frostell, asiantuntija
Teknologiateollisuus ry

Pasi Tammivaara, hallituksen jäsen
Suomen Tuulivoimayhdistys

Tuhat uutta tuulivoimalaa
Maailmanlaajuisesti tuulivoimakapasiteetti on kymmenkertaistunut vuodesta 1999. Eurooppa on 
toiminut veturina tuulivoimateknologian kehittämisessä ja samalla Eurooppaan on luotu merkittä-
vä määrä uusia työpaikkoja.

Vuonna 2010 tuulivoima-ala työllisti Euroopassa suoraan 135 000 
henkilöä ja liikevaihto oli 17 miljardia euroa. EU on sitoutunut nos-
tamaan uusiutuvan energian osuuden 20 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä. Suomen tavoite on kattaa energiankulutuksesta 38 
prosenttia uusiutuvilla energialähteillä. Suomella pitäisi vuonna 2020 
olla tuulivoimaa 2500 megawattia.

Tämä tarkoittaa noin tuhannen uuden tuulivoimalan rakentamista 
Suomeen ja edellyttää noin neljän miljardin euron investointeja, joista 
suomalaisen työn osuus olisi noin miljardi euroa. Investointien ja alan 
kasvun seurauksena tuulivoima-ala työllistäisi tuolloin 25 000 suoma-
laista.

Tuulivoimainvestoinnit tuovat myös pysyvää työtä voimaloiden 
käytössä ja kunnossapidossa. Tuulivoiman yleistymistä tukevia toimen-
piteitä tulisi tarkastella kansantalouden kokonaishyödyn näkökul-
masta. Tuulivoiman tukemiseen käytetyt eurot hyödyttävät laajasti 
kansantaloutta. Tätä vahvistaa myös Euroopan tuulivoimayhdistyksen 
(EWEA) teettämä tutkimus. Konsulttiyhtiö Deloitte tutki EWEAn 
toimeksiannosta tuulivoiman vaikutuksia työllisyyteen ja talouteen. 
Selvityksen mukaan tuulivoimasektori kasvatti EU:n bruttokansan-
tuotetta (BKT) runsaalla 32 miljardilla eurolla vuonna 2010. Tämä 
vastasi 0,26 prosenttia EU:n BKT:stä. Seuraavan kymmenen vuo-
den aikana tuulivoimateollisuuden osuus BKT:stä kasvaa arviolta kol-
minkertaiseksi ja työllisyys kaksinkertaistuu. Vuonna 2010 ala työl-
listi Euroopassa suoraan ja epäsuorasti yhteensä 238 000 henkilöä. 

Kotimaiset referenssit auttavat viennissä

Tuulivoima on kotimaista energiaa, joka vaikuttaa positiivisesti Suomen 
energiataseeseen. Suomi osti ulkomailta vuonna 2010 energiaa 
kymmenen miljardin edestä, mikä näkyy selvästi myös Suomen vaih-
totaseessa. Kaikki Suomessa tuotettu kotimainen energia auttaa nykyis-
en alijäämäisen vaihtotaseen tasapainottamisessa. Sama pätee muualla 
Euroopassa. Deloitten tutkimuksen mukaan vuonna 2010 Euroopassa 
säästettiin 5,7 miljardia euroa fossiilisissa polttoainekustannuksissa.

Ennusteiden mukaan Euroopan tuulivoimakapasiteetti kasvaa vuoteen 
2030 mennessä 400 gigawattiin. Toimivan kotimarkkinan pohjalta 
suomalaiset alan yritykset voivat toimia entistä paremmin myös kan-
sainvälisillä markkinoilla. Suomalaisilla on erikoisosaamista kylmien 
olosuhteiden rakentamisessa. Tämä potentiaali on hyödynnettävä 
täysimääräisenä. Mahdollisuudet ovat mittavat.

Osaajien saatavuus on turvattava. Alan koulutuksen kehittäminen 
onkin otettu vakavasti ja koulutusohjelmat ovat alkaneet useilla paik-
kakunnilla ja eri koulutusasteilla. Suomalainen koulutusjärjestelmä on 
jo havainnut tuulivoima-alan potentiaalin.

16
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Pia Tynys
Projektipäällikkö 
HSY
Seutu- ja ympäristötieto/Ilmastoyksikkö

Logistiikka- ja teollisuusyritysten katot 
tuulivoiman hyötykäyttöön 
Logistiikkayritys Kuehne + Nagel Oy perusti viime keväänä Vantaalla lentoken-
tän läheisyydessä sijaitsevan toimitilansa katolle tuulivoimalan. Kymmenen 
pystyakselista tuulivoimalaa tuottaa tällä hetkellä laskelmien mukaan 6–7 
metriä/sekunnissa tuulella 65 000–70 000 kWh/vuodessa, mikä on noin 10–12 
prosenttia yrityksen kokonaiskulutuksesta.

Yksi askel kohti hajautettua uusiutuviin 
energianlähteisiin perustuvaa ener-
giantuotantoa on otettu. Kuinka se 

onnistui käytännössä? Kuehne + Nagel 
Oy:n varatoimitusjohtaja Markus Nyman 
kertoo, että pioneerityötä tehtiin monella eri 
taholla ja tasolla. Vantaan kaupungin kanssa 
neuvoteltiin lupaprosessit kuntoon, työ- ja 
elinkeinoministeriön kanssa työstettiin hank-
keen energiatuki ja Vantaan Energian kanssa 
saatiin sovittua mahdollisten tuotantopiikkien 
syöttö valtakunnan verkkoon. Toimittajan 
valinta oli oma prosessinsa, sillä voimala ha-
luttiin käyttövalmiina.

Hankkeen takana ovat Nymanin omat 
vahvat ympäristöarvot, joita hän on sovelta-

nut muutenkin yrityksen toiminnassa. Ajatus 
sai lisää tulta edellisen hallituksen esityksestä 
nostaa uusiutuvan energian osuus energian 
loppukäytöstä 38 prosenttiin vuoteen 2020 
mennessä. Samaan aikaan tuulivoimaloiden 
tekniikka oli kehittynyt jo kohtuulliselle ta-
solle, joten hanke päätettiin toteuttaa.

Tuulivoimalan asensi espoolainen Eltel 
Networks Oy avaimet käteen -periaatteella. 
Toimittajan valinnassa pohdittiin useampaa 
seikkaa: haluttiin taata toimituksen help-
pous, mutta keskeisenä kriteerinä oli myös 
huoltovarmuus ja toiminnan jatkuvuus. Tuu-
livoimalan käyttöiäksi on laskettu 20 vuotta, 
joten jatkuva huoltosopimus on tärkeä. Kuten 
kaikkien voimaloiden käynnistäminen, myös 

Lupamenettelyssä kului aikaa 

noin vuosi ja melkoinen mää-

rä työtunteja.

Logistiikkayritys Kuehne + Nagelin katolle asennettu tuulivoimala tuottaa noin 
kymmenen prosenttia yrityksen käyttämästä sähköstä.
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tuulivoimalan käynnistäminen on hidasta, 
maksimitehoja haetaan edelleen. Jokainen 
turbiini joudutaan säätämään erikseen ottaen 
huomioon sekä rakennuksen aiheuttamat 
vaikutukset että naapuriturbiinien vaikutukset 
ilmavirtoihin. Tuulivoimalan lisäksi asennettiin 
myös pieni määrä aurinkopaneeleita.

Lupamenettelyssä kului aikaa noin vuosi 
ja melkoinen määrä työtunteja. Suurimman 
osan lupaprosessista ja neuvotteluista eri ta-
hojen kanssa hoiti projektin pääarkkitehti Esko 
Miettinen. Vantaan kaupungilla hankkeeseen 
suhtauduttiin myönteisesti ja rakennuslupa-
asiat saatiin kuntoon. Siihen kuului myös 
naapurien kuuleminen, mihin sisältyi neu-
vottelut Finavian kanssa. Perinteisesti lentoli-
ikenne on rajannut tuulivoimaloiden raken- 
tamismahdollisuuksia, mutta pystyakselisilla 
tuulivoimaloilla on mastokorkeus vain kuusi 
metriä, joten se ei vaikuta millään lailla lento-
kentän toimintaan. TEM:iltä saatu energiatuki 
uusiutuvalle energialle edellytti sekin omaa 
pioneeriratkaisua. TEM:illä ei ollut valmista 
rahoitusratkaisua pk-yrityksen tuulivoimalalle. 

Näin ollen yritys joutui luomaan energia-
tukiratkaisua yhteistyössä TEMin kanssa. 
Tämän lisäksi Vantaan Energian kanssa neu-
voteltiin ja sovittiin mahdollisten virtapiikkien 
syöttämisestä valtakunnan verkkoon.

Yritys näkee investoinnin kannattavana, mut-
tei niinkään taloudellisesti – vielä. Hanke on 
yritykseltä pikemminkin investointi tulevaisuu-
teen; uusien toimintamallien synnyttämistä 
tilanteessa, jossa energiantuotantotapoja on 
mietittävä perusteellisesti ilmastonmuutok-

Mikäli sähkön hinta nousee, voi 

tuulivoimala maksaa itsensä

takaisin jo 13 vuodessa.

Varatoimitusjohtaja Markus Nyman näkee 
investoinnin uusiutuviin energiamuotoihin 
järkevänä tulevaisuuden kannalta. Tuu-
livoimalan lisäksi katolle asennettiin myös 
aurinkopaneeleita.

sen näkökulmasta. Tuulivoimalan investointi 
oli noin 200 000 euroa, josta TEM:iltä saatu 
energiatuki oli 25 prosenttia. Nykyisellä säh-
könhinnalla investointi kuolettaa itsensä noin 
18 vuodessa. Mikäli sähkön hinta nousee, 
voi tuulivoimala maksaa itsensä takaisin jo 13 
vuodessa. Arvioiden mukaan energian hinta 
tulee nousemaan jo lähivuosina. Tuulivoima-
laa on mahdollista laajentaa lisäämällä katolle 
toiset kymmenen turbiinia. Näin energian-
tuotantoa voitaisiin nostaa 20–30 prosenttiin 
yrityksen kokonaiskulutuksesta.

Erittäin hankalana pidetty tuulivoimalan pe-
rustaminen kaupunkialueelle on siis mah-
dollista. Kiinnostusta on ilmennyt muidenkin 
yritysten taholta. Nyman laskee nopeasti, mitä 
saavutettaisiin, mikäli teollisuusrakennusten ja 
varastorakennusten katot valjastettaisiin tuu-
li- ja aurinkovoimalle: ”Voitaisiin saada jopa 
kolmannes kulutuksesta katettua uusiutuvalla 
energialla”. Teollisuusalueilla tuulivoimalat 
eivät aiheuta haittaa pysyvälle asutukselle ja 
tasaista kattopinta-alaa löytyy runsaasti. Tu-
levaisuuden mahdollisuuksia on olemassa.
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Suomi on
Cleantechin kärkimaa
Suomalaisten suhtautuminen uusiutuvaan energiaan tuntuu 
olevan menossa suopeampaan suuntaan. Yleisellä tasolla 
hyväksyttävyys alkaa saatavilla olevan tiedon ja lisääntyvän 
positiivisen uutisoinnin myötä olla kenties jopa arvioitavissa 
hyväksi, mutta paikallisella tasolla riittää tekemistä.
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Not in my backyard -mentaliteetti on erityisen vahva 
tuulivoiman osalta, vaikka teknisen kehityksen myötä 
melutasot ovat jatkuvasti laskussa. Toisaalta maailmalla 

suuntaus on kohti suurempaa laitoskokoa, joten luonnollisesti 
tuulivoima tulee edelleen näkymään ja kuulumaan myös uusien 
sovellusten myötä.

Tämä on kuitenkin ainakin omasta mielestäni pienemmän pahan 
tie. Samaa mieltä on myös Suomen hallitus, jonka elinkeinomi-
nisteri Jyri Häkämies on ajamassa hiilivoimaa alas ja korvaamas-
sa sen muun muassa puun kaasutustekniikalla, jätteen energia-
sisällön hyödyntämisellä sekä tuuli- ja aurinkovoimalla.

Vaikka esimerkiksi Energiateollisuus tukee ministeriötä, ei suo- 
malainen uusiutuvan energian brändäys ole vielä ollut samalla 
tasolla kuin esimerkiksi Tanskassa. State of Green -brändi kat-
taa koko maan uusiutuvan energiabisneksen, jossa tunnetusti tuu-
livoima pitää kärkisijaa. Muilta osin Tanska on Suomen kaltainen 
vedenpuhdistusteknologian, kaukolämpöverkkoratkaisujen ja 
energiatehokkuuden edelläkävijä, joka kilpailee samoilla mark-
kinoilla suomalaisen osaamisen kanssa – vaikka tekeekin leijo-
nanosan sähköstään hiilellä.

Onneksi nyt myös Suomessa ollaan herätty siihen tosiasiaan, 
etteivät hyvätkään tuotteet ja palvelut markkinoi itse itseään – 
tämä uskomus lienee insinöörin perussynti. Globaalien yritys-
ten osalta tilanne toki on eri, mutta suuret kasvumahdollisuudet 
eivät toteudu, jollei myös pk-sektorin laajaa osaamista saada val-
jastettua suomalaisen cleantech-osaamisen kokonaisratkaisujen 
tueksi.

Minkä tyyppisiä ratkaisuja tarjoaa Pohjoismaiden suurin ener-
giaklusteri? Suomen energiateknologian viennistä kolmasosa 
tulee Vaasan alueelta. Se on kaksitoista prosenttia Suomen koko 
teknologiaviennistä, vaikka Vaasan seudulla asuu vain noin kaksi 
prosenttia Suomen väestöstä.

Vaasan edustalla pyörii 3,6 MW:n innovatiivisia ratkaisuja hyö-
dyntävä off- ja near-shore alueelle suunnattu tuulivoimala. Mer-
vento on Suomen suurin startup-yritys, joka osuu hyvään sau-
maan, kun pohjoismainen tuulivoimatuotanto alkaa toden teolla 
tavoitella hallitusten suunnittelemaa Suomen mittakaavassa kun-
nianhimoista osuutta sähköntuotannosta.

Taajuusmuuttajateknologia on muutaman firman voimin 
tekemässä todella merkittävää työtä teollisuuden energianku-
lutuksen leikkaamisessa. Taajuusmuuttajan myötä esimerkiksi 
sähköllä toimivia pumppuja ei tarvitse pyörittää täydellä teholla, 
vaan niiden energiansyöttöä säädetään tarpeen mukaan. Vanhan 
mallin ratkaisuja on edelleen teollisuus pullollaan. Kun takai-

sinmaksuaikaa mitataan kuukausissa ja teollisuus on suurimpia 
energiankuluttajia, on taajuusmuuttajateknologia erinomainen 
esimerkki energiatehokkuutta lisäävästä taloudellisesti erittäin 
mielenkiintoisesta ratkaisusta.

Yksi valtavaan nosteeseen lähtevä tekniikan ala on kotien ener-
giankulutuksen pienentäminen. Tässäkin taloudellinen säästö 
on merkittävin yksittäinen syy kenelle tahansa asentaa kotiinsa 
energianhallintajärjestelmä, joka auttaa kiinteistön omistajaa 
optimoimaan kulutuksensa. Hybridijärjestelmä voi olla niinkin 
yksinkertainen, että sähkön hintavaihteluiden mukaan lämmi-
tykseen käytetään joko öljyä tai sähköä. Itse näkisin täydellisenä 
lopputuloksena vaikkapa biopolttoaineen ja maalämmön välillä 
tasapainottelevan systeemin – nimenomaan Suomen oloissa. 
Keskitetty ratkaisu on taajamissa taas usein se tehokkain.

Ilmastonäkökulmasta skeptikko toisensa jälkeen on kääntynyt 
tunnustamaan ilmastonmuutoksen todellisuuden. Suomen lisäk-
si muualla Euroopassa vastataan huutoon vaatimalla kivihiilen 
käytön alasajoa. Suomessakin oli yritystä ottaa käyttöön hiilidiok-
sidin talteenottoa, mutta tekniikka ei ole levinnyt laajalle. Kenties 
se lyö itsensä läpi Saksassa, jolla nopea energiahuollon raken-
nemuutos on vaatinut kivihiilen käytön hetkellistä lisäämistä.

Kaiken kaikkiaan ratkaisuja on olemassa, ja osaamisen keskit-
tymänä Suomi on oikealla tiellä ottaessaan vahvan askeleen kohti 
Cleantech-alan kärkeä ja eritoten kertomalla tästä myös muille. 
EnergyVaasa on erinomainen esimerkki siitä, mitä syntyy, kun 
omat voimavarat oivalletaan. Team Finlandin toiminta taas on 
oiva keihäänkärki suomalaiselle viennille, joka ei hyydy kom-
petenssin puutteeseen, markkinoinnin kankeuteen kylläkin.

Pysytään nöyrinä, mutta lyödään faktat pöytään. Sillä mentali-
teetilla Suomi pärjää ja siinä sivussa maailmasta tulee kenties 
jälleen kerran hieman parempi paikka elää, olla ja hengittää.

Tuomas Vanhanen
Teekkari, Tampereen Teknillinen Yliopisto

Puheenvuoro

Kirjoittaja toimi Energialähettiläänä Ener-
gyVaasan energiateknologiakeskittymässä 
kesällä 2012. Energialähettiläs tutustui 
kolmen kuukauden aikana yhteensä 12 
energia-alan yritykseen ja kirjoitti koke-
muksistaan sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja: www.energyvaasa.fi/lahettilas
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Ulrika Backman, erikoistutkija
Jussi Lyyränen, erikoistutkija
Ari Auvinen, johtava tutkija, tiimipäällikkö
VTT/Pienhiukkaset
Jorma Jokiniemi, tutkimusprofessori
VTT/Pienhiukkaset
ja Itä-Suomen yliopisto
Pienhiukkas- ja aerosolitekniikan laboratorio

Ilmassa olevat nanohiukkaset
Riippuen ilman laadusta on meitä ympä-
röivässä ilmassa kuutiosenttimetrissä luku-
määrältään sadoista muutamiin tuhansiin 
halkaisijaltaan alle sadan nanometrin kokoista 
hiukkasta. Hiukkaset ovat sekä luonnon tuot-
tamia että ihmisten toiminnasta peräisin ole-
via. Nanohiukkasilla on todettu olevan epä-
suotuisia vaikutuksia ihmisten terveyteen niin 
eläinkokeissa, solukokeissa kuin epidemiolo-
gisissa tutkimuksissa. Nykyään on olemassa 
hyvät mittalaitteet ilmassa olevien hiukkasten 
havaitsemiseen, myös nanokokoluokan alu-
eella. Suurin haaste on erotella eri lähteistä 
tulevia hiukkasia toisistaan. Euroopan Komis-
sio antoi viime lokakuussa suosituksen nano-
materiaalin ja -hiukkasten määritelmäksi ja 
tällä saattaa olla myös vaikutuksia ilmanlaadun 
tarkkailun puolella.

Määritelmä
Nanohiukkasten ja -materiaalin määritelmiä 
on lukuisia, useimmissa ylärajana on 100 nm 
ja materiaalilla pitää olla uusia, pienestä koos-
ta johtuvia ominaisuuksia. Kansainvälisesti 
sovittua tai sitovaa määritelmää ei kuitenkaan 
ole olemassa. Euroopan komissio antoi 18. 
lokakuuta 2011 suosituksen nanomateriaalin 
määritelmästä [Euroopan Komissio, 2011]. 
Siinä suositellaan että termi ”nanomateriaalit” 
pohjautuisi Unionin lainsäädännössä aino-
astaan materiaalin ainesosien kokoon, eikä 
ottaisi lainkaan huomioon mahdollista vaaraa 
tai riskiä. Siinä mainitaan myös, että termi 
kattaa niin luonnolliset materiaalit, sivutuote-
materiaalit kuin valmistetut materiaalit. Jotta 
materiaali olisi määritelmän mukaan ”nano-
materiaali”, sen tulisi sisältää hiukkasia joko 
vapaina, agglomeroituneina tai aggregoitu-
neina ja hiukkasista vähintään puolet luku-
määräperusteisen kokojakauman mukaisesti 
tulisi olla kooltaan 1–100 nm.

Tämä suositus ei siis ole laillisesti sitova, 
mutta sitä tullaan todennäköisesti käyttämään 
tulevan lainsäädännön perustana. Tärkeätä 
on ottaa huomioon, ettei tässä oteta kantaa 
materiaalin kemialliseen koostumukseen tai 

alkuperään eikä oteta huomioon hiukkasten 
ominaisuuksia tai mahdollisia riskejä ja vaaro-
ja. Myös kokoalueen yläraja, 100 nm, on 
valittu enemmän historiallisin perustein kuin 
tieteellisin.

Nanohiukkaslähteet
Meitä ympäröivään ilmaan päätyy hiukkasia 
monesta eri lähteestä. Luonto tuottaa nano-
hiukkasia esimerkiksi metsäpalojen ja tuli-
vuorenpurkausten yhteydessä. Näille hiuk-
kasille ihmiset ovat altistuneet kautta aikojen. 
Myös ihmisen toiminnan sivutuotteena 
syntyy paljon nanohiukkasia, jotka päätyvät 
ilmaan. Muun muassa pienpoltto, energian-
tuotanto, liikenne ja erilaiset teolliset proses-
sit tuottavat suuriakin määriä hiukkasia. Näitä 
hiukkasia pyritään erilaisin keinoin esimerkiksi 
suodattamalla vähentämään. Etenkin suurissa 
laitoksissa tämä onnistuu hyvin, suodatus- 
tehon ollessa yli 99 prosenttia, kun taas pi-
enpoltossa suodattimet puuttuvat usein 
kokonaan ja hiukkaset päätyvät sellaisinaan 
ulkoilmaan.

Ihminen myös tuottaa teollisesti varta vas-
ten nanomateriaaleja hyödyntääkseen niiden 
uusia ominaisuuksia. Esimerkiksi materiaalin 
johtavuutta, optisia ominaisuuksia ja lujuutta 
voidaan muuttaa lisäämällä joukkoon nano-
mittakaavan materiaaleja. Tietysti myös nämä 
ihmisen teollisesti valmistamat nanohiukkaset 
voivat päätyä ilmaan, niin työympäristöön 
kuin ulkoilmaan. Altistusta voi tapahtua niin 
nanohiukkasten valmistuksessa kuin tuottei-
den käytössä tai hävityksessä. Ilmassa näiden 
nanohiukkasten kohtalo on samanlainen kuin 
luonnon tuottamien ja sivutuotteena synty-
neiden: ne voivat kulkeutua pitkiäkin mat-
koja, törmätä toisiinsa, muodostaa isompia 
hiukkasia, laskeutua tai joutua vesistöihin sekä 
maaperään jne.

Nanohiukkasten mittaaminen ilmasta
On olemassa monta eri mittausperiaattee-
seen pohjautuvaa mittalaitetta ilmassa olevien 

hiukkasten pitoisuuden määrittämiseen [Les-
kinen et al. 2012]. Suurin osa näistä on ke-
hitetty ilmatieteen tarpeisiin. Nanohiukkasten 
mittaaminen ilmasta ei aina ole yksiselitteistä 
ja helppoa. Komission suosituskin myöntää 
tämän toteamalla, että ”nanomateriaalien 
koon ja kokojakaumien mittaaminen on 
useissa tapauksissa haastavaa ja erilaiset mit-
tausmenetelmät eivät välttämättä anna ver-
tailukelpoisia tuloksia.” Dokumentissa ei suo-
sitella tietyn menetelmän käyttämistä, vaan 
kehotetaan käyttämään parhaita käytettävissä 
olevia menetelmiä. Koska määritelmä perus-
tuu kokoon ja lukumäärään, olisikin luonte-
vaa mitata kokojakaumaa ja pitoisuutta.

Etenkin ilmanlaadun tarkkailussa hiukkasia 
on perinteisesti mitattu massaan pohjautu-
villa mittausmenetelmillä. Nanohiukkasille 
nämä menetelmät eivät kuitenkaan sovellu 
kovin hyvin, koska nanohiukkasten massa on 
hyvin pieni.

Nanohiukkasten lukumäärään mittaamis-
een käytetään yleisesti optisia menetelmiä, 
missä nanohiukkaset kasvatetaan isommiksi 
kondensoimalla niiden pinnalle jokin liuotin, 
esimerkiksi vesi tai butanoli. Nämä isom-
mat hiukkaset pystytään havainnoimaan ja 
laskemaan laserin avulla. Laitetta kutsutaan 
tiivistymisydinlaskuriksi. Tämä menetelmä 
onkin yleisesti käytössä, ja on myös suh-
teellisen helppokäyttöinen. Tosin ilman esi-
erotinta kaikki ilmassa olevat, niin pienemmät 
kuin vähän isommatkin, hiukkaset lasketaan.

Hiukkasten kokojakaumaa voidaan mitata 
joko hyödyntämällä sähköistä liikkuvuutta 
tai inertiaa. Sähköiseen liikkuvuuteen pe-
rustavissa laitteissa hiukkaset varataan ja 
erotellaan kokoluokkiin sähkökentässä. Hi-
ukkaset lasketaan joko optisesti tiivistymis-
ydinlaskurilla tai sähköisesti elektrometrilla. 
Hiukkasten kokojakaumaa voidaan mitata 
myös sähköisellä alipaineimpaktorilla, jolloin 
hiukkasten kokoerottelu perustuu inertiaan 
ja varatut hiukkaset lasketaan elektrodien 
avulla. Sähköistä liikkuvuutta hyödyntäen 
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päästään pienempiin kokoluokkiin ja tarkem-
paan jakoon kuin alipaineimpaktroilla. Mo-
lemmat menetelmät ovat melko kalliita ja 
vaativat käyttäjältä laitteen tuntemista, eivätkä 
sovellu ihan rutiinimonitorointiin. Edellä ku-
vatut mittalaitteet mittaavat ilmassa leijuvien 
agglomeraattien tai pallomaisten hiukkasten 
kokoa. Agglomeraatit voivat koostua suures-
ta määrästä ns. primaarihiukkasia, jotka voivat 
olla nanokokoluokassa vaikka itse agglo-
meraatti olisikin suurempi. Primaarihiukkasia 
voidaan mitata elektronimikroskoopilla tai 
erilaisten aerosolimittalaitteiden yhdistelmil-
lä. Viimeksi mainitut menetelmät ovat vielä 
kehitysvaiheessa.

Hiukkasten koostumuksen määrittämiselle 
reaaliaikaisesti ei ole vielä kehitetty muita kuin 
ihan tutkimukseen ja laboratorio-olosuhtei-
siin tarkoitettuja laitteita. Usein nanohiuk-
kasten koostumus analysoidaankin elektroni-
mikroskooppeihin kytketyillä ilmaisimilla, joka 
tekee tästä menetelmästä hitaan ja kalliin.

Nanohiukkasille altistuminen

Ihminen on kautta aikojen altistunut ilman 
kautta hiukkasille, joista osa on nanokokoluo-
kassa. Tiedetään jo epidemiologisista tut-
kimuksista, että ilmansaasteet aiheuttavat 
ihmisille haitallisia terveysvaikutuksia, muun 
muassa hengitysoireita. Eläinkokeissa on to-
dettu, että teollisesti tuotetut nanohiukka-
set vaikuttavat epäsuotuisasti muun muassa 
sydämeen ja verisuoniin [Oberdörster et 
al. 2005]. Nykyään ei vielä tiedetä, mikä 
hiukkasten ominaisuus on kaikkein tärkein 
terveysvaikutuksia ajatellen ja näin ollen 

monitoroitava suure. Mikä hiukkasten omi-
naisuuksista, massa, koko, muoto, koos-
tumus, pinta-ala vai jokin muu on kaikkein 
oleellisin, on toistaiseksi ratkaisematta. 
Toisaalta ei vielä olla yhtä mieltä siitäkään, 
riittääkö vain yksi suure/ominaisuus kuvaa-
maan hiukkasten terveysvaikutuksia [May-
nard ja Aitken, 2007].  Myös toksikologiset 
menetelmät vaativat vielä kehitystä ja stan-
dardointia, jotta tulokset olisivat vertailukel-
poisia [Schrurs ja Lison, 2012].

Nanohiukkasille altistumisesta puhutaan 
paljon nykyään uusien teollisesti tuotettujen 
materiaalien myötä. Suurin riski altistua teol-
lisesti tuotetuille nanohiukkasille on työpai-
koilla, missä tuotetaan tai muuten käsitellään 
nanomateriaaleja. Näillä työpaikoilla ollaan 
yleensä tietoisia tähän ongelmaan liittyvistä 
riskeistä ja niitä vastaan osataan suojautua. 
Valmiissa tuotteessa nanohiukkaset ovat 
yleensä kiinni matriisissa, josta ne eivät kovin 
helposti irtoa, ainakaan yksittäisinä nano-
kokoluokan hiukkasina. Näin ollen kulutta-
jien altistus nanohiukkasille on pientä, poik-
keuksena suihkemuodossa olevat tuotteet, 
jotka voivat aiheuttaa altistusta hengityksen 
kautta.

Esimerkkitapauksia teollisista 
ympäristöistä

Mitattaessa altistusta työpaikoilla on ensiar-
voisen tärkeätä havainnoida esimerkiksi itse 
prosessista suoranaisesti riippumattomat hi-
ukkaslähteet. Kuten esimerkkimme [Järvelä 
et al. 2010, Koivisto et al. 2012] osoittaa 
pigmenttilaatuisen titaanidioksidin (TiO2) 

pakkaamisessa mitatut nanohiukkasluku-
määräpitoisuudet ovat korkeita, mutta nämä 
aiheutuivat pääasiassa pakatun tuotteen 
kuljettamiseen käytetystä dieselkäyttöisestä 
trukista, tehdystä siivouksesta ja/tai ohiaja-
neesta siivouskoneesta (Kuva 1a).  Tämä voi-
daan todeta kuvan 1a lukumääräpitoisuuk-
sista ja kuvan 1b lukumääräkokojakaumista, 
jotka ovat yleensä kolmihuippuisia moodien 
sijaitessa noin 8–20 (pieni moodi), 30–60 
ja 90–130 nm (iso moodi) hiukkasissa. Aina 
kun pakkaustilassa tai sen välittömässä lähei-
syydessä oli trukki, siivouskone tai tilassa 
suoritettiin käsinsiivousta, pienimmän moo-
din hiukkasten (8–20 nm) määrä kasvoi 
huomattavasti. Vastaavasti varsinaisen tuot-
teen pakkaamisesta aiheutuvien hiukkasten 
lukumäärä, iso moodi (90–130 nm), oli huo-
mattavasti alhaisempi kuin pienen moodin 
hiukkasten. Lisäksi havaittiin kolmas moodi 
näiden hiukkasmoodien välissä. Edellä esite-
tyllä tavalla hiukkaset voitiin karkeasti jakaa 
kolmeen eri (koko)luokkaan niiden alkuper-
än mukaan:

Pienet, alle 20 nm -kokoiset hiukkaset, • 
jotka olivat peräisin pääasiassa trukin pa-
kokaasuista, siivouksesta ja/tai tuotteen 
valmistusprosessin kondensoituvista kemi-
kaaleista.

30–60 nm ”Sekahiukkaset”, jotka olivat • 
peräisin sekä tuotteen valmistusprosessin 
kondensoituvista prosessihöyryistä että 
trukin pakokaasuista ja siivouksesta.

Varsinaisesta tuotteen pakkauksesta peräi-• 
sin olevat hiukkaset (90–130 nm) ja tuot-
teen valmistukseen liittyvät kondensoituvat 
prosessihöyryt.

Kuva 1a. Hiukkasten kokonaislukumääräpitoisuus
pigmentti TiO2 pakkauksessa.

Kuva 1b. Hiukkasten lukumääräkokojakaumien perusteella 
log-normaali sovitettuja jakaumia pigmenttilaatuisen 
titaanidioksidin pakkauksessa.
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Tämän karkean jaon perusteella voitiin ha-
vaittiin, että lähes poikkeuksetta hiukkasten 
osuus pienimmässä ja ”sekamoodissa” oli 
aina vähintään 60 prosenttia kaikista hiuk-
kasista. Täten trukin pakokaasuista, siivouk-
sesta ja/tai tuotteen valmistukseen liittyvät 
kondensoituvat prosessihöyryt dominoivat 
hiukkasten lukumäärää ja lukumääräkoko-
jakaumaa. Keskimääräinen hiukkasten luku-
määräpitoisuus tuotteen pakkauksen aikana 

oli n. 7.5–9.0·104 1/cm3, taukojen aikana 
n. 1.5·104 1/cm3. On kuitenkin huomat-
tava, että esimerkiksi trukin ja/tai siivouksen 
aikana lukumääräpitoisuus kohosi hetkittäin 
jopa 2.9·105 1/cm3. Lukumääräpitoisuuden 
vaihtelu näiden tapahtumien aikana oli kui-
tenkin suurta, 1.0–2.9·105 1/cm3, ja se laski 
melko nopeasti trukin poistuttua tai siivouk-
sen loputtua.

Kuva 2a. SEM kuva titaanidioksidin pakkauksesta. TiO2 hiukkaset ovat useimmiten 
aggregaatteja. Kuvassa näkyvät myös lukumäärää dominoivat pienet, ketjumaiset 
trukin pakokaasuhiukkaset. 

Kuva 2b. Tyypillinen TiO2 aggregaatti. Yksittäiset TiO2 hiukkaset ovat n. 100–200 
nm -kokoisia.

Kuvassa 2a esitetään pyyhkäisyelektroni-
mikroskoopilla (SEM) otettu kuva tyypillistä 
havaituista hiukkasista pigmenttilaatuisen ti-
taanidioksidin pakkauksessa. Hiukkaset ovat 
tyypillisesti toisiinsa liittyneitä, erikokoisia 
ja -muotoisia aggregaatteja. Kuvassa näkyy 
myös huomattavasti pienempiä, ketjumai-
sia hiukkasia, jotka ovat lukumäärää ja lu-
kumääräkokojakaumaa dominoivia trukin 
pakokaasuhiukkasia. Kuvassa 2b esitetään 
tyypillinen TiO2 aggregaattihiukkanen, joka 
koostuu n. 100–200 nm kokoisista, toisiinsa 
liittyneistä, yksittäisistä TiO2 hiukkasista. Ku-
vassa havaittava hiukkasen pinnan karheus 
johtuu tuotteen ominaisuuksien räätälöimi-
sestä eri pintakäsittelymenetelmillä/aineilla.

Tulosten perusteella voidaan todeta, että 
tehdasympäristössä samanaikaiset ja toisiaan 
peittävät tapahtumat vaikeuttavat tietyn, yksit-
täisen päästölähteen määrittämistä. Jotta tätä 
voitaisiin edes yrittää, on oltava käytettävissä 
monia erilaisia ja eri menetelmiin perustuvia 
mittalaitteita määrittämään hiukkasten luku-
määrää, massaa, kokojakaumaa, morfolo-
giaa ja koostumusta, pinta-alaa unohtamatta. 
Tällöin saadaan tarkasteltavasta prosessista 
mahdollisimman kattava kuva, ja voidaan 
mahdollisesti eristää ympäristössä olevat 
moninaiset päästölähteet toisistaan.

Määritelmän mahdolliset seuraukset

On hyvin todennäköistä, että lainsäätäjät 
EU:ssa tulevat lakia säädettäessä hyödyn-
tämään tämän Komission uuden määritelmän 
nanomateriaaleille. Määritelmä tulee ainakin 
vaikuttamaan teollisuuteen, jossa nanohiuk-
kasia hyödynnetään, esimerkiksi pigmentti ja 
maaliteollisuus, ruoantuotanto- sekä muovi- 
ja pakkausteollisuus. Jos EU:n alueella tulee 
voimaan lainsäädäntöä nanomateriaalin mit-
tauksista ja monitoroinnista, nämä voivat 
koskea niin luonnon tuottamia kuin ihmisten 
tahallisesti että tahattomasti tuotettuja hiuk-
kasia. Voi olla, että joku päivä myös ulkoil-
man nanohiukkasia pitää monitoroida niin 
lukumäärän kuin kokojakauman osalta.
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English summary

Nanoparticles in air
In the air that we breathe there are some hundreds to some thousands of nanoparticles, 
particles with diameter less than 100 nm, per cubic-centimetre, depending on the air quality. 
These nanoparticles origin from the nature or from human activity. In both epidemiological and 
toxicological studies it has been shown that nanoparticles have adverse health effects. Today 
several feasible equipments for measuring of nanoparticles in air exist, however, the biggest 
challenge is to differentiate particles from different sources. The European Commission issued 
its recommendation for the definition of nanomaterials in October last year. This may also 
affect air quality control in future.
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Kuntien hiilijalanjälkilaskuri KUHILAS

Kasvihuonekaasupäästöjen
seurantaa kuntatasolla tarvitaan
Päästöjen vähentäminen edellyttää tietoa päästölähteistä ja kehityksen seu-
rantaa. Kunnat voivat jatkossa laskea entistä monipuolisemmin omat ilmasto-
vaikutuksensa, kun kuntien hiilijalanjäljen laskentatyökalu KUHILAS valmistuu 
vuoden 2012 lopussa.

Jotta kasvihuonekaasupäästöistä aiheutuva 
ilmastomuutos pysyisi yhteiskunnallemme 
siedettävällä tasolla, tulisi länsimaiden pystyä 
vähentämään päästöjä vähintään 80 prosent-
tia vuoteen 2050 mennessä. Lyhyemmän 
aikavälin tavoitteeksi EU:ssa on jo sovittu 
20 prosentin vähennys vuoteen 2020 men-
nessä (vuoden 1990 tasosta), ja tavoitteen 
kiristämisestä 30 prosenttiin keskustellaan 
(ympäristöministeriö 2012). Suomessa mo-
net kunnat ovat asettaneet omia tavoitteitaan 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Päästöjen vähentäminen edellyttää tietoa 
päästölähteistä ja kehityksen seurantaa. Kun-
nat voivat jatkossa laskea entistä monipuo-
lisemmin omat ilmastovaikutuksensa, kun 
kuntien hiilijalanjälkilaskuri KUHILAS valmis-
tuu vuoden lopussa. Tähän asti kunnat 
ovat laskeneet kasvihuonekaasupäästöjään 
KASVENER-mallilla, joka ottaa huomioon 
paikalliset suorat päästöt ja kuntiin hankitun 
sähkön aiheuttamat päästöt. Suoria kasvi-
huonekaasupäästöjä syntyy energiantuotan-
nosta, teollisuusprosesseista, liikenteestä, 

maa- ja metsätaloudesta, jätehuollosta sekä 
kotitalouksien energiankulutuksesta.

Kunnissa on havaittu, että suorat päästöt 
vaihtelevat hyvin paljon elinkeinorakenteel-
taan erilaisissa kunnissa, mikä johtuu etenkin 
teollisuuden, maatalouden ja läpikulkuliiken-
teen vaihtelevasta merkityksestä kuntien 
päästöjen aiheuttajana. Lisäksi arviosta puut-
tuvat kuntarajojen ulkopuolella tuotteiden 
valmistuksesta syntyvät päästöt. KASVENER-
mallin rinnalle valmistuva KUHILAS-laskuri 
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Mitä KUHILAS laskee?
Kunnan hiilijalanjäljessä otetaan huomioon kuntaorganisaation ku-
lutus ja kotitalouksien kulutus sekä investoinnit eli rakentaminen. 
Liikenteen päästöt lasketaan kuntalaisten ja kuntaorganisaation 
työntekijöiden omistamien autojen ja joukkoliikenteen aiheuttamien 
päästöjen perusteella.

Asumisen, kuntaorganisaation ja joukkoliikenteen kasvihuone-
kaasupäästöjen laskennan perustana on Suomen Kuntaliiton 

ja Suomen ympäristökeskuksen kasvihuonekaasu- ja energiatase-
malli KASVENER ja pääkaupunkiseudun päästölaskennassa käytetty 
ns. Hilma-metodi (Lounasheimo 2009). Laskennassa otetaan 
huomioon kolme tärkeintä kasvihuonekaasua: hiilidioksidi (CO2), 
metaani (CH4) ja typpioksiduuli (N2O). Tulokset esitetään hiili-
dioksidiekvivalentteina, jolloin metaani- ja typpioksiduulipäästöt 
muutetaan ilmastonlämmityspotentiaaliltaan vastaavaksi määräk-
si hiilidioksidia ja lisätään hiilidioksidipäästöihin. Polttoaineiden 
päästökertoimet noudattavat IPCC:n metodiikkaa ja Tilastokeskuk-
sen polttoaineluokitusta. Polttoaineiden käytöstä aiheutuviin suoriin 
päästöihin lisätään niiden hankinnasta aiheutuvat välilliset päästöt, 
elinkaarilisä. Elinkaarilisä perustuu Suomen ympäristökeskuksessa 
laaditun sähkönhankintamallin elinkaari-inventaarioihin (Manninen 
ym. 2011). Sähkönkulutuksen aiheuttamat päästöt lasketaan käyt-
tämällä suomen sähkön tuotannon keskimääräistä päästökerrointa. 
Kaukolämmön ilmastovaikutusten arviointiin käytetään tuotantoon 
käytettyjen polttoaineiden päästökertoimia ja hyödynjakome-
netelmää. Kuntaorganisaation energiankulutusta koskevan aineiston 
kerää kukin kunta itse, koska Kasvener-mallin tiedonkeruu ei tois-
taiseksi erottele kuntaa muusta palvelutuotannosta.

Kotitalouksien kulutus jaetaan kolmeen osaan. Asumisen ener-
giankäyttöä arvioidaan omana kokonaisuutenaan, samoin hen-

kilöliikennettä sekä kolmanneksi tavara- ja palveluhankintoja.

Liikenteen päästöjen laskentaa varten tarvittavat tiedot kun-
talaisten autojen ajokilometreistä saadaan Trafin ja Tampereen 

teknillisen yliopiston tilastoista, jotka perustuvat katsastuksissa tal-
letettuihin autojen ajokilometrimääriin ja autotyyppeihin (Kalenoja 
2012). Joukkoliikenteen päästöinä käytetään Lipasto-tietokannan ja 
joukkoliikenneyhtiöiden antamia arvoja.

Tavara- ja palveluhankinnoista aiheutuvat kasvihuonekaa-
supäästöt arvioidaan sen perusteella, miten paljon kuntalaisilla 

on käytettävissä rahaa kulutukseen, miten kulutusmenot jakautuvat 

eri tavaroille ja palveluille, ja mitkä ovat erilaisten tavaroiden ja palve-
luiden keskimääräiset elinkaariset kasvihuonekaasupäästöt. Arvioin-
nissa otetaan huomioon kunnan väestön jakaantuminen eri tulo-
ryhmiin eli desiileihin: väestö on jaettu kymmeneen tuloryhmään 
Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaisesti. Kulutustutkimuksen 
perusteella tiedetään, miten eri tavoin kulutusmenot jakautuvat 
tavaroille ja palveluille kussakin desiilissä (Nurmela 2008). Niin 
ikään kunnan taajama-aste otetaan laskennassa huomioon, koska 
kulutus jakautuu eri lailla pääkaupunkiseudulla keskimäärin muihin 
kaupunkeihin verrattuna, ja edelleen eri tavalla taajaan asutuissa 
kunnissa ja maaseutumaisissa kunnissa. Eri tavaroiden ja palveluiden 
keskimääräisinä elinkaarisina kasvihuonekaasupäästöinä käytetään 
Envimat-tutkimuksessa määritettyjä arvoja (Seppälä ym. 2009, Liite 
8).

Kuntaorganisaation kasvihuonekaasupäästöjen laskennassa ote-
taan huomioon kuntaorganisaation osalta kunnan omistaman 

rakennuskannan energian kulutus sekä kunnan tekemien tavara- ja 
palveluhankintojen aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt.  Kuntaor-
ganisaation energiankulutustiedot on saatu suoraan kunnista. Ne 
sisältävät palvelurakennusten sähkön- ja lämmönkulutuksen eri 
lämmitystapoineen, katu- ja liikennevalojen sähkönkulutuksen sekä 
autojen ja työkoneiden polttoaineenkulutuksen.

Kunnan tavara- ja palveluhankinnoista aiheutuvat kasvihuone-
kaasupäästöt arvioidaan sen perusteella, miten hankintamenot 

jakautuvat eri tavaroille ja palveluille. Tieto saadaan kuntien tilin-
päätöstiedoista. Eri tavaroiden ja palveluiden keskimääräisinä elin-
kaarisina kasvihuonekaasupäästöinä käytetään Envimat-tutkimuk-
sessa määritettyjä arvoja. Valtion hankintojen päästöt puuttuvat vielä 
arviosta. Myöhemmin laskennassa otetaan huomioon myös valtion 
kasvihuonekaasupäästöt laskemalla ensin valtakunnallinen keskiarvo 
henkilöä kohti ja lisäämällä tämä kuntalaisen arvoon. Tässä ei siis 
otettane huomioon kuntien välisiä eroja niihin sijoittuneissa valtion 
palveluissa ja toiminnoissa.

Rakentamisen kasvihuonekaasupäästöjen arvioimiseen käytetään 
talonrakennukselle, teiden ja katujen rakentamiselle sekä 

puistojen rakentamiselle keskimääräisiä tai tyypillisiä kasvihuone-
kaasupäästöjä rakennettua neliömetriä kohti. Laskenta perustuu 
vuosittain kunnassa tuotettujen rakennusten, teiden ja katujen sekä 
puistojen pinta-alaan sekä näille annettuun yksikköpäästöön.

ottaa huomioon myös tuotteiden kokonais-
ilmastovaikutukset, eli se arvioi kunnassa 
kulutettujen tuotteiden valmistusketjuissa 
maailmanlaajuisesti syntyvät päästöt. Toisaalta 
alueen teollisuuden ja maatalouden päästöjä 
ei lasketa tähän hiilijalanjälkeen mukaan. 
Kuva 1.

Mallin kehittäminen aloitettiin KUHILAS-han-
kkeessa, johon osallistuivat Suomen ympä- 

ristökeskus SYKE, Helsingin seudun ympä-
ristöpalvelut (HSY), sekä Helsinki, Espoo, 
Kauniainen ja Vantaa. Hanketta rahoitti työ- 
ja elinkeinoministeriö. Ensimmäiset tulok-
set on laskettu hankkeeseen osallistuneille 
pääkaupunkiseudun kunnille.

Ensimmäisiä tuloksia pääkaupunki-
seudun kunnista

Pääkaupunkiseudun suorat kasvihuonekaa-
supäästöt ovat viime vuosina olleet noin kuu-
si tonnia hiilidioksidiekvivalentteja asukasta 
kohti, kun taas kulutuspohjainen päästömäärä 
on alustavien tulosten perusteella runsaat 
kymmenen tonnia (Kuva 2). Kulutuspohjai-
nen päästö on Kauniaista lukuun ottamatta 
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vähän pienempi kuin suomalaista kohti las-
kettu keskiarvo, joka on noin kolmetoista 
tonnia (www.ymparisto.fi/syke/envimat ja 
Seppälä ym. 2009). Ero keskiarvoon on siis 
paljon pienempi kulutuspohjaisessa kuin alu- 
eperusteisessa päästössä. Pääkaupunkiseu-
dulla kulutetaan ja liikutaan kuten muussakin 
maassa, eivätkä suhteellisen tehokas yhdis-
tetty sähkön ja kaukolämmön tuotanto ja 
joukkoliikenne pysty kuromaan suurta eroa 
maan keskiarvoon. Sen sijaan alueperusteiset 
eli suorat päästöt ovat suhteellisen pienet, 
koska paljon kasvihuonekaasupäästöjä tuot-
tavan teollisuuden ja muun tuotannon, muun 
muassa maatalouden, määrä on asukasta 
kohti laskettuna vähäinen.

Osa laskennasta on vielä työn alla, muun 
muassa asumisesta pyritään erottamaan 
loma-asuminen ja autoliikenne pyritään 
kohdistamaan alueen kuntalaisten autoille ja 
kuntaorganisaation autoille vielä nykyistä pa-
remmin. Valtion organisaatioiden päästöjä ei 
ole vielä otettu huomioon. Tulosten alustava 
luonne on otettava huomioon kuvan tuloksia 
tulkittaessa.

Asumisväljyys on pääkaupunkiseudulla pie-
nempi kuin maassa keskimäärin, ja energian-
tuotanto on tehokasta sähkön ja lämmön 
yhteistuotantoa. Silti asumisella on edelleen 
suurin merkitys hiilijalanjäljessä, mikä näkyy 
lämmön ja sähkön suurina osapylväinä (kuva 
2). Kuvaa 2 tulkittaessa tulee ottaa huo-
mioon suorien päästöjen (PKS ilmastora-
portti) ja suorien sekä epäsuorien päästöjen 
(KUHILAS) toisistaan poikkeava luokka-
jako. Suorissa päästöissä lämmitys ja sähkö 
sisältävät myös palvelu- ja teollisuusraken-
nukset, epäsuorissa päästöissä vain asumisen 
energiankulutuksen. ”Muu liikenne” tarkoit-

taa tässä yhteydessä tavara- ja laivaliiken-
nettä. Kauniaisissa lämmityksestä aiheutuvat 
päästöt ovat jonkin verran korkeammat kuin 
muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Tämä 
johtuu muun muassa siitä että Kauniaisissa on 
suhteellisesti enemmän öljylämmitteisiä ra-
kennuksia. Asuinrakennusten sähkön ja läm-
mityksen osuus KUHILAS-mallilla lasketusta 
kokonaishiilijalanjäljestä on noin neljännes 
(vaihteluväli 22–27 prosenttia).

Vaikka pääkaupunkiseudulla on melko teho-
kas joukkoliikenne, on liikenteen aiheuttama 
hiilijalanjälki suuri. Joukkoliikenteen päästöt 
ovat vain murto-osa liikenteen hiilijalanjäljestä 
ja etenkin raideliikenteen päästöt henkilökilo-
metriä kohden ovat hyvin pienet henkilöau-
toiluun verrattuna. Otettaessa huomioon 
vielä se seikka, että esimerkiksi Helsingissä 
kotitalouksilla on huomattavasti harvemmin 
auto omistuksessa kuin muissa Suomen kun-
nissa, yksityisautoilun merkitys hiilijalanjäl-
keen korostuu entisestään niillä, jotka ajavat. 
Liikkumistottumusten ohjaamisella pois yksi-
tyisautoilusta olisikin erittäin suuri vaikutus 
hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Ruoan osuus hiilijalanjäljestä on huomattava 
ja kun siihen lisätään vielä juomat (alkoholit-
tomat juomat ja alkoholijuomat) kasvaa osuus  
entisestään. Kulutustottumuksia tulisi ohjata 
entistä enemmän kasvisperäisten tuottei-
den käyttöön, ja myös ruoan haaskauksen 
vähentämisellä on merkitystä.

Erilaisten tavaroiden ja palveluiden kulut-
taminen aiheuttaa pääkaupunkiseudun kun-
nissa lähes viidenneksen päästöistä. Kulutuk-
sen aiheuttamista päästöistä keskusteltaessa 
tulisi jatkossa taas uudelleen kiinnittää enem-

män huomioita juuri tähän kuluttamisen osa-
alueeseen.

Pääkaupunkiseudun kunnissa matkustami-
nen, erityisesti ulkomaan matkat, aiheuttaa 
myös melko suuren osan hiilijalanjäljestä.

Espoon, Helsingin ja Vantaan alueperusteiset 
päästöt ja hiilijalanjälki ovat samaa suuruus-
luokkaa, vaikka eri osa-alueiden merkitys 
vaihtelee. Kauniainen sen sijaan erottuu hii-
lijalanjäljen suhteen selvästi muita suurem-
pana.

Kauniaisten hiilijalanjäljen erottautuminen 
muista kunnista johtuu suurelta osin kuntaor-
ganisaation aiheuttamista päästöistä, kunnas-
sa käytettävästä öljylämmityksestä sekä muita 
kuntia suuremmasta tavara- ja palvelukulu-
tuksen sekä matkustamisen aiheuttamista 
päästöistä. Tähän vaikuttaa Kauniaisten muita 
kuntia korkeampi tulotaso ja siitä aiheutuvat 
suuremmat kulutusmenot, jotka heijastuvat 
hiilijalanjälkeen.

Tulkittaessa pääkaupunkiseudun hiilijalanjäl-
kiä tulee pitää mielessä se, että luvut eivät 
ole absoluuttisia lukuja, vaan ne on suhteu-
tettu asukasmäärään. Esimerkiksi Kauniaisissa 
on paljon pienemmät kokonaispäästöt kuin 
muissa kunnissa, mutta Kauniaisen päästöt 
ja hiilijalanjälki ovat siis muita pks-kuntia 
korkeammat asukasta kohti laskettuna.

Tuloksiin tulee vielä suhtautua varovaisuudel-
la, koska kunnan hiilijalanjäljen laskeminen 
on uusi asia, laskentaperusteita käydään vielä 
läpi ja laskentaa tarkennetaan. Johtopäätök-
senä kuitenkin on, että kunnan vaikutus-
mahdollisuuksia oman toimintansa ja kansa-
laisten kulutuksen ilmastovaikutuksiin on 
pääkaupunkiseudulla pohdittava yhtä paljon 
kuin muualla Suomessa, vaikka alueperus-
teiset suorat päästöarviot ovat saattaneet 
jo välillä johtaa helpotuksen huokaisuun. 
Asuntoneliöiden määrä ja lämmön- ja säh-
könkulutus neliömetriä kohti, sekä käyte-
tyn sähkön ja lämmön päästöintensiivisyys 
ovat tärkeitä kriteerejä. Samoin merkit-
tävää on liikkumistarpeen vähentäminen, 
ja toisaalta vähäpäästöisten liikkumismuo-
tojen, kuten joukkoliikenteen ja pyöräilyn 
lisääminen. Kuntalaisten ruoan ja tavaroiden 
kulutukseen voidaan vaikuttaa informaatiolla, 
joukkoruokailussa tehtävillä ruoka-aineva-
linnoilla sekä kannustamalla kohtuulliseen 
kulutukseen, tavaroiden kunnostukseen ja 
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kierrätykseen. Kuntaorganisaatio pystyy vai-
kuttamaan päästöihin etenkin kestävällä yh-
dyskuntarakenteella (toimiva joukkoliikenne, 
vähäpäästöiset asuinalueet) sekä asettamalla 
kriteerejä hankintojen energiankulutukselle ja 
hiilijalanjäljelle.

Johtopäätöksenä kuitenkin on, 

että kunnan vaikutusmahdol-

lisuuksia oman toimintansa ja  

kansalaisten kulutuksen il-

mastovaikutuksiin on pääkau-

punkiseudulla pohdittava yhtä 

paljon kuin muualla Suomessa, 

vaikka alueperusteiset suorat 

päästöarviot ovat saattaneet 

jo välillä johtaa helpotuksen 

huokaisuun.

Internet-pohjainen työkalu 
alkuvuonna 2013 

Uutta työkalua voidaan käyttää KASVENER-
mallin rinnalla kaikissa Suomen kunnissa kas-
vihuonekaasupäästöjen arviointiin. Työkalu 
auttaa kuntia suuntaamaan omia toimen-
piteitään ilmaston kannalta parhaalla tavalla 
sekä viestimään kunnan asukkaille ja työpai-
koille toimenpiteiden kustannustehokkuu-
desta.

Nykyisellä excel-pohjaisella työkalulla voi-
daan jo tehdä kuntakohtaisia arviointeja, 
kuten pääkaupunkiseudun kunnille tehtiin. 
Uusi internetissä toimiva KUHILAS-työkalu 
valmistuu ensi vuonna, samalla, kun julkais-
taan uusi verkossa toimiva versio rinnakkai-
sesta kunta-alueen suoria päästöjä laskevasta 
KASVENER-mallista.

Suomen ympäristökeskus SYKE päivittää 
vuosittain version tarvitseman tietoaineiston 
ja tukee muutenkin laskennan suorittamista 
kunnissa. Tämän vuoksi mallin internet-
versiolle suunnitellaan ylläpitokustannukset 
kattavaa vuotuista pienehköä käyttömaksua. 
Hinta vahvistuu vasta myöhemmin tarkem-
man kustannusarvion myötä.
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Urban climate observations
in Helsinki
Concentrations of atmospheric pollutants 

are affected by mixing and transport in the 
atmosphere – in particular, properties in the 

lower atmosphere such as the depth of the ‘atmospheric 
boundary layer’ (ABL) and atmospheric stability. Helsinki 
UrBAN (Urban Boundary-layer Atmosphere Network, 
http://urban.fmi.fi) is an intensive research-grade 
observational network for the study of the structure of 
the ABL and the physical processes in the ABL. Helsinki 
UrBAN is the most poleward intensive urban research 
observation network in the world.

To understand and predict the concentrations of air 
pollutants one needs to know the emissions, atmospheric 
processes and depositions. The atmospheric processes 
may be a combination of chemical, biological and 
physical processes. In particular, the physical processes 
in the lower atmosphere, such as transport and mixing, 
will lead to variations of pollutant concentration in space 
and time. We focus in this article on two key aspects: (i) 
the well-mixed atmosphere near the Earth’s surface (the 
atmospheric boundary layer, ABL) and (ii) atmospheric 
stability.

Most international studies of ABLs above cities have 
focused on specific campaigns, often with less than one 
year of measurements. This has caused a lack of intensive 
research-grade long-term ABL observations over cities – 
particularly from high-latitude cities. 

A new observation network has thus been developed:  
Helsinki UrBAN (Urban Boundary-layer Atmosphere 
Network, http://urban.fmi.fi). Helsinki UrBAN’s major 
purposes are for: (i) understanding the physical processes 
in Helsinki’s ABL, (ii) validation and development of 
numerical models (for weather prediction, air quality 
and chemical transport), (iii) discussing our findings with 
end users (city planning, energy providers, etc), and (iv) 
interaction with instrument developers to obtain cutting-
edge instrumentation and data.

Some observational studies have already reported many 
findings on the physics of turbulence above Helsinki from 
point measurements using data from 2005 to present 
from the SMEAR III station situated in Kumpula, Helsinki 

(Vesala et al. 2008, Järvi et al. 2009, Nordbo et al. 2012). In Helsinki UrBAN, we 
add to those point measurements by also studying spatial scales up to the size of 
the city. Our state-of-the-art equipment will enable research-intensive observations 
to specifically monitor Helsinki’s ABL at various spatial scales (Fig. 1, Table 1). For 
example, we have invisible and safe lasers observing aerosol concentrations, 
wind and turbulence above Helsinki, and we have equipment at tall sites around 
downtown including on Hotel Torni and the Elisa mast and Sitra building.

Fig. 1. Map of Helsinki with equipment locations marked (legend). 
SMEAR-III is the Station for Measuring Ecosystem-Atmosphere Relations 
(Järvi et al. 2009) at the Kumpula campus near the buildings of the 
Finnish Meteorological Institute (FMI) and the University of Helsinki’s 
Department of Physics. Weather station is at Kaisaniemi park. HARMONIE 
grid points are those from the numerical weather prediction model. See 
also Table 1.
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Atmospheric Stability

Atmospheric stability has a critical impact upon the near-surface 
concentrations of pollutants. When the atmosphere is stable (most 
common during temperature inversions on winter nights), there is 
much less mixing and so air pollutants can reach high concentrations. 
When the atmosphere is unstable (most common on summer days), 
there is much more mixing in the ABL – especially vertically – and 
so pollutants can become dispersed to give lower concentrations. 
In Helsinki UrBAN, we have many instruments which can measure 
atmospheric stability, such as eddy-covariance stations from a point 
measurement and scintillometers, which measure an average over a 
laser path. A key quantity required to estimate atmospheric stability 
is the sensible heat flux. A positive sensible heat flux is correlated 
with unstable atmospheric conditions, negative sensible heat flux with 
stable atmospheric stability, and near-zero sensible heat flux with 
neutral atmospheric stability.

Sensible heat flux experiences strong annual and diurnal variation in 
Helsinki (Fig. 3, page 32). Positive sensible heat fluxes, of above 150 
W m–2, are observed in the months and hours of strongest sunshine 

(May–August, 08:00–16:00); giving strongly unstable atmospheric 
conditions and thus much more mixing of pollutants. Winter nights 
above downtown Helsinki exhibit a mixture of weakly unstable, 
neutral and stable atmospheric conditions. For most times of the year 
and day, downtown Helsinki experiences sensible heat fluxes that are 
more positive compared to a semi-urban site like Kumpula, about 4 
km North of downtown (SMEAR-III: Fig. 1, Fig. 2). Downtown, heat 
emissions by anthropogenic activities (e.g. from heating of buildings 
in winter) can increase the sensible heat flux and hence increase the 
turbulent mixing.

Table 1. Helsinki UrBAN’s scientific instrumentation. (EC = eddy covariance, ABL = atmospheric boundary layer)

Instrumentation    Scientific quantities

Sodar     ABL depth, profiles of mean and variance of vertical velocity

Lidar (scanning doppler)   ABL depth, profiles of vertical velocity variance and aerosol backscatter

Ceilometer    ABL depth, aerosol backscatter profile

Eddy covariance (EC) SMEAR-III
   Fire station 
   Hotel Torni
Scintillometers    Structure parameter for temperature, sensible heat flux, wind speed
Infra-red camera    Longwave radiative emission 

Fluxes, turbulence statistics and mean concentrations of heat, moisture,
momentum and various gases and particulates

Fig. 2. Photograph looking towards 
the south-east from the FMI roof 
in Kumpula, Helsinki. The lidar 
(foreground) and SMEAR-III tower 
can be seen.

Atmospheric stability has a critical impact 

upon the near-surface concentrations of 

pollutants.
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Fig. 3. Average (mean) sensible heat flux for each 30-min period in the day, and for each month of the year (colour scale, W m–2). 
Measured during 2011 in downtown Helsinki (Hotel Torni) using the eddy-covariance method. The red colours relate to strongly 
unstable atmospheric conditions, and the dark blue to stable atmospheric conditions. 

Depth of the Atmospheric Boundary Layer

The atmospheric stability (as resulting from the sign and strength 
of sensible heat flux) will be strongly related to the depth of the 
atmospheric boundary layer (ABL). Depths of ABL can vary throughout 
the day and year (e.g. perhaps 20 m – 2 km in Helsinki). The depth of 
the ABL will affect the near-surface pollutant concentrations because 
a deeper ABL allows pollutants to be diluted through a much deeper 
layer (giving lesser near-ground pollutant concentrations).

We can study many ABL properties using our ground-based 
remote-sensing instrumentation such as sodar, lidar or ceilometer. 
Each of our remote-sensing instruments uses a different technology 
and method to estimate the ABL depth, and each has a different 
vertical range of data sensing. Although only lidar data is shown here, 
it is an advantage of our observation network that we gain confidence 
in our results if we obtain the same estimation of ABL depth from 
different technologies. A lidar is a device used to measure the vertical 
profile of interesting atmospheric quantities by analysing the returned 
signal from a transmitted light (laser) pulse. In particular, it receives 
signal from atmospheric constituents such as aerosol particles and 
cloud, fog or ice. We often assume that aerosol observations give 
us an indicator of mixing of the air itself. Thus the primary product 
of lidar measurements is vertical profiles of aerosol concentration 
and turbulent velocity, from which information on mixing and 
other properties of the ABL can be determined, such as the diurnal 
progression of ABL height.

Fig. 4 shows a sample autumn day with high atmospheric pressure 
(maximum 1015 hPa) and fair-weather cumulus clouds. The 
turbulence observed by the lidar exhibited a maximum by day and 
calmer conditions by night. The progression of ABL depth follows the 
expected pattern for fair-weather conditions: (i) at night ABL below 
300 m, and (ii) by day the ABL grows to a depth of about 1 km. The 
unstable atmospheric conditions by day mixed the aerosols to greater 
depth than by night and thus diluted the aerosol concentrations.

 
Network Outlook

Parts of Helsinki UrBAN have been operating since 2004, with 
large expansion in 2010–2012 to further support the study of the 
understanding of the physical processes in Helsinki’s ABL. Further 
analyses will become possible as data from many annual cycles are 
gathered. In addition to the forthcoming science yields, we expect 
that we will develop this network’s equipment and collaborations. 
We invite other people to bring their instrumentation and/or 
expertise beside ours for the advancement of technology, science 
and applications.
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FIG. 4. The evolution of the lidar profile above Kumpula, Helsinki, on 4th September 2011. The lidar observation range is 
90–9600 m, with 30 m resolution. The colour scale shows the backscattered light. Backscatter is a measure of concentrations 
of different atmospheric constituents: in this figure the red colour is water from clouds, the dark blue is greater aerosol 
concentrations 00:00-08:00, light blue is lesser aerosol concentrations from 08:00 onwards.

Intensiivinen mittausverkosto, 
Helsinki UrBAN

Ilman epäpuhtauksien pitoisuuksiin vaikuttaa voimak-
kaasti ilmakehässä tapahtuva sekoittuminen ja kuljetus. 
Erityisesti merkitystä on ilmakehän alimman osan eli 
ilmakehän rajakerroksen ominaisuuksilla kuten sen 
korkeudella ja ilmakehän stabiilisuudella. Helsinkiin on 
perustettu intensiivinen mittausverkosto Helsinki UrBAN 
(Urban Boundary-layer Atmosphere Network, http:// 
urban.fmi.fi), jonka tarkoituksena on tutkia rajakerroksen 

rakennetta ja sen fysikaalisia prosesseja. Helsinki UrBAN 
on pohjoisin kaupunkirajakerroksen mittausverkosto 
maailmassa ja siten se tuottaa ainutlaatuista aineistoa eri 
prosessien vuodenaikaiskäyttäytymisestä.

provided technical support. We thank all members of Helsinki 
UrBAN for technical and scientific support (specifically, Ewan 
O’Connor and Anne Hirsikko analysed the lidar data). Thanks to 
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Kerttu Kotakorpi, sihteeri
Ilmansuojeluyhdistys ry
Kuvat Kerttu Kotakorpi ja Kari Wellman

Raikkaita tuulia Ilman-
suojelupäivillä 21.–22.8

Lappeenrannan kaupungintalolle kokoontui jälleen lähemmäs 
toista sataa ilmansuojelusta kiinnostunutta. Sää suosi tilaisuutta 
kesän viimeisillä aurinkoisilla, lämpimillä henkäyksillä. Tuttuun 

tapaan päivät alkoivat Lappeenrannan teknillisen yliopiston rehtorin 
tervehdyksellä ja ympäristöministeriön ajankohtauskatsauksella. 
Monenmoista ministeriössä onkin suunnitteilla uuden ilmastolain sel-
vittelystä uudistuvien energiamuotojen tukemiseen. Painavan paketin 
päätteeksi jaettiin Ilmansuojeluyhdistyksen stipendit vuoden parhaille 
ilman- ja ilmastonsuojeluun liittyville opinnäytetöille. Ministeriön 
edustaja jakoi stipendit juhlallisessa tilaisuudessa yhdessä yhdistyksen 
puheenjohtajan ja sihteerin kanssa. Lopuksi stipendin saajat, Reetta 
Sorsa ja Riku Merikoski esittelivät diplomityönsä koko seminaari-
yleisölle.

Avaustilaisuuteen oli vielä esittelynomaisesti ympätty kolme erilaista 
raikkaan ajatusmallin esitystä, jotka antoivatkin hyvän kuvan päivien 
tulevasta ohjelmasta. Europarlamentaarikko Sirpa Pentikäisen esitys 
innosti kuulijoita uskomaan vihreään infrastruktuuriin yhteiskunnan 
suunnannäyttäjänä ja biodiversiteetin pelastajana. Magnus Cederlöf toi 
ympäristöministeriöstä terveisiä ilmastolain valmistelujen etenemisestä 
ja viimeisenä Paavo Järvensivu Aalto-yliopistosta kyseenalaisti jatku- 
van talouskasvun ajattelun nähden sen uhkana ilmastomyönteiselle 
ajattelulle.

Päivä jatkui hyvin perinteisillä ilmansuojeluasioilla, nimittäin liiken-
teen aiheuttamilla ilmanlaatuongelmilla. Esityksissä käytiin läpi ter-
veyshaittoja, katupölyn syntyä ja siivousmahdollisuuksia sekä näiden 
päästökustannuksia. Seuraavaksi vuorossa oli kaupunkien ilmanlaatu-
ongelmien ratkaisumallien esittely ilmanlaadun mallintamisesta ja mit-
tauksista kaupunkisuunnitteluun. Samaan aikaan viereisessä valtuus-

tosalissa käsiteltiin teollisuuden ilmanlaatuhaasteita, joita uusiutuva 
ympäristönsuojelulaki ja uudistunut teollisuuspäästödirektiivi tuovat 
teollisuussektorin eri osapuolille sekä viranomaisille.

Kaupungintalosta seminaariväki hajaantui pitkin Lappeenrantaa, 
kävelykierrokselle Rakuunamäelle, Saimaan risteilylle nauttimaan lop-
pukesän auringosta tai perinteikkäälle savusaunalle kokemaan suoma-
aista kansanperinnettä ja virkistymään pulikoimalla luonnonvedessä. 
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Päivän päätteeksi kokoonnuttiin Upseerikerholle illanistujaisiin hyvän 
ruuan, juoman ja keskustelun merkeissä. Vanhojen tuttujen ja uusien 
tuttavuuksien kanssa pulinaa riittikin pitkälle yöhön.

Seuraava päivä piti sisällään esitys toisensa jälkeen painavaa asiaa 
energiantuotannon murroksesta. Mahtipontisesti energiavallanku-
moukseksi nimetty kokonaisuus alkoi rakennusten energiatehokkuu-
desta, miten uusista rakennuksista saadaan nollaenergisiä vielä tällä 
vuosikymmenellä. Jatkoa seurasi sähköautojen hitaasta, mutta varmas-
ta tulemisesta, ja vielä kivisemmästä tiestä, jota tuulivoimahankkeet 
tuntuvat Suomessa käyvän. Hajautettua energiajärjestelmää tarjottiin 
ratkaisuksi niin energiantuotanto-ongelmiin, ympäristöongelmiin kuin 
muutenkin välineeksi kestävään kehitykseen.

Päivät huipentuivat paneelikeskusteluun, joka keräsi mielenkiintoa jo 
etukäteen ja lunasti odotukset. Paneeliin oli koottu seitsemän hen-
gen ryhmä eri alan asiantuntijoita, jotka toivat oman näkökulmansa 
keskusteluun. Aihe oli kutkuttava: Energiavallankumous ja mikä sitä 
Suomessa jarruttaa. Kuten panelistien taustat antoivat odottaa, kes-
kustelusta tulikin hyvin hedelmällinen ja monipuolinen. Jarruttajiksi 
syytettiin niin päätöksenteon hitautta, tukien puutetta kuin saastut-
tamisesta koituvia liian pieniä sanktioita. Nämä kaikki hidastavat uusiin 
puhtaampiin energiantuotantomuotoihin siirtymistä. Nyt olisi oikea 
aika uskoa ja panostaa suomalaiseen osaamiseen uusiutuvien ener-
giamuotojen edelläkävijänä. Tämä keskustelu ei vielä ratkaissut maail-
man tai edes Suomen energiaongelmia, mutta se antoi varmasti jokai-
selle kuulijalle eväitä ja ajatuksia siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. 
Hajautusta ja uusiutuvaa energia, ja ennen kaikkea halua tehdä muu-
tos, asenteen muutos!

Ohjelma sai jälleen kiitosta, se oli tiiviiksi ja kiinnostavaksi rakennettu. 
Kiitokset suunnitteluryhmälle ja erityisesti ryhmän vetäjälle, Marja 
Jallinojalle!

Lämmin kiitos myös kaikille päivien 
osallistujille! Nähdään Lappeenrannassa 
jälleen ensi vuonna, 20.–21. elokuuta.

ISY:n stipendit jaettiin

Ilmansuojeluyhdistyksen stipendit jaettiin kahdelle 
diplomityölle. Palkitut olivat Reetta Sorsan ‘Hakkuutäh-
teestä valmistetun pyrolyysiöljyn elinkaaren kasvihuone-
kaasupäästöt’ ja Riku Merikosken ‘Savukaasujen käsittely 
amiineihin perustuvissa hiilidioksidin talteenottojärjes-
telmissä’. 200 euron arvoiset stipendit jaetaan vuosittain 
Ilmansuojelupäivillä.

Stipendien hakumenettelystä ilmoitetaan erikseen myös 
Ilmansuojelu-lehdessä.
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Budjettiesitys 
helpottaa tuuli-
voiman rakenta-
mista
Uusi budjettiesitys tarjoaa helpotusta 
tuulivoiman rakentamiseen karsimalla 
byrokratiaa ja ruuhkaa hallinnossa. Yle 
Uutiset kertoi elokuun lopussa, että kun-
tien ja maakuntien tuulivoimakaavoituk-
seen esitetään lisää rahaa ja ELY-keskuksille esitetään myön-
nettäväksi resursseja uusien virkamiesten palkkaamiseen. 

Hallitus on täten toteuttamassa monia ministeri Lauri Tarastin sel-
vityksessään esittämiä ehdotuksia. Tarasti nosti esiin erityisesti 
tuulivoiman hallinnolliset esteet ja turhan byrokratian.

Helsinkiläistutkijat löysivät Criegee-radikaalin

Uusi hapetin puhdistaa ja viilentää ilmaa
Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen tutkijat ovat löytäneet il-
makehästä uuden hapettimen, jolla on merkittäviä vaikutuksia 
ainakin rikkihapon, mutta todennäköisesti myös monien muiden 
yhdisteiden kiertokulkuun ilmakehässä. Stabiloidulla Criegee-radi-
kaalilla on vaikutuksia ilman laatuun ja viileyteen (3T 9.8.2012).

Tähän saakka ilmakehän kannalta oleellisia hapettimia on tun-
nettu kolme. On ajateltu, että ilmakehän hapetuksesta vastaavat 
lähinnä hydroksyyliradikaali (OH), nitraattiradikaali (NO3) ja otsoni 
(O3).

Nyt Helsingin yliopiston tutkijoiden johtama tutkimusryhmä on 
onnistunut havaitsemaan ilmakehästä uuden hapettimen, sta-
biloidun Criegee-radikaalin. Havainnot tehtiin Helsingin yliopiston 
SMEAR II tutkimusasemalla Pirkanmaalla.

Hapetusreaktioilla on merkittävä vaikutus ilmanlaatuun ja il-
mastoon; ne toimivat ilmakehän puhdistajina. Reaktiot poistavat 
ilmakehästä sekä luonnollisia että ihmisperäisiä kaasumaisia 
epäpuhtauksia, kuten rikkidioksidi, typen oksidit ja haihtuvat or-
gaaniset yhdisteet. Hapettuessaan nämä kaasut muuntuvat lo-
pulta hiilidioksidiksi ja vedeksi tai tiivistymiskykyisiksi höyryiksi.

Hapetusreaktioilla on merkittävä rooli niin ilmansaasteiden 
kuin joidenkin kasvihuonekaasujen, esimerkiksi metaanin, 
poistumisessa ilmakehästä. Hapetusreaktioissa syntyvät tii-
vistymiskykyiset höyryt muodostavat ilmakehässä uusia pienhiuk-
kasia, jotka voivat toimia pilvien tiivistymisytiminä sekä vaikuttaa 

merkittävästi ilmastoon ja ilmastonmuutoksen nopeuteen.
Tutkimusryhmän tulosten mukaan stabiloitu Criegee-radikaali 

syntyy kasvillisuusperäisten orgaanisten yhdisteiden reagoidessa 
otsonin kanssa. Tutkijoiden mukaan hapetin vaikuttaa merkit-
tävästi muun muassa rikkihapon syntyprosessiin ilmakehässä 
olevasta luonnollisesta ja ihmisperäisestä rikkidioksidista.

Rikkihappo on tärkein uusia aerosolihiukkasia muo-
dostava yhdiste ja sitä kautta nyt löydetty hapetin vaikut-
taa ilmakehän uusien aerosolihiukkasten syntyyn. Aerosoli-
hiukkaset heijastavat ja absorboivat auringon valoa sekä 
toimivat pilvien tiivistymisytiminä vaikuttaen pilvipeitteeseen ja 
sitä kautta ilmastoon. Toisin kuin kasvihuonekaasuilla, ilmake-
hän pienhiukkasilla on globaalia ilmastoa viilentävä vaikutus. 
   
Lue lisää:
R.L. Mauldin III, T. Berndt, M. Sipilä, P. Paasonen, T. Petäjä, S. 
Kim, T. Kurtén, F. Stratmann, V.-M. Kerminen and M. Kulmala: A 
new atmospherically relevant oxidant of sulphur dioxide (Nature, 
9th. Aug. 2012)

www.3t.fi/artikkeli/uutiset/teknologia/uusi_hapetin_ 
loydettiin_puhdistaa_ja_viilentaa_ilmaa

Australia mukaan EU:n
päästökauppaan
Australia ja EU aikovat yhdistää päästökauppansa. Tämä tu-
lee olemaan ensimmäinen todellinen eri mantereita yhdistävä 
päästökauppajärjestelmä. Päästökauppajärjestelmien yhdis-
täminen alkaa vuonna 2015 kahdessa vaiheessa. Vuodesta 2015 
alkaen australialaiset yhtiöt voivat alkaa ostaa päästöoikeuksia 
Euroopan markkinoilta. Eurooppalaiset yhtiöt saavat odottaa vuo-
teen 2018 ostaakseen päästöjä Australian markkinoilta.

Kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF kuitenkin pelkää, 
että Australian ilmastopolitiikka heikkenee EU:n halvempien 
päästöoikeuksien kautta. Koska päästöoikeusmarkkinoilla on 
ylitarjontaa, on päästöoikeuksien hinta alhainen. Päästöoikeuk-
sien myynnistä saatavia huutokauppatuloja käytetään päästöjen 
vähentämiseen tähtääviin hankkeisiin. Kun hinta on alhaalla, on 
myös huutokauppatuloja niukasti.
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Tuore väitöskirja:

Ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteiden
tehokkuus ja vaikutukset epäselviä

VTT:n erikoistutkija, DI Sampo Soi-
makallio analysoi väitöskirjas-
saan kasvihuonekaasupäästöjen 

vähentämiseen liittyvien keinojen ja poli-
tiikkatoimenpiteiden vaikutusten epä- 
varmuuksia tarkastelemalla biopolttoai- 
neiden tuotantoa ja verkkosähkön ku-
lutusta sekä päästövähennysvelvoit- 
teiden taakanjakoa maiden ja maaryh-
mien välillä. Epävarmuudet päästövähen-
nyskeinojen tehokkuuden arvioinneissa 
ovat merkittäviä. Niiden hallitsemiseksi 
on ilmeinen tarve kehittää yhdenmukai-
sia arviointimenetelmiä, jotta voidaan 
varmistaa, että oletetut päästövähen-
nykset toteutuvat myös käytännössä. 

Ilmastonmuutoksen hillintätavoitteissa 
onnistuminen tulee edellyttämään suu-
ria vähennyksiä maailmanlaajuisissa 
kasvihuonekaasujen päästöissä tule-
vien vuosien aikana. Tähän saakka eri-
tyisesti suurten talouksien, kuten EU:n, 
USA:n, Japanin, Kiinan, Brasilian ja Intian 
näkemykset kasvihuonekaasupäästöjen 
vähennysvelvoitteiden jakamisesta mai-
den tai maaryhmien kesken ovat olleet 
liian kaukana toisistaan, jotta kansain-
välisessä ilmastopolitiikassa olisi saavu-
tettu läpimurto. Riittävän tiukan ja katta-
van ilmastosopimuksen puute lisää riskiä 
sille, että päästöjen vähentäminen esi- 
merkiksi EU:ssa johtaa lisääntyviin pääs-
töihin maissa, jotka eivät ole sitoutuneita 
päästöjen vähentämiseen. Tämän ns. 
hiilivuodon huomioiminen päästövähen-
nyskeinojen tehokkuutta arvioitaessa on 
haastavaa, mutta hyvin keskeistä. Yksit-
täisten päästövähennyskeinojen tehok-
kuus riippuu voimakkaasti markkinoita 
ohjaavista ratkaisuista, kuten kansainvä-
lisen ilmastopolitiikan toteuttamisesta. 

Soimakallio osoittaa tutkimuksessaan, 
että saavutettavat päästövähennykset 
muun muassa biopolttoaineiden käyttöä 
lisäämällä ovat huomattavan epävarmo-

ja. Biopolttoaineiden tuotannossa suoria 
ilmastovaikutuksia aiheutuu esimerkiksi 
raaka-aineiden hankintaan liittyvistä 
maaperäprosesseista ja tuotantoketjussa 
kokonaisuudessaan tarvittavista hyödyk-
keistä, kuten energiasta ja lannoitteista. 
Epäsuoria ilmastovaikutuksia puolestaan 
aiheutuu erilaisten markkinamekanis-
mien seurauksena, kun kasvava biopolt-
toainetuotanto esimerkiksi lisää kilpailua 
raaka-aineista ja maa-alasta tai muuttaa 
polttoainemarkkinoita. Nämä tekijät ovat 
usein huonosti tunnettuja ja vaikeasti 
määritettävissä tarkasti ja sen vuoksi 
hyvin alttiita oletuksille. Niihin liittyvät 
epävarmuustekijät on usein sivuutettu ja 
siten niiden vaikutus aliarvioitu.

Esimerkiksi EU:n kestävyyskriteeristö 
biopolttoaineille antaa varsin yksipuo-
lisen ja optimistisen kuvan biopolttoainei-
den ilmastovaikutuksista. On olemassa 
merkittävä riski, että biopolttoaineiden 
tuotannon päästöt ovat monin verroin 
EU:n kriteeristössä oletettuja suurem-
pia ja ettei vaadittavia päästövähennyk-
siä todellisuudessa saavuteta. Biopolt-
toaineen tuotannossa syntyvät päästöt 
ovat todennäköisesti pienimmillään, kun 
hyödynnetään sellaisia nopeasti lahoavia 
bioperäisiä jätteitä, joiden jalostamisessa 
ei tarvita merkittäviä energiapanoksia. 

Soimakallion mukaan ilmastonmuutok-
sen hillintätoimenpiteiden tehokkuuden 
epävarmuus ei suinkaan ole yksin bio-
polttoaineisiin liittyvä asia, joskin niiden 
arviointi on hankalimmasta päästä. Myös 
esimerkiksi verkosta ostettavan sähkön 
tuotannossa syntyvien päästöjen arvioin-
ti on erittäin monimutkaista. Erilaiset 
oletukset voivat johtaa hyvin erilaisiin 
lopputuloksiin ja johtopäätöksiin. Tämä 
hankaloittaa luotettavien vertailujen 
tekemistä tuotteiden ja arvioiden välillä.

Soimakalliosta on tärkeää, että ilmas-
tonmuutoksen hillintätoimenpiteiden te- 
hokkuutta arvioitaessa käytäntöjä yhte- 
näistetään, tulosten ja oletusten läpi-
näkyvyyttä lisätään ja menetelmiin, 
parametreihin ja mallinnukseen liittyvien 
epävarmuuksien käsittelyä parannetaan.

Väitöskirja verkossa:
www.vtt.fi/inf/pdf/science/2012/S11.
pdf

 

Sampo Soimakallio
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Helpotusta omakotitalojen 
energiaremontteihin
Energian hinnan kallistumisen myötä jo-
kaisen asujan ja kiinteistön omistajan on 
mietittävä keinoja pienentää energiaku- 
luja. Suomessa on noin 1,1 miljoonaa 
pientaloa, joista 75 prosenttia on raken-
nettu ennen vuotta 1990. Jos kaikki 
nämä talot korjattaisiin vastaamaan ener- 
giatehokkuudeltaan uutta pientaloa, läm-
mitysenergiaa säästettäisiin VTT:n mu- 
kaan valtakunnallisesti 11,8 terawatti- 
tuntia (TWh). Säästöpotentiaalista 4,3  

Teollisuus- ja julkisille rakennuksille 
takuun sisältäviä palvelumalleja on 
olemassa, mutta asuinrakennuspuo-
lelle malli ei ole levinnyt

TWh olisi mahdollista saavuttaa sähkö- 
lämmitteisissä pientaloissa. Se vastaa  
suuruusluokaltaan neljän keskikokoisen 
kivihiilivoimalan vuotuista sähköntuotan-
toa.

VTT on kumppaneineen löytänyt rat- 
kaisuja, joilla eri korjausvaihtoehdot  
saadaan helpommin kuluttajan ulottu- 
ville. Kyse on palvelujen kokoamisesta 
räätälöidyiksi paketeiksi. Energian hin-
nan kallistumisen myötä jokaisen asu-
jan ja kiinteistön omistajan on mietit-
tävä keinoja pienentää energiakuluja. 
Rakennuskanta uudistuu kuitenkin vain 
kahden prosentin vuosivauhdilla. Jotta 
todellisia säästöjä saadaan aikaan, on 
muutettava olemassa olevaa raken-
nuskantaa energiatehokkaammaksi. 
Omakotitalon kunnostaja joutuu mel-

koiseen tietoviidakkoon alkaessaan selvit-
tää, miten hänen talonsa energiatehok- 
kuutta voisi parantaa. Toimijoita on monia, 
eikä niiden laatutasosta aina ole luotet-
tavaa tietoa. VTT:n ja eurooppalaisten kump-
panien mukaan pientalojen kokonaisko-
rjauspalvelut ja energiatehokkuutta pa- 
rantavat toimenpiteet saataisiin parhaiten 
tarjolle ns. yhden luukun periaatteella.

Haasteena takuu energiansäästöstä 

Pientaloille voidaan kehittää energia-  
ja ekotehokkuutta parantavia korjaus- 
konsepteja tyyppiratkaisuineen ja toimen- 
pideohjeineen. Korjauskonsepteista voi- 
daan kehittää kokonaispalvelumalleja,  
joihin voi sisältyä muun muassa raken- 
nuksen kuntokartoitus tai -tutkimus, 
energiatodistus, laitteiden ja järjest-
elmien asennus, rahoituspalvelut, huol- 
to- ja ylläpitopalvelut sekä energian- 
seuranta ja kulutusanalyysi. Teolli- 
suus- ja julkisille rakennuksille takuun  
sisältäviä palvelumalleja on olemassa, 
mutta asuinrakennuspuolelle malli ei 
ole levinnyt. Palveluntarjoajat voisivat 
antaa energiansäästötakuun esimer-
kiksi teoreettisten laskelmien pohjalta.  
Samalla palveluntarjoajien pitäisi tuo-
da esiin energiaremonttien muita etuja,  
liittyen esimerkiksi termiseen viihtyi- 
syyteen tai sisäilman laatuun. Pientalo- 
jen energiaremonttipalveluiden kysyntää 
voidaan edistää ja tukea monin tavoin. 
Lainsäädäntö ja rakennusmääräykset 
voivat jatkossa edellyttää joitakin ener-
giatehokkuuteen liittyviä toimia esimer-
kiksi muun korjaamisen yhteydessä tai 

puolueettomia energiakatselmuksia mää- 
rävälein. Nämä voidaan liittää myös kor-
jausavustusten saamiseen. Energiakor-
jaamisen taloudellisia kannustimia ja 
tukia voisi jakaa siten, etteivät ne kohdis-
tu vain yksittäisiin toimenpiteisiin, mikä 
usein johtaa osaoptimointiin. Julkisten 
tukien tulisi ohjata omakotiasukkaita 
tarkastelemaan talonsa energia- ja ekote-
hokkuutta kokonaisvaltaisesti pitkällä 
aikavälillä. Tällainen edellyttäisi myös 
uusia rahoitusratkaisuja, esimerkiksi 
halpakorkoisia energiaremonttilainoja. 
Pientalojen energiaremonttipalvelut, ko- 
konaispalvelumallin yleistyminen ja 
sen haasteet -julkaisuun on koottu tu-
lokset Success Families- ja One Stop 
Shop -hankkeista, joiden molempien 
päätavoitteena oli pientalojen energia-
korjauskonseptien ja -palveluiden luo-
minen ”yhden luukun periaatteella”. 
Success Families -projekti toteutettiin 
pohjoismaisena NICe-projektina, jossa 
oli partnereita myös Ruotsista, Norjasta 
ja Tanskasta. One Stop Shop oli euroop-
palainen Eracobuild-projekti, jossa oli 
partnereita myös Norjasta, Tanskasta ja 
Belgiasta.

Pientalojen energiaremonttipalvelut, 
kokonaispalvelumallin yleistyminen ja sen 
haasteet -julkaisu verkossa: www.vtt.fi/
inf/pdf/technology/2012/T41.pdf
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Ympäristöpalkinto 
Luonnontieteelli-
selle keskusmuse-
olle ja Eero Murto-
mäelle

Suomen luonnonsuojeluliiton tämän-
vuotisen Ympäristöpalkinnon saivat 
erikseen Luonnontieteellinen keskus-
museo ja Eero Murtomäki. Lisäksi 
Ympäristöavaus-palkinnon sai Iiro Vii-
nanen.

Luonnontieteellinen keskusmuseo 
palkittiin “Suomen luonnon monimuo-

toisuustiedon luomisesta ja ylläpitämi-
sestä, sekä tieteellisten kokoelmien 
onnistuneesta avaamisesta suurelle 
yleisölle”.

Eero Murtomäki palkittiin “pyy-
teettömästä luonnon puolustamisesta 
kuvan, sanan ja toiminnan avulla”. 
Murtomäki on yksi niistä, jotka jo 
1960-luvulta alkaen nostivat kuvil-
laan ja kirjoituksillaan suon maamme 
kansallismaisemien joukkoon.

Yksittäisten, mutta merkittävien ym- 
päristötekojen  huomioimiseen tarkoi- 
tettu Ympäristöavaus-palkinto luovutet- 
tiin ministeri Iiro Viinaselle “patojen 
avaamisesta turvekeskustelussa puh- 
taiden vesien puolesta”.

VTT satsaa sähköajo-
neuvojen kehittämiseen

VTT on laajentanut tutkimusympäristöään 
tulevaisuuden sähköajoneuvojen, säh-
köisten liikkuvien työkoneiden, akustojen 
ja komponenttien kehittämiseksi.

Espoon Otaniemessä sijaitsevassa ajo- 
neuvolaboratoriossa voidaan testata ja 
kehittää raskaitakin ajoneuvoja, ja sen toi-
mintaa on lisätty vastaamaan paremmin 
sähköajoneuvojen ja sähköliikenteen kehi-
tyksen tarpeisiin. Lisäksi VTT:n ja Metropo-
lia ammattikorkeakoulun Kabus Oy:n bus-
sirunkoon rakentama testisähköbussi 
vauhdittaa kotimaisten komponenttien 
kehitystyötä. Ajoneuvolaboratorioon asen-
nettu teholähde pystyy sekä simuloimaan 
raskaan sähköajoneuvon akustoa ajoneu-
von testauksessa, että tekemään täysimit-
taisen akuston lataus- ja purkusyklejä.

Ajoneuvolaboratorion laajennuksen li-
säksi syyskuussa 2012 otetaan käyttöön 
uusi akkulaboratorio tukemaan sähköisten 
hyötyajoneuvojen tutkimusta ja kehitystä. 
Akkulaboratorion toiminnot jakautuvat ak-
kukennojen, akkumoduulien ja suurten 
käyttövalmiiden akustojen tutkimukseen 
ja kehitykseen. Sähköajoneuvoihin sovel-
tuvien energiavarastojen suorituskykyä 
voidaan mitata toistettavasti erilaisissa 
kontrolloiduissa olosuhteissa; kylmimmil-
lään -70 celsiusasteen pakkasessa.

Rikkidirektiivi hyväksyttiin
Direktiivi määrää laskemaan laivojen polttoaineiden rikkipitoisuuden yhdestä prosen-
tista 0,1 prosenttiin Itämerellä, Pohjanmerellä ja Englannin kanaalissa.

Euroopan parlamentti on hyväksynyt Suomessa kovaa keskustelua herättäneen rikki-
direktiivin äänin 606–55. Suurin osa suomalaismepeistä äänesti direktiiviä vastaan.
Kiistellyssä direktiivissä on ollut vastakkain kaksi näkökulmaa: toisaalta teollisuus pelkää 
työpaikkojen katoavan, mutta direktiivin kannattajat muistuttavat, että pienempi rikkipi-
toisuus puhdistaa ilmaa pelastaen ihmishenkiä.
Direktiivin tavoitteena on rajoittaa Itämerellä kulkevien laivojen rikkipäästöjä vuodesta 
2015 alkaen. Se tuo teollisuudelle lisäkuluja, kun laivakuljetuksissa ei enää voi käyttää 
edullista rikkipitoista polttoainetta. Suomen viennistä jopa 80 prosenttia kulkee meri-
liikenteen kautta.

Direktiivin puolesta puhuvien, kuten europarlamentaarikko Satu Hassin mukaan laiva-
liikenteen saasteet kuitenkin aiheuttavat Euroopassa vuosittain 50 000 ennenaikaista 
kuolemaa, joilta direktiivin myötä vältytään. Laivojen saasteiden rajoittamisesta päätet-
tiin alun perin neljä vuotta sitten kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa.
Teollisuus on esittänyt, että rikkidirektiivi ja siitä seuraava rahtihintojen nousu maksaa 
suomalaisyrityksille 600–1000 miljoonaa euroa vuodessa.

Hallitus on luvannut 30 miljoonan euron määrärahan rikkipesureiden asentamiseen 
laivoihin, minkä on tarkoitus auttaa vientiteollisuutta sopeutumaan muutokseen. Kes-
kusteluissa on kuitenkin noustettu esiin myös se mahdollisuus, että valtionapu rikkoisi 
EU:n kilpailusääntöjä.

Teknologiateollisuus vaatii, että direktiivin kustannukset kompensoitaisiin täysimääräi-
sinä. Myös teollisuuden ammattiliitot ja yhdistykset ovat olleet huolissaan rikkidirektiivin 
tuomista lisäkustannuksista ja muista haitoista Suomelle. Metsäteollisuuden mukaan 
EU:n päätös kasvattaa suomalaisen metsäteollisuuden kuljetuskustannuksia jopa 200 
miljoonalla eurolla vuodessa. Direktiivin vastustajat näkevätkin, että pahimmillaan 
päätös nostaa kuljetuskustannuksia niin paljon, että se johtaa paperitehtaiden sulkemi-
seen Suomessa.

Euroopan komissio sen sijaan on arvioinut, että direktiivillä EU:ssa saavutettavat ter-
veyshyödyt ylittävät rahalliselta arvoltaan laivojen päästöjen alentamisen kustannukset 
2–25-kertaisesti.
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Ilmanlaadun  
mittalaitteet- ja järjestelmät

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens

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

- ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
- MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
- MITTAUSVERKON DATAN TIEDON-

KERUU, -KÄSITTELY JA
RAPORTOINTIOHJELMAT

WWW.HNUNORDION.FI

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

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

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

Ilmanlaadun mittalaitteet ja järjestelmät
Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
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Säteily, partikkeli ja
ympäristömittalaitteet

TSI®

The range

Professional Radon Monitoring

        SMPS    APS   CPC   UFP

v elektroni ikkaa
teollisuudelle ja tieteelle

30
Jubilee

1978 -2008

Koti- ja ulkomaan hankkeisiinne:

 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

 Teknis-taloudelliset selvitykset

 Kaupunki- ja aluemallit

 Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly

 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus

 Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Kivipöytälänkuja 2

33920 Pirkkala

Puh/fax: 03-2664396

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

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa

alan kaikki palvelut yli 25 v. kokemuksella
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Seminaariohjelma, sali 203

Pölyä, hiukkasia ja partikkeleita 
13.00 Avaus, puheenjohtaja Jari Viinanen, 
Isy ry.

13.10 Pölyä, hiukkasia ja partikkeleita. Mitä ne 
ovat? Anu Kousa, HSY

13.30 Hiukkasmittauksilla tietoa hiukkasten 
alkuperästä, Risto Hillamo, Ilmatieteen laitos 

13.50 Hiukkasten terveyshaitat, Raimo O. 
Salonen, THL

Kahvi

14.30 Takka ja muu pienpoltto hiukkasten 
lähteenä, Niko Karvosenoja, SYKE

14.50 Miten poltan uuniani oikein? Eija 
Alakangas, VTT. Tietoa tulisijan käyttäjälle, 
Maria Myllynen, HSY

15.20 Löytyykö katupölyongelmaan 
ratkaisuja? Kaarle Kupiainen, Nordic Envicon 
Oy

15.40 Onko nastarenkaiden rajoittaminen 
ratkaisu katupölyongelmaan? Pekka Isoniemi, 
HKR

ISY MESSUILLA
Tule kuulemaan hiukkastietoa

Myös Ilmansuojeluyhdistys osallistuu Ympäristö ja yhdyskunta 
-messuille 9.–12.10.2012 ja järjestää seminaarin hiukkasista 
torstaina 11.10.2012 kello 13–16.

11.10.2012
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llmansuojeluyhdistys ry. 
toimii alansa valtakunnallisena 
ympäristönsuojelujärjestönä.

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

llmansuojeluyhdistys:

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

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

Luftvårdsföreningen fungerar som 
nationell miljövårdsförening.

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

Luftvårdsföreningen:

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

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

       och
deltar i det internationella7. 

       luftvårdssamarbetet

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

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

FAPPS:

follows technical, scientific, 1. 
administrational and legislational

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

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

       issues
publishes6. 
participates in the international 7. 
information exchange
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