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Aurinkoenergiassa on sellaista poten-
tiaalia, että soisi julkiselta rakentamiselta 
jopa velvoitettavan satsauksia siihen, niin 
uudis- kuin saneerauskohteissa. Vaikka 
oivia esimerkkejä alkaa olla jo yksityisen 
asumisenkin puolella, eivät ratkaisut vielä 
ole niin sanotusti joka kotitalouden ulot-
tuvilla.

Aurinkosähkö kiinnostaa kuitenkin yhtä 
useampaa kuluttajaa kertoo Metropolia 
AMK:n Environmental Engineering -kou-
lutusohjelman lehtori Antti Tohka, en-
tinen SYKE:n tutkija. Aurinkopaneelien 
tuottamaa ylijäämäsähköä on mahdollista 
myydä valtakunnan verkkoon jo aina-
kin Fortumille, Vattenfallille ja Helsingin 
Energialle. Aurinkolämmön tuotannon 
suosiokin tullee lisääntymään tekniikan 
kehittyessä.

Aurinkoteknillisen yhdistyksen puheen-
johtaja Markku Tahkokorpi pohtii myös 
aurinkoenergian vaikutuksia hiukkas-
päästöihin ja Ilmatieteen laitoksen eri-
koistutkija Anders V. Lindfors kertoo, 
kuinka aurinkoenergian hyvinkin yksityis-
kohtaista potentiaalia selvitetään satelliit-
timittauksilla.

Kuluttajalle ei aina ole tärkeintä hinta, 
mutta se on kuitenkin keskeinen ky-
symys. Olen seurannut hyvin henkilö-
kohtaisella ja käytännön tasolla kotita- 
louksien energiaratkaisujen vaihtoehtoja 
perheeni muutettua asumaan vanhaa 
kyläkoulua Pohjois-Pohjanmaalla. Ensi- 
töikseen kunnan suosima öljylämmi-
tys vaihtui takaisin vanhan hirsitalon al-
kuperäiseen puulämmitysmuotoon. Sa- 
manaikaisesti on tutkittu hake-, pellet-
ti- ja halkovaihtoehtoja sekä puulämmit-
tämistä suhteessa maalämpöön, suora- 
sähköön ja ilmalämpöpumppuihin; pää- 

semättä puusta pitkään. Seuraavan vuo-
den lämmitysmuodon ratkaisi omalla 
tontilla tehdyistä metsätöistä kertynyt 
sahatavaraksi kelpaamattoman, poltto-
puuksi erinomaisen puuaineksen runsas 
tarjonta. Tulevaisuuden ratkaisuissa yhte-
nä osana on mitä todennäköisimmin 
aurinkopaneelit pitkälle eteläsuuntaiselle 
kattosiivulle.

Kotitalouksia milloin soimitaan ja milloin 
houkutellaan kestävään energiankäyt-
töön ja ilmastonmuutostyöhön, aihees-
ta. Jokaisen ulottuvilla on keinoja ilmas-
tonmuutoksen hillitsemiseen – ja yhtenä 
on asumisen ratkaisut. Kokemukseni 
täältä pohjoisemmasta Suomesta ovat 
kuitenkin sellaiset, että objektiivista tietoa 
energiaremonteista on vaikea saada. 
Kukin suosittaa sitä, mitä myy; ratkaisun 
todellinen hyöty ei tunnu kiinnostavan. 
Uudisrakentamisen kohdalla tilanne on 
toinen, mutta olemassa olevan raken-
nuskannan osalta parantamisen varaa 
kotitalouksien ja kestävän kehityksen 
palvelemisessa on.

Raisa Nevalainen 
päätoimittaja
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Aurinkoenergiaa pidetään yleisesti kestävänä ja ilmastoystä-
vällisenä tapana tuottaa energiaa ihmiskunnan käyttöön. 
Tässä artikkelissa pohditaan aurinkoenergian potentiaalista 
vaikutusta hiukkaspäästöihin Suomessa.

Markku Tahkokorpi
Puheenjohtaja, Aurinkoteknillinen yhdistys ry
Puheenjohtaja, Suomen Lähienergialiitto ry

Aurinkoenergian
potentiaali 
hiukkaspäästöjen
vähentämisessä

Aurinkoenergian potentiaali Suomessa 

Auringon säteilyteho maapallolle on joka hetki noin 8000 kertaa ih-
miskunnan kokonaisenergiankulutus. Vastaavaa suhdetta Suomen 
olosuhteissa voidaan kuvata siten, että täällä vuosittain kulutettava säh-
kömäärä, vajaat 100 TWh voitaisiin tuottaa nykytekniikalla rakentamal-
la noin 0,3 prosenttia Suomen pinta-alasta (noin 1000 km2) aurinko-
paneeleita. Todettakoon vielä, että tuo määrä vastaa yhtä prosenttia 
Suomen soiden pinta-alasta. Koska sähköenergian tuotanto ei tällöin 
kuitenkaan vastaisi kulutusta ajallisesti, tämä edellyttäisi kustannuste-
hokasta sähköenergian pitkäaikaisvarastointia tai todella tehokkaita 
kansainvälisiä siirtoyhteyksiä. Tällaisia ei kuitenkaan toistaiseksi ole 
markkinoilla, joten puhtaasti aurinkosähköpaneeleihin perustuva säh-
kön tuotanto Suomessa ei ole vielä mahdollista.

Lämpöä sen sijaan voidaan varastoida varsin kustannustehokkaasti – 
myös kesästä talveen. Lämmitykseen tarvittava energia voitaisiin siis 

Kuva: Suomen Lähienergialiitto I Maaria Laukkanen

merkittävässä määrin tuottaa aurinkolämpökeräimillä. Tämä edellyt-
täisi suuria lämpövarastoja ja täten kiinteistöjen liittämistä alueellisiin 
lämmitysjärjestelmiin. Koska noin puolet Suomen kiinteistöistä on jo 
nyt liitetty kaukolämpöverkkoon, voitaisiin aurinkolämmityspotentiaa-
liksi arvioida helposti esimerkiksi 10 TWh (Kun Suomen kaukoläm-
mön kulutus vuonna 2011 oli noin 32 TWh). Tämä tarkoittaisi noin 
30 000 000 aurinkokeräinneliömetrin rakentamista olemassa olevien 
kaukolämpöverkkojen yhteyteen. Syy, miksi aurinkolämmön osuutta 
ei ole oletettu suuremmaksi kuin tuo noin kolmasosa kokonaiskulu-
tuksesta, on se, että monissa merkittävissä kaupungeissa kaukolämpö 
tuotetaan nykyisin sähkön ja lämmön yhteistuotantona ja sähkön 
tarpeen takia lämmöstä on jo ylituotantoa.

Aurinkolämmön tuotannossa täytyy huomioida se seikka, että tuotan-
non täytyy olla suhteellisen lähellä kulutuspisteitä, jotta siirtohäviöt eivät 
kasva liian suuriksi. Mainittakoon, että Suomessa kaukolämpöverkko-
jen häviöt ovat nykyisin kymmenen prosentin suuruusluokkaa kulu-
tuksesta.

Aurinkosähkön teknistä maksimimäärää Suomen sähköverkossa on 
arvioinut muun muassa Professori Peter Lund jo useita vuosia sit-
ten. Tällöin hänen arvionsa oli, että Suomen sähköntuotannosta 
voisi kolme prosenttia olla aurinkosähköä ilman mitään muutosta 
nykyjärjestelmässä. Tuo määrä tarkoittaa nykykulutustasolla vajaan  
3 TWh:n vuosikulutusta. Hyödyntämällä kulutusjoustoja ja modernia 
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älyverkkotekniikkaa voidaan jatkossa verkkoon syöttää merkittävästi 
enemmänkin aurinkosähköä ilman  sähkövarastojen lisäämistä. Ylei-
sesti kuitenkin ollaan sitä mieltä, että lähivuosina sähköverkkoon tul-
laan Suomessakin rakentamaan varastointikapasiteettia erityisesti tuu-
livoiman lisääntyvän määrän takia.

Jos nyt siis Suomeen rakennettaisiin noin 3 GW aurinkosähkötehoa 
(joka tuottaisi vuositasolla tuon noin 3 TWh sähköenergiaa) ja au-
rinkolämmitystä rakennettaisiin tuo edellä mainittu 30 km2 eli noin 21 
GW (700 W/m2) – ja puolelle tuotetusta lämpöenergiasta rakennet-
taisiin kausivarastot – korvaisi aurinkoenergia yhteensä noin 33 TWh 
muuta tuotantoa. Tämä tarkoittaisi käytännössä, että noin kahdeksan 
prosenttia Suomen kokonaisenergiankulutuksesta tulisi suoraan 
auringosta (osin kausivarastoituna).

Vaikutus hiukkaspäästöihin

Miten tämä sitten vaikuttaisi Suomen hiukkaspäästöihin? Sähköener-
gian osalta voidaan tarkastella koko sähköverkon tuotantotilannetta 
niinä aikoina, kun aurinko Suomessa paistaa. Vuorokausitasolla sähkön 
kulutus on kesällä korkeampi silloin kuin aurinko paistaa, eli päiväku-
lutus on korkeampi kuin yökulutus. Päivän huippukuormat tuotetaan 
useimmiten polttamalla jotakin polttoainetta, oli se siten kaasua, öljyä, 
kivihiiltä, turvetta tai puubiomassaa. Näillä tuotantomuodoilla on 
merkittäviä eroja hiukkaspäästöjen suhteen, mutta kaikista niistä tu-
lee kuitenkin enemmän tai vähemmän päästöjä ilmakehään. Suomen 
keskimääräiset sähköntuotannon hiukkaspäästöt ovat noin 9 g/kWh, 
mutta vaihteluväli on varsin suuri. Lisäksi täytyy muistaa, että merkit-
tävä osa kokonaistuotannosta on täysin hiukkaspäästötöntä, joten pa-
himmin päästävät tuotantomuodot tuottavat huomattavasti enemmän 
hiukkasia kilowattituntia kohti. Kun aurinkosähköllä korvataan kivihiili-
lauhdetta tai turvelauhdetta, on hiukkaspäästöjen väheneminen erityi-
sen merkittävää – ja voidaankin olettaa, että noita tuotantomuotoja 
korvattaessa päästövähenemä on yli 20 grammaa kilowattituntia kohti. 
Tästä voidaan arvioida, että kolmen terawattitunnin aurinkosähkötuo-
tanto voisi vähentää hiukkaspäästöjä noin 6000 tonnia vuodessa. Kun 
koko energiasektorin hiukkaspäästöt ovat noin 70 000 tonnia vuodes-
sa, on jo pelkästään aurinkosähkön osuus suuruusluokkaa 8 prosenttia 
kokonaispäästöistä.

Kaukolämpö tuotetaan tällä hetkellä pääosin kivihiilellä, puupolt-
toaineella, turpeella tai maakaasulla, jotka kaikki aiheuttavat merkit-
täviä hiukkaspäästöjä. Vaikka suurissa kivihiilivoimaloissa ja turvevoi-
maloissa onkin varsin tehokkaat savukaasujen puhdistusjärjestelmät, 
on kaukolämpöverkoissa käytössä myös pienempiä voimaloita, joiden 
suhteelliset päästöt ovat suuremmat.

Jos oletetaan, että kaukolämpötuotantoa korvaava aurinkoenergia 
vähentäisi saman verran hiukkaspäästöjä kuin keskimääräistä sähköä 
korvaava, niin ehdotettu aurinkokaukolämpö vähentäisi Suomen hiuk-
kaspäästöjä noin 20 000 tonnia vuodessa. Jos kausivarastot mitoitetaan 
ja sijoitetaan sopivasti, niistä otetulla energialla voidaan korvata erityi-
sesti pakkaspäivien huippukulutusta talvella ja tällöin hiukkaspäästöjen 
vähenemä on erityisen korostettua.

Yksi erityisen otollinen ajankohta olisi kevättalvinen aurinkoinen pak-
kaspäivä, jolloin aurinkosähkötuotanto olisi maksimaalinen alhaisen 

ympäristölämpötilan takia, lämmitystarve on huomattava ja perinteiset 
sähkön- ja lämmöntuotantotavat aiheuttavat ilmanlaatuongelmia 
tyypillisen inversiokerroksen takia.

Mitä maksaa?
Olettaen, että investoinnit tapahtuvat tämän vuosikymmenen aikana, 
siis vuoteen 2020 mennessä kiihtyvällä tahdilla, edellä mainitut in-
vestoinnit olisivat aurinkosähkön osalta arviolta neljä miljardia euroa 
(karkeasti puolet Olkiluoto 3:sta). Aurinkolämpöinvestointi olisi vas-
taavasti suuruusluokkaa kuusi miljardia euroa. Tuosta yhteensä noin 
kymmenen miljardin potista jäisi pääosa kotimaahan suunnittelu- ja 
toteutustyönä. Erityisesti aurinkolämmön kotimaisuusaste voisi peri-
aatteessa olla hyvin lähellä sataa prosenttia.

Yhteenveto  

Ehdotan Suomeen rakennettavaksi noin 3 GW aurinkosäh-
kötuotantoa ja noin 21 GW aurinkolämpötuotantoa sekä 
aurinko-lämmölle kausivarastointijärjestelmiä vuoteen 2020 
mennessä. Tällä tavalla voitaisiin Suomen energiasektorin 
hiukkaspäästöjä vähentää noin kolmasosan. Tarvittava noin 
kymmenen miljardin euron investointi tuottaisi hyvinvointia 
kotimaassa sekä taloudellisesti että parantuneena ilmanlaatuna 
ja samalla se vähentäisi maamme hiilidioksidipäästöjä merkit-
tävästi.
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Anders V. Lindfors, erikoistutkija
Ilmatieteen laitos
Aku Riihelä, tutkija
Ilmatieteen laitos

Satelliittimittauksista 
hyötyä aurinkoenergian

tuotannolle
Aurinkoenergian täysipainoiseen hyödyntämiseen tarvitaan tarkkaa tietoa auringon-
säteilystä. Avaruudessa maapalloa kiertävät sääsatelliitit seuraavat jatkuvasti ilma-
kehän tilaa. Näin ollen satelliittimittauksien perusteella voidaan arvioida esimerkiksi 
tietyn paikan aurinkoenergiapotentiaalia hyvällä tarkkuudella. Lisäksi satelliittiha-
vainnot avaavat mahdollisuuksia ennustaa auringonsäteilyn määrä lähitunneille.

A uringonsäteilyä tulee maan pinnalle 
parhaimmillaan noin 1000 W/m2. 
Näin ollen aurinko voisi olla todella 

merkittävä energian lähde myös Suomes-
sa. Aurinkoenergian täysipainoiseen hyö-
dyntämiseen tarvitaan tietoa auringonsätei-
lystä: kuinka paljon sitä tulee maan pinnalle ja 
miten sen määrä vaihtelee vuosi vuodelta ja 
päivä päivältä. Esimerkiksi keskimääräistä tai 
tyypillistä auringonsäteilyn määrää kuvaava 
tieto voi auttaa valitsemaan sopivan paikan 
aurinkoenergian tuotannolle ja arvioimaan, 
kuinka paljon energiaa tietyllä laitteistolla 
voidaan tuottaa.

Suomen kesässä pilvisyys vaihtelee usein 
nopeasti. Tällöin auringonsäteilyn määrä 
voi vaihdella rajusti jopa minuutista toiseen. 
Mikäli aurinkosähköä hyödynnetään isom-
massa mittakaavassa, tämä on ongelmallista 
sähköverkon ylläpidon kannalta. Paremmilla 
auringonsäteilyn ennusteilla voitaisiin parem-
min ennakoida säätövoiman tarvetta ja sitä 
kautta parantaa aurinkosähkön hyödynnet-
tävyyttä.

Suomessa Ilmatieteen laitos ylläpitää au-
ringonsäteilyn mittausverkostoa, tutkii au-
ringonsäteilyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä, ja 
osallistuu muun muassa Euroopan sääsatel-
liittijärjestön toimintaan. Satelliittihavainnoista 
saadaan hyödyllistä tietoa auringonsäteilyn 
määrästä. Tyypillisesti satelliittihavainnoista 
arvioidaan jälkikäteen, paljonko auringonsä-
teilyä maan pinnalle on tullut, mutta myös 
auringonsäteilyennusteet lähitunneille ovat 
mahdollisia.

Satelliittihavainnoista auringon- 
säteilyarvio

Avaruudessa maapalloa kiertävät sääsatel-
liitit seuraavat jatkuvasti ilmakehän tilaa. Ne 
näkevät muun muassa, missä päin on pilviä, 
miten paljon vesihöyryä ilmakehä sisältää ja 
millainen maan pinta on. Onko maan pinnas-
sa esimerkiksi heijastava lumikerros, vai onko 
se tumman kasvillisuuden peittämä. Näitä 
tietoja voidaan käyttää arvioimaan maan pin-
nalle saapuvan auringonsäteilyn määrää.

Selvitettäessä auringonsäteilyn määrää satel-
liittihavainnoista lähdetään usein liikkeelle 
laskemalla säteilynkuljetusmallilla, kuinka pal-
jon säteilyä tulisi maan pinnalle pilvettömässä 
tilanteessa. Säteilynkulkumalli kuvaa lasken-
nallisesti auringonsäteilyn kulkeutumista ilma- 
kehän läpi, eli sitä, miten osa säteilystä hei-
jastuu takaisin avaruuteen, osa imeytyy il-
makehään ja osa tulee maan pinnalle. Näihin 
laskelmiin tarvitaan lähtötietona muun muas-
sa auringon korkeuskulma, ilmakehän hiven-
kaasujen kuten otsonin ja vesihöyryn määrä, 
ilmakehän sameus (pienhiukkaset) ja maan 
pinnan heijastuvuus. Osa näistä tiedoista 
saadaan satelliittihavainnoista, osa otetaan 
muualta, esimerkiksi sään ennustamiseen 
käytetyistä malleista. Kun pilvettömän tilan-
teen säteilymäärä on tiedossa, arvioidaan 
pilvien aiheuttama säteilyvaimeneminen 
satelliitin havaitseman pilvitiedon perusteella, 
jolloin lopputuloksena saadaan arvio maan 
pinnalle saapuvan auringonsäteilyn todelli-
sesta määrästä. Satelliitti ei siis miittaa maan 
pinnalle tulevaa säteilyä suoraan, vaan arvio 

saadaan fysikaalisen päättelyn ja mallinta-
misen tuloksena.

Satelliitti pystyy avaruudesta käsin havait-
semaan ison alueen. Riippuen kyseisen 
satelliittin lentoradasta ja mittalaitteen kat-
selugeometriasta havaintoalue voi kattaa tie- 
tyllä aikavälillä jopa koko maapallon. Näin 
ollen satelliittiaineiston maantieteellinen kat-
tavuus on ylivoimainen verrattuna yksittäisiin 
mittausasemiin maan pinnalla. Toisaalta on 
hyvä muistaa, että satelliiteista saatu arvio 
auringonsäteilyn määrästä ei yllä samaan 
tarkkuuteen perinteisen maanpintamittauk-
sen kanssa.

Euroopan sääsatelliittijärjestön EUMETSAT:n 
Meteosat-satelliitti majailee Afrikan kainalossa 
päiväntasaajan yläpuolella noin 36 000 kilo-
metrin korkeudessa ja havainnoi sieltä käsin 
suuren osan alla olevasta maapallon puolik-
kaasta. Havaintoalue ulottuu Norjan poh-
joisosasta Etelämantereelle asti, ja se on 
leveimmillään päiväntasaajalla, jossa se kattaa 
osan Etelä-Amerikasta, Atlantin, Afrikan ja 
vielä osan Intian valtamerestä. Tämä kaista-
le kapenee nopeasti napoja kohti. Tällaista 
näennäisesti paikallaan olevaa satelliittia kut-
sutaan geostationääriseksi satelliitiksi. Geo-
stationäärisen radan hyötynä on, että satel-
liitti pysyy jatkuvasti saman alueen yläpuolella 
ja voi näin ollen havainnoida esimerkiksi pil-
viä lähes jatkuvasti (esimerkiksi 15 minuutin 
välein). Toisaalta geostationäärinen satelliitti 
on verrattain kaukana maapallosta ja alueel-
linen erotuskyky heikkenee etenkin havain-
toalueen reunoilla, kuten Suomessa.

Toinen yleisesti meteorologisessa käytössä 
oleva satelliittityyppi on naparatasatelliitti. 
Naparatasatelliitit kiertävät maapalloa napa-
alueiden kautta ja lentävät usein aurinkosynk-
ronisella radalla, mikä tarkoittaa, että satelliitti 
lentää tietyn paikan yli aina samaan aikaan 
päivästä. Esimerkiksi Euroopan sääsatelliit-
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tijärjestön MetOp-satelliitti lentää noin 800 
kilometrin korkeudessa ja sen ylilentoaika 
on kello 09.30 aamulla. MetOp:sta saadaan 
hyvä ja tarkka kuva aamupäivän senhetkis-
estä pilvitilanteesta, mutta yksi pilvihavainto 
ei kuitenkaan kerro paljon koko päivän pil-
visyydestä tai päivän aikana kertyneestä 
auringonsäteilystä. Siksi on yhdistettävä eri 
satelliittien eri aikoina tehdyt havainnot, jotta 
saadaan hyvä arvio maan pinnalle saapuvan 
auringonsäteilyn määrästä.

EUMETSAT:n auringonsäteilytuotteet

Satelliittihavaintoja on kerätty jo 1980-luvun 
alusta alkaen, joten nykyään on mahdollista 
arvioida keskimääräistä aurinkoenergiapo-
tentiaalia ilmastollisesti edustavaan aikasarjaan 
pohjautuen. Euroopan sääsatelliittijärjestön 
EUMETSAT:n projektissa CM-SAF (Satel-
lite Application Facility on Climate Monito- 
ring) on tuotettu sekä geostationääristen että 
naparatasatelliittien mittauksiin pohjautuvia, 
jopa lähes 30 vuotta kattavia aikasarjoja niin 
päivittäisinä kuin kuukausittaisinakin keskiar-
voina.

Geostationääriseen Meteosat-aineistoon 
(Müller ym., 2009) pohjautuva auringon-
säteilytieto on saatavilla myös tunti tunnilta. 
Kuva 1 vertaa tunnittaista satelliittiarviota 
Jokioisten observatoriolla tehtyyn auringon-
säteilymittaukseen 15.6.2005. Aamupäivä 
oli melko pilvetön, mikä näkyy mitatun 
auringonsäteilyn hyvin vakaassa käyttäy-
tymisessä auringon noustessa yhä korkeam-
malle taivaalle. Puolen päivän jälkeen pilvisyys 
lisääntyy ja säteilytaso vaihtelee pilvisyyden 
mukaan hyvinkin nopeasti. Satelliittiarvio 
auringonsäteilyn määrästä seuraa mittausta 
melko hyvin, joskin iltapäivän tunteina on 
nähtävissä enemmän eroja.

Kuvan 1 esimerkkipäivänä geostationäärinen  
satelliittiarvio toimii hyvin. Yleisesti ottaen 
on kuitenkin syytä todeta, että on helppo 
löytää myös huonompia päiviä ja että geo-
stationäärisen satelliittiaineiston käyttökel- 
poisuus huononee mitä kauemmaksi men-
nään päiväntasaajalta. Suomen oloihin napa- 
ratasatelliitteihin perustuvat auringonsätei-
lymenetelmät ovat usein parempia. Pimeim-
pään talviaikaan auringonsäteilyä on kuitenkin 
niin vähän, ettei aurinkopotentiaalia voida 
määrittää edes naparatasatelliittihavainnoista.

Kuvassa 2 nähdään Itämeren alueen kes-
kimääräinen auringonsäteilyn jakauma 
heinäkuussa laskettuna vuosien 1982–2009 
naparatasatelliittihavainnoista (CLARA-A1-
SIS aikasarja; Karlsson ym., 2013). Etelä-

Kuva 1. Auringonsäteily Jokioisten observatoriolla 15.6.2005. Yhtenäinen viiva 
kuvaa maan pinnalla tehtyjä auringonsäteilymittauksia minuutin aikaresoluutiolla, 
ympyräkuvioilla varustettu katkoviiva kuvaa tuntikohtaista Meteosat-satelliittiarvi-
ota.

Kuva 2. Itämeren alueen keski-
määräinen auringon säteilyteho 
heinäkuussa. Keskiarvo on laskettu 
vuosilta 1982–2009.
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Suomen alueen keskimääräinen säteilyteho 
heinäkuussa on jopa vähän isompi kuin 
Pohjois-Saksan ja Puolan vastaava. Tähän vai-
kuttaa luonnollisesti Suomen pitkät ja valoi-
sat kesäpäivät. Vuositasolla Etelä-Suomi saa 
melkein saman verran auringonsäteilyä kuin 
Pohjois-Saksa.

Satelliittihavaintojen tarkkuutta voidaan 
arvi-oida tutkimalla eroja satelliittiaikasarjan 
ja asemamittauksista koostetun vastaavan 
aikasarjan välillä. Kuva 3 esittää vertailua 
Jokioisten observatoriolla tehtyjen auringon-
säteilymittausten kesäkuukausien summan 
ja CM-SAF-projektin satelliittiaikasarjasta 
analysoidun vastaavan säteilysumman välillä. 
Satelliittihavaintojen perusteella laskettu sä-
teilysumma vastaa todellisuutta hyvin, eten-
kin jakson loppupuolella. 1990-luvun alku-
puolen jälkeen ero on pysynyt alle 20 kWh/
m2 (prosentteina enimmäkseen <5 %). 
1980-luvun suuremmat erot johtuvat siitä, 
että tuolloin sääsatelliitteja oli taivaalla nyky-
istä vähemmän ja siksi satelliittihavainnoissa 
on ajallisia aukkoja.

Vinopinnat ja auringonsäteilyennusteet

Satelliittihavaintojen hyvästä tarkkuudesta 
johtuen esimerkiksi Saksassa suosittu aurin-
kopaneelien sijoittamiseen suunniteltu PV-
GIS-verkkopalvelu (http://re.jrc.ec.europa.
eu/pvgis) pohjautuu perinteisten auringon-
säteilymittauksien lisäksi CM-SAF-projektin 
satelliittiaineistoon.

On huomattava, että sekä perinteiset me-
teorologiset auringonsäteilymittaukset että 
satelliittihavaintoihin pohjautuvat arviot anta- 
vat yleensä vaakasuoralle pinnalle tulevan 
auringonsäteilyn määrän. Kuitenkin aurinko-
sähkötuotannossa käytetyt aurinkopanelit 
ovat useimmiten asennettu tiettyyn kul-
maan, muodostaen vinon pinnan. Vinolle 
pinnalle tulevan säteilyn määrää voidaan ar-
vioida auringon suuntakulman ja pilvisyyden 
perusteella (esim. Jylhä ym., 2011). Näin 
tehdään myös PVGIS-palvelussa, jossa voi 
halutessaan kokeilla, kuinka paljon auringon-
säteilyä erisuuntaisille pinnoille tulee.

Geostationäärisistä satelliiteista saadaan, ku- 
ten yllä todettiin, pilvihavaintoja lähes jatku- 
vasti. Peräkkäiset pilvihavainnot mahdol-

listavat pilvien liikkeen tunnistamisen. 
Voidaan esimerkiksi nähdä, kuinka pilvilautta 
lähestyy tiettyä asemaa. Olettamalla, että pil-
vikentän liike jatkuu samanlaisena viimeisen 
havaintohetken jälkeen, voidaan ennustaa 
pilvikentän ja auringonsäteilyn käyttäytymistä 
lähitunteina. Suomen aluelle ei tällä het-
kellä ole olemassa tällaista satelliittipohjaista 
auringonsäteilyennustetta, mutta muualla 
tästä on saatu lupaavia tuloksia (esim. Perez 
ym., 2010).

Viitteet

Jylhä, K., T. Kalamees, H. Tietäväinen, 
K. Ruosteenoja, J. Jokisalo, R. 
Hyvönen, 

S. Ilomets, S. Saku, A. Hutila: Raken-
nusten energialaskennan testivuosi 
2012 ja arviot ilmastonmuutoksen 
vaikutuksista, Ilmatieteen laitos,  
Raportteja No. 2011:6, 2011.

Karlsson, K.-G., A. Riihelä, R. Müller, 
J.F. Meirink, J. Sedlar, M. Stengel,  
M. Lockhoff, J. Trentmann, F. Kaspar, 
R. Hollmann, E. Wolters: CLARA-A1: 
a cloud, albedo, and radiation dataset 
from 28 yr of global AVHRR data, 
Atmos. Chem. Phys., 13, 5351-5367, 
doi:10.5194/acp-13-5351-2013, 
2013.

Müller, R.W., C. Matsoukas, A. 
Gratzki, H.D. Behr, R. Hollmann: The 
CM-SAF operational scheme for the 
satellite based retrieval of solar surface 
irradiance — A LUT based eigenvec-
tor hybrid approach, Remote Sensing 
of Environment, 113, 1012–1024, 
2009.

Perez, R., S. Kivalov, J. Schlemmer, 
K. Hemker Jr., D. Renne, T.E. Hoff: 
Validation of short and medium term 
operational solar radiation forecasts 
in the US, Solar Energy, 84, 2161—
2172, 2010.

Kuva 3. Ylempi paneeli: Kesäkuukausien (kesä-elokuu) aikana kertynyt auringonsä-
teilysumma Jokioisissa 1982–2005. Yhtenäinen käyrä kuvaa asemamittausten sätei-
lysummaa, katkoviiva kuvaa satelliittiaineistosta laskettua säteilysummaa. Alempi 
paneeli: Asemamittausten ja satelliittiaineiston erotus.
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Aurinkoenergian käyttö
pientuotannossa
Sähkön pientuotanto aurinkoenergialla kiinnostaa yhä useam-
pia kuluttajia. Perinteisestä ”mökkisähköntuotannosta” ollaan 
siirtymässä järeämpiin järjestelmiin. Myös aurinkolämmön 
tuotanto on lisäämässä suosiotaan laitteistojen kehittyessä.

Aurinkoenergian pientuotanto

Muutaman kilowatin aurinkosähkövoimala kiinnostaa yhä useampaa 
pientalossa asuvaa. Samalla myös suuremmat asukasosakeyhtiöt ja 
uudisrakennusta suunnittelevat yritykset ovat heränneet pohtimaan 
aurinkosähkön mahdollisuuksia. Vaikka tuotantokustannukset per kWh 
ovat vielä toistaiseksi selkeästi perinteistä kantaverkosta ostettavaa 
sähköä korkeammat, ero tasoittuu jatkuvasti aurinkosähkön hyväksi. 
Merkittävimpinä syinä eron kaventumiseen ovat olleet aurinkosäh-
kökennojen, moduleiden ja järjestelmien hinnan romahtaminen 
viime vuosina. Toki vaikutusta on ollut suurten voimalaitosten tuo-
tantokustannusten asteittaisella nousulla, johon vaikuttavat muun 
muassa polttoaineen verotus, siirtoverkoston parannustyöt ja kiristy-
nyt lainsäädäntö esimerkiksi päästöjen osalta. Pienjärjestelmän hinnan 
on arvioitu laskeneen jopa kolmasosaan vuodesta 2007, kaupallisten 
järjestelmien jopa enemmän, puolijohdekennojen hinta on pudonnut 
vastaavasti lähes kolmannekseen (mm. Feldman et al.).

Aurinkolämpöjärjestelmistä on taasen tulossa arkipäivää perinteisem-
pien lämmitysmuotojen aisaparina. Moni laitteistotoimittaja kauppaa 
ratkaisuja, joissa osa tila- ja käyttövedenlämmitykseen tarvittavasta 
energiasta absorboidaan auringonsäteilyenergiasta. Mahdollisuudet 
erilaisiin yhdistelmiin ovat rajattomat, aurinkolämpö ja puun pienpolt-
tolaitteisto, aurinkolämpö ja maalämpöpumppu, ja esimerkiksi au-
rinkolämpö ja sähkölämmitys ovat tyypillisiä hybridiratkaisuita. Tärkein 
edistysaskel aurinkolämmön kiinnostavuuden suhteen kylmissä olo-
suhteissa ovat olleet tyhjiöputkilämmönkeräimien (englanniksi eva-
cuated tube collector) kehitys nanoteknologian avustamana, joissa 
kotimaiset yritykset ovat patentoineet innovaatioita (esim. SavoSolar). 
Verrattuna perinteisiin tasokeräimiin, hyötysuhde on talvella korke-
ampi.

Aurinkoenergiajärjestelmän lupajärjestelmät on monella alueella tehty 
helpoksi tai vapautettu kokonaan. Joissain kaupungeissa asentamiselle 
kuitenkin vaaditaan toimenpidelupa, joka tietysti nostaa investointikyn-
nystä.

Omavaraiseksi aurinkoenergian avulla?
Aurinkoenergia tarvitsee toimiakseen auringon säteilyä, jonka teho 
ilmoitetaan säteilyintensiteetillä. Jos intensiteetti on heikko, laitteisto ei 

toimi toivotusti. Kokonaissäteily Suomessa on noin 900 kWh/m², josta 
80 prosenttia tulee ajanjaksolla maaliskuusta lokakuuhun.

Suomessa järjestelmän mitoittaminen kestämään talvikauden sätei-
lyintensiteettilaskun ei ole järkevää, eikä oikeastaan mahdollistakaan. 
Nyrkkisääntönä on, ettei aurinkopaneeli tuota sähköä merkittävästi 
vuoden pimeimpinä kuukausina. Tämän vuoksi kantaverkon alueella 
olevien talouksien riippuvuus verkkokytkennästä pysyy merkittävänä. 
Myös aurinkolämpökeräimet tuottavat talvisin vähemmän hyödyn-
nettäväksi kelpaavaa energiaa, mutta tilanne ei ole yhtä mustavalkoi-
nen kuin aurinkopaneelien kanssa. Aurinkoenergiajärjestelmät voivat 
siis tuoda päästövähennyksiä suorien kasvihuonekaasujen osalta etu-
päässä niinä kuukausina, jolloin säteilymäärä on korkea (kts. Kuva 1, 
s.10). Aurinkolämpökeräimillä voidaan myös hillitä kiinteiden polt-
toaineiden pienpolton NMVOC- ja hiukkaspäästöjä ympärivuotisesti; 
kesäisin voidaan jopa päästä pienpolton aiheuttamista päästöistä ko-
konaan eroon.

Voidaan esimerkiksi arvioida, että jos lämmityskäytössä olevia klapikat-
tiloita yhdistettäisiin aurinkolämpökeräimiin, niin järjestelmä vähentäisi 
jopa kymmeniä kiloja pienhiukkaspäästöjä vuodessa asennettu keräin-
neliötä kohti (olettaen, että esim. PM2.5 päästökerroin vaihtelisi 100 
ja 500 mg/MJ riippuen siitä, olisiko kattila varaava vai ei (Karvosenoja 
2013) . Maassa, jossa klapikattiloissa poltetaan yli 10PJ polttoainetta 
vuodessa, vähennyspotentiaalin voi katsoa olevan merkittävä.
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jatkuvasti aurinkosähkön hyväksi.
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Viime aikoina eräät energiayhtiöt, kuten Fortum, ovat alkaneet maksa-
maan pientuottajien verkkoon syöttämästä aurinkosähköstä ja esi-
merkiksi Oulun Sähkömyynti Oy on jopa myöntänyt investointitukea 
30–40 prosenttia laitteistohankintoja varten. Avustuksen saajan tulee 
solmia sähkön osto- ja myyntisopimus Oulun Sähkönmyynnin kanssa. 
Oulun Sähkönmyynti Oy ostaa mahdollisen ylijäämäsähkön pörssi-
hinnalla. Sopimukseen kuuluu, että Oulun Sähkönmyynti voi seurata 
kotitalouden sähköntuotantoa, ja siten kerätä tietoa ja kokemuksia au-
rinkosähkön kannattavuudesta.

Fortum on ollut Suomessa edelläkävijä lämmön kaksisuuntaisessa 
myynnissä, jossa kuluttajille on tarjottu mahdollisuus syöttää yli-
jäämälämpöä kaukolämpöverkkoon. Kahdensuuntaisen lämpökaupan 
järjestelmä on jo nyt käytössä esimerkiksi joissain Tukholman kau-
punginosissa. Käytännössä lämmön myynti kaukolämpöverkkoon 
vaatii, ylijäämälämmön lisäksi, ainoastaan kaksisuuntaisen pumpun 
talokohtaiseen tai vastaavaan lämmönsiirtimeen. Aurinkolämpöön pe-
rustuvia kaukolämpöverkkoja on käytössä esimerkiksi Tanskassa.

Lähteet 

Feldman et. Al (2012): Photovoltaic (PV) Pricing Trends: 
Historical, Recent, and Near-Term Projections

Karvosenoja (2013): sähköpostikirjeenvaihto puun pienpolton 
päästökertoimista

Käytännössä lämmön myynti kauko-
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Mahdollisuudet yksityisen pientuottajan näkökulmasta

Työ- ja elinkeinoministeriön uusiutuvan energian lisäämiseen tähtäävä 
energiatuki kattaa jopa 40 prosenttia investointikuluista ja asen-
nustyöstä. Käyttö- ja huoltokustannukset ovat verrattain alhaiset 
aurinkoenergiajärjestelmissä, koska kuluvia osia on vähän, joten lait-
teistoihin kohdistuva investointikustannus on merkittävin kuluerä au-
rinkoenergiajärjestelmää hankittaessa.

Saksassa käytössä olevaa aurinkosähkön pientuotannon syöttötar-
iffijärjestelmää ei Suomessa ole, eikä tarvetta tällaisen järjestelmän  
aloittamiselle keskitettyjen voimantuotantoratkaisujen Suomessa ole 
löytynyt. 

Eduskunnassa on käsitelty toimikuntatasolla (muun muassa Tulevai-
suusvaliokunnan kestävä kasvu -jaoston keskustelupaperi 30.5.2012) 
sähkön nettolaskutusta, jolla katsottaisiin olevan suopea vaikutus pien-
tuotantojärjestelmien rakentamiseen. Nettolaskutuksella tarkoitetaan 
järjestelmää, jossa asiakas maksaa vain nettona kuluttamastaan säh-
köstä. Kulutuksesta vähennetään siis verkkoon tuotettu sähkö. Net-
tolaskutuksessa asiakkaalla olisi mahdollisuus myös sekä syöttää tuot-
tamansa ylijäämäsähkö verkkoon että saada korvaus sähköstä.

Kuva 1. Säteilymäärä kuukausittain kolmessa eri kaupungissa (Solpros 2001).
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Aurinkokeittimien käyttö
kehitysmaissa
Auringon lämmön talteenottamisen on olemassa useita yk-
sinkertaisia tapoja. Kaksi yleisintä ruuanlaittoon tarkoitetusiat 
ovat aurinkokeitin ja aurinkouuni. Aurinkokeittimessä au-
ringonsäteily ohjataan ruuanvalmistustilaan, kuten kattilaan,  
auringonsäteitä keskittävän paraboloidin tai vastaavan heijas-
tinpinnan avulla, jolloin ruoka lämpenee. Aurinkouunissa taa-
sen auringon lämpö vangitaan laatikkoon läpinäkyvän kannen 
kautta.

Pienpolton merkitys kehitysmaissa

Yleisin ruuanlaiton yhteydessä käytetty polttoaine on puu. Jos tar-
kastelee polttopuu-luokituksen alle menevää primäärienergiakäyt-
töä kehitysmaiden energiataseessa, saa jonkin käsityksen siitä, kuinka 
merkittävä rooli puun energiakäytöllä on. Ei ole lainkaan epätavallista, 
että puolet koko maassa käytetystä polttoaineesta on pienpolton 
yhteydessä käytettyä polttopuuta tai siitä jalostettua koksia.

Alkeellisia koksaamoita, joissa polttopuusta valmistetaan hitaan py-
rolyysin eli torrefikaation avulla koksia, näkee jokaisessa afrikkalaisessa 
kylässä. Polttopuun jalostus on yksi tapa ansaita elanto. Itse polttopuun 
keräämiseen saatetaan käyttää päivittäin tuntikausia aikaa ja se polte-
taan usein hyvinkin alkeellisissa uuneissa tai nuotiossa huonolla hyöty-
suhteella. Voidaan hyvällä syyllä olettaa, että monessa kehitysmaassa 
primäärienergian energiasisällöstä haihtuu suurin osa savuna ilmaan – 
ilman, että se tuottaa hyödykkeitä sitä käyttäville.

Puun pienpoltolla on siis merkittäviä sosiaalisia ja terveydellisiä vaiku-
tuksia. Pienpolton aiheuttamien mustahiilipäästöjen vaikutusta ilmas-
tonmuutokseen on pelottavaa alkaa edes arvailla. Sen sijaan polt-
topuun keräämisen vaikutukset esierkiksi eroosioon on helppo havaita 
merkittäviksi.

Aurinkokeittimien rooli puunpienpolton vähentämisessä

Aurinkokeitintekniikkaa on tehty tunnetuksi kehitysmaissa vuosikym-
menten ajan. Erityisesti Intiassa aurinkouunit ovat löytäneet paikkansa 
jo 70- ja 80-luvun kehitysapuohjelmien ja valtion tarjoaman määrä-
tietoisen resursoinnin kautta. Suomi kunnostautui vuonna 2008 
lähettämällä 13 000 aurinkokeitintä Kiinaan, saaden samalla itselleen 
päästöoikeushyvityksiä puhtaan kehityksen mekanismin kautta (CDM).  
On siis jo todennettu, että aurinkokeittimet sopivat tekniseltä toteu-
tukseltaan CDM-ohjelmiin.

Aurinkokeittimien läpilyönti on kuitenkin saanut odottaa itseään. Syinä 
voidaan pitää esimerkiksi sitä, etteivät ne sovellu kaikkeen ruuanlait-
toon; veden voi kyllä keittää, mutta esimerkiksi useissa ruokakulttuu-
reissa tyypillisten lettumaisten taikinoiden kypsentäminen on hankalaa. 
Lisäksi kehitysmaissa ihmiset työskentelevät aamusta iltaan ja pimeän 
tultua aurinkokeitin nykytekniikalla on melko hyödytön. Toki erilaisia 
versioita energian varastoinnista on kehitetty, mutta ne ovat yleensä 
joko erittäin monimutkaisia tai sitten vaan yksinkertaisesti liian kalliita. 
Jos ihminen ansaitsee alle dollarin päivässä, ei keittolaitteiston hinta voi 
olla kauhean korkea. Ns. pakolaisleirimallit puolestaan eivät ole kovin 
kestäviä.

Jos lämpötila- ja energianvarastointiongelmat saataisiin ratkaistua yk-
sinkertaisella, helppokäyttöisellä ja edullisella tavalla, olisi aurinkokeit-
timien vaikutus ilmanlaadun paranemiseen ja ilmastonmuutoksen 
hillitsemiseen valtaisa – puhumattakaan niiden vaikutuksesta ihmisten 
terveyteen ja maaperän köyhtymiseen. Olisi suotavaa, että aurinkokei-
tintietoutta pystyttäisiin levittämään niiden ihmisten pariin, jotka ovat 
riippuvaisia polttopuusta. Nykytekniikallakin, järkevästi eri lämmitys-
muotoja yhdistelemällä, saavutettaisiin paljon ja nopeasti.

Aurinkouuneissa voidaan laitteen hyvän eristämisen 
avulla päästä muutamassa tunnissa Suomessakin kesä-
aikaan yli 170 °C lämpötilaan.

Aurinkokeittimissä lämpötila ja lämmitysnopeus luon-
nollisesti riippuvat pitkälti siitä, miten hyvin auringon-
säteilyä onnistutaan keräämään toivotulle pinnalle. 
Tyypilliset saavutetut lämpötilat ammattilaislaitteistoilla 
ovat 150–230 °C:een. Aurinkokeittimissä heijastavan 
pinnan pinta-ala ja sen suuntaus auringon suhteen ovat 
merkittävimmät osatekijät toivotun lopputuloksen saa-
vuttamiseksi, auringon säteilyintensiteetin tason lisäksi.

Aurinkokeittimien ja -uunien toimintaperiaate

INFO
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Teksti: Kerttu Kotakorpi
Kuvat: Seppo Heinänen ja Kerttu Kotakorpi

Ilmansuojelupäivät kokivat suuren myllerryk-
sen tänä vuonna. Paikka vaihtui Lappeenran-
nan teknilliselle yliopistolle, mikä toi muu-
toksia käytännön järjestelyihin muun muassa 
bussikuljetusten muodossa. Muutos tuntui 
suurelta uudistukselta, mutta pidempään mu-
kana olleet kokivat muutoksen paluuna 
juurille; olihan päiviä alunperinkin vietetty 
yliopistolla. Perinteitä muokattiin niinkin, 
että savusauna jätettiin pois ja tilalle otettiin 
kätevästi seminaaripaikan vieressä sijaitsevat 
LUT:n edustussaunat. Illanvietto palasi Ka-
sinolle. Päivien järjestelyistä vastasi tänä vuon- 
na ISY:n kanssa LUT sekä FCG. Kaikista 
uudistuksista huolimatta päivillä vallitsi tuttu, 
mukava ja asiallinen ilmapiiri, ja järjestelyt su-
juivat kommervenkeitta.

Aurinkoiseen Lappeenrantaan kokoontui 
jälleen lähemmäs toista sata ilmansuojelun 
asiantuntijaa. Bussikuljetus ja uudet tilat ai-
heuttivat ylimääräistä hälinää, mutta kaikki 
löysivät ajoissa perille ja päästiin itse asiaan. 
Ohjelma alkoi tuttuun tapaan LUT:n rehtorin 
tervehdyksellä, mistä jatkettiin ajankohtais-
osioon. Ympäristöministeriön edustaja pohti 
EU:n haasteita ympäristölainsäädännössä. 
Hassua kyllä, kovinkaan moni ongelma ei 
periaatetasolla ollut vuosikymmenten aikana 
muuttunut juuri miksikään. Paljon kehitystä 
on tietenkin tapahtunut, mutta vielä paljon 
enemmän olisi tehtävä, jos EU haluaa säilyt-
tää edelläkävijän roolinsa.

Ensimmäiseen sessioon kuului stipendien 
jako ja niiden esittely. Tänä vuonna stipendin 
saajiksi valittiin Miika Kortelainen pro gradu 
työllään The effect of Air Staging on Func-
tioning and Emissions of a Domestic Scale 
Grate Fired Combustion System ja Surak-
shya Gaire insinöörityöllään Review, assess-
ment and development of search engine for 
Residential wood combustion. Surakshya 
Gaire esitteli työnsä tilaisuudessa.

Maahanmuuttoviraston puheenvuoro oli yksi 
aamupäivän puhuttavimmista. Maailma tun-
tuu olevan kriisissä, on energia-, vesi-, öljy- 
ja ruokakriisiä, jotka johtavat nälänhätään, 
muuttoliikeeseen ja yhä kasvavaan eriar-
voistumiseen. Jotain olisi tehtävä! Lisää vettä 
myllyyn heittivät IPCC:n uudet kuulumiset, 
jotka kertoivat karua kieltä ilmaston tilasta – 
vesi nousee ja ilmakehän hiilidioksidipitoisuus 
ylittää lähiaikoina 400 ppm. Ilmasto lämpe-
nee kiihtyvällä tahdilla, eivätkä toimet sen 
estämiseksi ole likimainkaan riittäviä.

Tiistai-iltapäivä oli varattu yleisökeskusteluun 
aiheesta, onko ympäristönsuojelu uhka vai 
mahdollisuus kilpailukyvylle. Esimerkkinä 
oli laivayhtiön kokemuksia rikkidirektiivistä, 
joka osoittautua hyvin haasteelliseksi yrit-
täjän näkökulmasta, eikä ympäristövaikutuk-
setkaan aivan yksiselitteisiltä vaikuttaneet. 
Pahimmassa skenaariossa suuria investoin-
teja vaativa direktiivi saattaa jopa ajaa ekote-
hokasta rahtia maanteille saastuttamaan. 

Elinkeinoelämän vastaus oli vähän saman- 
suuntainen – EU-tasolla tiukat tavoitteet voi-
vat todella uhata kilpailukykyä. Ratkaisuksi 
tarvitaan innovaatioita.

Ilmatieteen laitoksen puheenvuoro puolsi 
ympäristönsuojelun tarjoamia mahdollisuuk- 
sia esittelemällä oman ilmanlaatuosaamisen-
sa menestyksekästä vientiä ulkomaille. Aal-
to-yliopiston tutkija pohti pakon vaikutusta 
keksintöihin, hänen mukaansa tehokkaalla 
sääntelyllä voidaan sekä edesauttaa että es-
tää innovaatioiden syntymistä, minkä vuoksi 
pykälien laatijoiden tulisikin olla varovaisia. 
Näiden alustusten pohjalta käytiin interak-
tiivista keskustelua, johon kuulijat pääsivät 
osallistumaan nettikymysten avulla. Aluksi 85 
prosenttia ja lopuksi peräti 90 prosenttia kuu-
lijakunnasta piti ympäristönsuojelua mahdol-
lisuutena Suomen kilpailukyvulle. Suomalaista 
osaamista pidettiin huippuna bioenergiassa, 
ja eniten kehitettävää löytyi muista uusiutu-
vista energiamuodoista. Uusien direktiivien ja 
innovaatioiden lisäksi tai niiden tueksi perään-
kuulutettiin asennemuutosta.

Ensimmäisen päivän ohjelmaan kuului vielä 
tutustuminen Green Campukseen. LUT:n 

Ilmansuojelupäivien 
paluu juurille
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kampuksella on nimittäin panostettu ympäristöajatteluun ja se on 
näkyvästi esille. Alueelta löytyy useiden vihreiden ratkaisujen jou-
kossa muun muassa tuulivoimala ja aurinkopaneeleja, joita on suun- 
nitteilla alueelle lisää. Tutustumiskierroksen jälkeen oli mahdol-
lisuus jatkaa upeaa kesäiltaa upeassa joko läheisillä rantasaunoilla tai 
Saimaan risteilyllä. Illalliselle kokoonnuttiin yhdessä Kasinolle. Mait-
tavan ruuan, hyvän musiikin ja mielenkiintoisen keskustelun siivit-
tämänä ilta sujui rattoisasti.

Toisen päivän ohjelmaan kuuluivat erilliset ilmanlaatua ja teollisuut- 
ta käsittelevät sessiot. Perinteisempää ilmanlaatuasiaa edustivat tu-
lisijojen käyttöön liittyvä opastaminen sekä lainsäädäntöä ja erilai-
set liikenteen päästöjä koskettavat aiheet. Teollisuuden sessiossa 
käsiteltiin BAT-päätelmiä eri näkökulmista, uutta päästökauppaa ja 
teollisuuden ratkaisuja energian säästöön.

Viimeinen sessio oli pyhitetty yksin lakiasioille, joita tuntui paraikaa 
olevan vireillä monenlaisia – on ympäristösuojelulakia, ilmastolakia ja 
liuta uusia vaatimuksia erikokoisille polttolaitoksille. Ympäristöminis-
teriö opasti parhaansa mukaan uudistusten viidakkoon. Ennen kuin 
bussit kuljettivat seminaariväen yliopistolta eteenpäin ISY:n puheen-
johtaja julisti päivät juhlallisesti päätetyksi.

ILMANSUOJELUPÄIVÄT
LAPPEENRANNASSA

3  /  2 0 1 3     
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Suurkitokset järjestäjille, esiintyjille ja jokaiselle osallistujal-
le! Nähdään Lappeenrannassa jälleen ensi vuonna 19.–20. 
elokuuta!

Mitä mieltä olit uudistuneista päivistä? Mitä ja 
ketä haluaisit kuulla ensi vuoden päivillä?
Anna palautetta: sihteeri@isy.fi

ILMANSUOJELUPÄIVÄT
LAPPEENRANNASSA

14
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Tule mukaan!
Yritysklustereiden ”matchmaking”
kutsuu verkostoitumaan

Ilmatieteen laitos on muka-
na ENPI ILEPRA (Interclus- 

ter Lab on Environmental 
Protection and Risks Assess-
ment) -hankkeessa, jonka 
toteuttajia ovat yliopistot 
(Russian State Hydrometeo-
rological University ja Hel-
singin Yliopisto) sekä Pietarin 
ja Hämeen kauppakamarit. 
Hankkeessa jaetaan tietoa 
muun muassa ympäristölain-
säädäntöön, ympäristöriskien 
arviointiin ja ympäristöliike-
toimintaan liittyen sekä edis- 
tetään yritysten välistä yh-
teistyötä Suomessa ja Venä-
jällä. Hankkeeseen mukaan 
lähteneitä yrityksiä ovat esi-
merkiksi Motiva Services 
Oy, Russian Register, Cen-
ter of Laser Technologies ja 
AMIRECO CJSC.

LISÄTIETOJA: Katja Lovén
  Hankekoordinaattori
  Ilmatieteen laitos, p. 050 919 5456
  katja.loven@fmi.fi

Yritysklustereiden välistä yh-
teistyötä kehitetään luomalla 
edellytykset verkostoitumi-
selle ja yhteistyöhankkeiden 
suunnittelulle. Suomalaisten 
ja venäläisten yritysten väli-
nen seuraava ”matchmaking” 
-tilaisuus järjestetään Helsingissä 13.12.2013. Tapahtuma on avoin 
kaikille yhteistyöstä kiinnostuneille yrityksille, tutkimuslaitoksille ja 
viranomaisille. Esimerkiksi likaantuneen maan puhdistusprosessei-
hin erikoistunut yritys AMERICO etsii yritysyhteistyökumppaneita 
Suomesta, kun taas Russian Register yrityksen tavoitteena on vah-
vistaa yhteyksiä Suomalaisiin ympäristökonsulttitoimijoihin.

ILEPRA-hankkeen yhtenä tavoitteena on luoda innovatiivinen ja yh-
teismitallinen arviointimenetelmä yritysten ympäristöriskien arvioi-
miseksi Suomen ja Venäjän raja-alueella sen erityispiirteet huomioon 
ottaen. Arvioinnin tuloksia voidaan esittää kehitettävän GIS-järjes-
telmän kautta.

Hankkeeseen sisältyy keskeisesti myös laajamittainen ympäristö-
asioihin liittyvä koulutuskokonaisuus, joka toteutetaan Suomessa ja 
Venäjällä eri asiantuntijoiden, yliopistojen ja yritysyhteistyökump-
paneiden kanssa.
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Ilmassa

IPCC: lämpötilan nousu pahimmillaan 
lähes viisi astetta

Hallitustenvälisen ilmastonmuu-
tospaneelin IPCC:n (Intergo- 

vernmental Panel on Climate 
Change) uusimman raportin ilmas-
totiedettä käsittelevä ensimmäinen 
osa hyväksyttiin syksyllä IPCC:n 
kokouksessa Tukholmassa. Vaka-
vimman skenaarion mukaan maa-
pallon keskilämpötila voi nousta vuo-
sisadan loppuun mennessä lähes 
viisi astetta. Kansainvälisesti asetet-
tu tavoite lämpötilan nousun rajoit-
tamisesta kahteen asteeseen edel-
lyttäisi kasvihuonekaasupäästöjen 
rajua vähentämistä

IPCC:n raportissa arvioidaan neljää 
uutta kasvihuonekaasuskenaariota.  
Näistä vaihtoehdoista vakavin, nyky- 
tahdilla kasvavat kasvihuonekaa-
supäästöt, johtaisi maapallon kes-
kilämpötilan kohoamiseen viime vuo- 
sikymmenten tasoon verrattuna lä- 
hes kolmesta viiteen astetta vuo- 
teen 2100 mennessä. Jos taas 
päästöt onnistuttaisiin kääntämään 
nopeaan laskuun jo vuoden 2020 
tienoilla, lämpötila nousisi silti noin 
asteen.
 
Valtaosa lämmöstä varastoituu 
meriin
 
Raportissa tuodaan esiin merien 
merkitys ilmastonmuutoksessa. Val-
taosa, yli 90 prosenttia, maapallon 
ilmastojärjestelmän lisääntyneestä 
lämpöenergiasta on varastoitunut  
meriin. Lämmön varastoituminen  
meriin selittää osaksi sen, että ilma- 
kehän lämpeneminen ei etene tasai- 
sesti. Ilmastossa esiintyy vuosien 
ja vuosikymmenten välistä luonnol-
lista vaihtelua, jolloin lämpenemi-
nen välillä kiihtyy ja välillä hidastuu. 
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Jäätiköiden sulaminen ja merive-
den lämpölaajeneminen nostavat 
merien pintaa. Valtamerien pinta 
on kohonnut aikavälillä 1901–2010 
keskimäärin 1,7 mm vuodessa, vuo-
sina 1971–2010 2,0 mm vuodessa 
ja vuosina 1993–2013 keskimäärin 
jo 3,2 mm vuodessa. Merenpinnan 
nousu kiihtynee ja jatkuu vuosisa-
toja. Merien on havaittu myös hap-
pamoituvan, kun ne sitovat ilma- 
kehän lisääntyvää hiilidioksidia.
 

Muutos voimakkainta arktisella 
alueella
 
Maapallon lämpötila on kohonnut 
keskimäärin 0,85 astetta vuodesta 
1880. Lämpenemisen tahti on ollut 
kiihtyvää: raportin mukaan viimeiset 
kolme vuosikymmentä ovat olleet 
maailmanlaajuisesti lämpimämpiä 
kuin yksikään aikaisempi vuosi-
kymmen vuodesta 1850 alkaen. 
Raportti vahvistaa tietoa, että ilmas-
tonmuutoksen eteneminen näkyy 
voimakkaimmin pohjoisilla alueilla. 
Havaintotietojen mukaan arktisen 
merijään vuosittain peittämä alue on 
pienentynyt. Myös kevään lumipeite 
pohjoisella pallonpuoliskolla on kutis- 
tunut. Lumi- ja jääpeitteen vähen-
emisen arvioidaan jatkuvan tulevai- 
suudessa. 

IPCC:n viides arviointiraportti koos-
tuu nyt julkistetun raportin ohella 
ilmaston muutosten vaikutuksia 
sekä niihin sopeutumista ja ilmas-
tonmuutoksen hillintää käsittelevis-
tä raporteista. Nämä valmistuvat 
maalis–huhtikuussa 2014. Kaikkien 
osaraporttien yhteenveto valmistuu 
syksyllä 2014.
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Ilmassa

Arktisen merijään heijastavuus on pienentynyt
Ilmatieteen laitoksella tehdyn tutkimuksen mukaan Arktisen meri-
jään albedo eli heijastavuus on pienentynyt viimeisen kolmen 
vuosikymmenen aikana. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature 
Climate Change -julkaisussa 4.8.2013.

Arktisen merijäävyöhykkeen albedo säätelee kesäkuukausina  
alueen säteilytasetta ja on siksi tärkeä muuttuja Arktisen  
ilmaston kannalta. Heijastavuuden pieneneminen tarkoittaa  
sitä, että yhä suurempi osa auringon säteilyenergias- 
ta imeytyy jäähän, mikä kiihdyttää jään sulamista. Tutki- 
muksessa analysoitiin 28 vuotta (1982–2009) kattava aika- 
sarja, joka oli muodostettu napa-alueen yli lentävien sää- 
satelliittien mittauksista. Aikasarja tuotettiin Euroopan  
sääsatelliittijärjestö EUMETSATin CM SAF-projektissa (Satellite 
Application Facility on Climate Monitoring), jossa Ilmatieteen laitos  
on partnerina vastuullaan kyseisen albedo-aikasarjan kehittämi- 
nen. Aineistosta paljastuneet trendit olivat selkeät: Pohjoisen 
jäämeren alueen, mukaan lukien avovesi ja merijää, keskimää-
räinen albedo on laskusuunnassa kaikkina kesäkuukausina (tou- 
ko-elokuu). Tämä johtuu pääasiassa jääpeitteen kutistumisesta. 
Kun analyysi rajoitettiin pelkästään jään peittämään alueeseen,  
nähtiin vastaavan suuruista albedon pienenemistä kesä-elokuun 
aikana. Tämä tarkoittaa, että myös jäljellä olevan merijääalu- 

een keskimääräinen heijastavuus on pienentynyt tutkimus- 
jakson aikana. Merijäävyöhykkeen albedon pienenemisnopeus 
elokuussa on ollut noin kolme prosenttiyksikköä vuosikymme-
nessä.

Tutkimuksessa arvioitiin myös sitä, mitkä tekijät ovat vai- 
kuttaneet eniten merijääalueen albedon pienenemiseen.  
Tuloksissa havaittiin, että jääpeitteen konsentraation pienene- 
minen oli tärkein tekijä. Muita merkittäviä tekijöitä olivat il- 
man lämpötilojen kohoaminen ja pidentyneet sulamiskaudet. 
Arktisen merijääalueen pienentynyttä albedoa voidaan pitää sekä 
syynä että seurauksena merijäässä tapahtuviin muutoksiin.

Viite:
Aku Riihelä, Terhikki Manninen, Vesa Laine (2013): Observed 
changes in the albedo of the Arctic sea-ice zone for the period 
1982 to 2009. Nature Climate Change, doi:10.1038/NCLI-
MATE1963

www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/ 
nclimate1963.html

Polttoprosessit merkittävä aerosoli- 
hiukkasten lähde eteläisessä Afrikassa

Ilmatieteen laitoksen tutkija Ville Vakkari 
on väitellyt alle mikrometrin kokoisten aero-
solihiukkasten pitoisuuksista ja lähteistä 
eteläisessä Afrikassa (On the sources of 
submicron aerosol particles in savannah: 
implications for climate and air quality”). 
Havainnot ovat peräisin ensimmäisistä alu-
eella tehdyistä pitkäaikaisista mittauksista. 
Väitöskirjassa havaittiin, että merkittäviä 
pienhiukkasten lähteitä alueella olivat 
maastopalot ja asuinrakennusten lämmi-
tys. Samalla havaittiin uusien aerosolihiuk- 
kasten muodostumista ilmakehässä ennä- 
tyksellisen taajaan. Uusien hiukkasten 
muodostuminen hallitseekin aerosolihiuk-
kasten vuorokaudenaikaisvaihtelua lukuun  

ottamatta matalan elintason asuinalu- 
eiden välitöntä läheisyyttä, missä ruoan- 
laitto ja asuinrakennusten lämmitys ovat  
vielä voimakkaampi lähde. Aerosolihiuk- 
kasilla voi olla haitallisia terveysvaikutuksia, 
mutta ne myös viilentävät maapallon ilmas-
toa heijastamalla auringon säteilyä ja toi-
saalta muokkaamalla pilvien ominaisuuksia. 
Yksi edellytys aerosolihiukkasten ilmas-
tovaikutuksiin liittyvän epävarmuuden 
pienentämiselle on se, että maailmanlaa-
juisille ilmastomalleille on käytettävissä 
edustavaa ja korkealuokkaista vertailuai-
neistoa. Tällaisen vertailuaineiston tuli-
si lisäksi mahdollistaa vuoden- ja vuoro-
kaudenaikaisvaihteluiden tarkastelu, mikä 

edellyttää vähintään vuoden kestoisia 
yhtäjaksoisia mittauksia. Koska tällaisia 
aineistoja ei ole ollut saatavilla Afrikasta, 
etenkään mantereisista ympäristöistä, yksi 
väitöskirjatyön tavoitteista oli perustaa 
mantereiseen Afrikkaan pysyvä mittausase-
ma, joka tuottaa tietoa aerosolihiukkasten 
ilmastollisesti tärkeimmistä ominaisuuk-
sista. Tavoite saavutettiin Welgegundin mit-
tausasemalla Etelä-Afrikassa läheisessä 
yhteistyössä North-West yliopiston kanssa. 

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Report 
series in aerosol science.

Väitös:
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Auringonsäteilyn mittaukset käynnistyivät
Östersundomissa

Mittaustuloksiin ja satelliittiaineistoon 
pohjautuvan selvityksen tarkoituksena 
on kartoittaa Östersundomin alueen au-
rinkoenergiapotentiaali ja hankkia lähtö-
tiedot aurinkoenergian saannin todel-
lisesta määrästä alueella. Selvityksen 
tietoja ja suosituksia aurinkoenergiaan 
liittyvistä tekijöistä hyödynnetään Hel-
singin Energian aurinkoenergian tuotan-
non ja siihen liittyvän palveluliiketoimin-
nan kehittämisessä sekä Helsingin 
kaupungilla Östersundomin suunnitte-
lussa. Östersundom on Helsingin, Sipoon 
ja Vantaan yhteinen yleiskaava-alue, 
josta suunnitellaan noin 70 000 asuk-
kaan pientalovaltaista kaupunginosaa. 
“Tulevaisuuden Östersundom saa ener-
giaa auringosta. Helsingin kaupungin 
strategiaohjelman mukaisesti alueesta 
luodaan houkutteleva sijaintipaikka clean-
tech-alojen yrityksille. Alueella tullaan hyö-
dyntämään uusiutuvia energianlähteitä”, 
sanoo projektinjohtaja Ari Karjalainen 
Helsingin kaupungin talous- ja suunnitte-
lukeskuksesta.

Selvityksestä saadaan konkreettista tie-
toa myös kaavoituksen tueksi. Kaavarat-
kaisuilla voidaan edistää aurinkolämmön 
ja -sähkön käyttöä Östersundomissa. 
Energiayhtiön näkökulmasta parhaillaan 
toteutettava tutkimus on hyvä esimerkki 
aluekohtaisen tiedon keräämisestä ja 
sitä voidaan hyödyntää tulevaisuuden 
energiahuollon ratkaisuja kehitettäessä.

“Aurinkoenergia eri muodoissaan muo-
dostaa merkittävän osan uusiutuvan 
energian tuotannostamme lähitulevai- 
suudessa”, sanoo kehityspäällikkö Jouni 
Kivirinne Helsingin Energiasta.

Tietoa Suomen
aurinkoenergiaoloista 
 
Ilmatieteen laitos näkee nyt suoritettavan 
selvityksen avauksena ymmärtää parem-
min Suomen aurinkoenergiaoloja.

“Selvitys auttaa ymmärtämään, kuinka 
edustavia satelliittimittauksiin pohjau- 
tuvat auringonsäteilyarviot ovat. Lisäk- 
si  saadaan tietoa aurinkoenergiapotenti- 
aalin vaihtelusta rannikon tuntu-
massa. Myös Suomen pitkät kesä-
päivät kiinnostavat: miten saadaan 
energia parhaiten hyödynnettyä kun  
aurinko liikkuu niin laajasti eri ilman- 
suuntien yli”, toteaa Ilmatieteen lai-
toksen erikoistutkija Anders Lindfors. 
“Aurinkoenergiasektorilla on useita kiin- 
nostavia tutkimuskohteita liiketoimin-
tamalleista teknologiakysymyksiin. Par-
haillaan käynnissä oleva selvitys tuo 
tarvittavaa lisätietoa paikkakohtaista olo-
suhteista, edistää alueellisten energiarat-
kaisuiden kehittämistä ja luo näin uusia 
mahdollisuuksia cleantech- yrityksille“, 
sanoo projektipäällikkö Mervi Suni Lah-
den Seudun Kehitys LADEC Oy:sta, jonka 
koordinoimassa CLEAR17-hankkeessa 
selvitystyö toteutetaan.

Hanketta rahoittavat muun muassa  
Helsingin kaupunki, Helsingin Energia,  
SATO-Rakennuttajat Oy, UTU Oy, Tengbom  
Eriksson Arkkitehdit Oy, Termo Panels Oy, 
Granlund Oy ja Euroopan aluekehitysra-
hasto EAKR.

Mittaustuloksiin voi tutustu 
Yhteinen Östersundom -sivustolla: 
www.yhteinenostersundom.fi

Ilmatieteen laitos aloitti Helsingin 
Östersundomin aurinkoenergiapoten-
tiaalin selvitystyön. Östersundomiin 
on pystytetty auringonsäteilyn mit-
tausasema, josta saadaan tarkkaa 
tietoa saapuvan auringonsäteilyn 
määrästä.

Haussa kestävä 
julkinen hankkija!
Motiva etsii jälleen kestävien julkisten 
hankintojen edelläkävijöitä, jotka huo- 
mioivat hankintatoiminnassaan ympä-
ristönäkökohtia tai ovat käyttäneet han-
kintamenettelyä kestävää tuotekehitys-
tä edistävällä tavalla.

Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin 
erityisen edistyksellistä kestävää han-
kintatoimintaa ja hyvin menestyneitä 
hankintaprojekteja. Hyvillä esimerkeil-
lä halutaan myös innostaa muita kehit-
tämään hankintatoimintaansa.

Kestävä julkinen hankkija -kilpai-
lussa on kaksi sarjaa. Ensimmäisessä 
etsitään esimerkkejä strategisesta 
hankintatoiminnasta, joka edistää kes-
tävää kehitystä. Toiseen sarjaan voi 
ilmoittaa yksittäisiä hankintoja, joissa 
on sovellettu uudenlaista menettely-
tapaa, joka on vaikuttanut myönteises-
ti kestävään tuotekehitykseen tai edis-
tänyt cleantech-ratkaisujen syntymistä. 
Ehdotuksia palkinnon saajaksi voi 
lähettää osoitteeseen hankintapalve-
lu@motiva.fi tai Motivan hankintapalve-
lun verkkosivujen kautta vuoden 2013 
loppuun saakka. Ehdotuksessa on olta-
va hankintaorganisaation nimi ja pe-
rustelut, miten kyseinen organisaatio 
on ollut toiminnassaan edistyksellinen. 
Voittajat julkistetaan ja palkitaan alku-
vuodesta 2014.

Pilottilaitos biohiilipellettien tuotantoon

Miktech Oy:n koordinoima Biosaimaa-klusteri on määrätietoisesti tavoitellut kaupal-
lista biohiilitehdasta Ristiinaan yhtenä kärkihankkeistaan. Suunnitelmat etenivät, 

kun hanketta valmistelevan pilottilaitoksen rakennustyöt käynnistyivät Mikkelissä lo-
kakuussa 2013.
Pilottilaitos pitää sisällään koko biohiilipellettien tuotantoprosessin hakkeen kuivaukses-
ta torrefiointiin ja pelletöintiin. Laitosta rakennetaan Etelä-Savon Energian Pursialan voi- 
malaitoksen välittömään läheisyyteen, ja tavoitteena on saada se käyntiin vuoden 2014 
alkupuolella. Pilottilaitoksen toteutuksesta vastaa Torrec Oy, jonka tavoitteena on kehit-
tää ja kaupallistaa biohiilipellettituotantoteknologiaa.

Pilottilaitoksen rakentaminen on merkittävä askel laajemman Ristiinan biohiilituotan-
toon tähtäävän Saimaa Biocoal Plant -investointihankkeen kannalta. Hankkeen tavoit-
teena on saada kaupallisen kokoluokan (200 000 t/a) biohiilituotantolaitos Ristiinaan. 
Kaupallisen biohiilituotantolaitoksen toteuttajaa ei vielä ole valittu, ja varsinaisen biohiili-
tuotannon odotetaan käynnistyvän aikaisintaan vuonna 2016.

Investointihankkeen tavoitteena on metsään perustuvan bioenergian tuotannon 
lisääminen ja tuontienergian korvaaminen kotimaisella. Samalla tavoitellaan bioenergian 
jalostusasteen nostoa, alan yritysten liiketoiminnan kasvattamista Etelä-Savossa ja Mik-
kelin seudun profiloitumista bioenergia-alan kansainvälisesti tunnetuksi toimijaksi.
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Otsonikerroksen ennustetaan palautuvan
hitaasti ennalleen

Kasvihuonekaasu-
pitoisuudet jatkoi- 
vat nousuaan ennä-
tystasolle
SIlmakehän kasvihuonekaasupitoisu-
udet nousivat vuonna 2012 jälleen 
korkeimpaan mitattuun arvoonsa, 
ilmenee WMO:n vuosittaisesta kas-
vihuonekaasuraportista. Hiilidioksidi- 
pitoisuuksien kasvu näkyy myös 
Ilmatieteen laitoksen Pallaksella teke-
missä mittauksissa.

WMO:n kasvihuonekaasuraportin 
(Greenhouse Gas Bulletin) mukaan hii-
lidioksidin määrän kasvu ilmakehässä 
oli viime vuoden aikana korkeampi 
kuin keskimääräinen kasvutahti vii-
meisen kymmenen vuoden aikana.

WMO:n mukaan teollisen ajan alusta, 
eli vuoden 1750 jälkeen, ilmakehän 

hiilidioksidin määrä on lisääntynyt 41 
prosentilla ja metaanin 260 prosen-
tilla. Suurin osa siitä on peräisin fos-
siilisten polttoaineiden käytöstä. Noin 
puolet ihmiskunnan tuottamasta hiili-
dioksidista jää ilmakehään ja loppuosa 
on sitoutuu valtameriin ja maanpäälli-
seen biosfääriin.

Viime vuonna hiilidioksidipitoisuu-
det ylittivät kuukausitasolla symboli-
sen 400 ppm:n rajan monella Global 
Atmosphere Watch -verkostoon kuulu-
valla arktisella asemalla. Myös Ilma-
tieteen laitoksen Pallaksen asemalla 
ylitettiin 400 ppm:n taso kevättalvella 
2012.

IPCC:n 5. arviointiraportissa todet-
tiin, että mm. hiilidioksidin ja metaa-
nin pitoisuudet ovat nousseet ennen-
näkemättömälle tasolle verrattuna 
viimeisiin 800 000 vuoteen. Jos tahti 
jatkuu nykyisellä vauhdillaan, glo-
baali lämpötila saattaa nousta 4,6 as-

teella vuosisadan loppuun mennessä 
teollisen ajan alkuun verrattuna. 
Ilmatieteen laitos on osallistunut GAW 
-ohjelmaan vuodesta 1994 lähtien. 
Laitoksen ylläpitämä GAW -mittaus-
asema sijaitsee Sammaltunturin laella 
Ylläs-Pallas-tunturin kansallispuistos-
sa. GAW-asemat raportoivat kasvihuo-
nekaasujen pitoisuuksista ilmake-
hässä. Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu 
näkyy myös Pallaksella tehdyissä mit-
tauksissa, jossa nousua on 2,0 ppm 
(parts per million) vuodessa.

WMO:n tiedote kokonaisuudessaan: 
www.wmo.int/pages/mediacentre/
press_releases/index_en.html

Otsonia tuhoavien aineiden vähennyk- 
sistä huolimatta arvioidaan, että otsoni- 

kerros palautuu ennalleen vasta noin  
vuonna 2050. Yäilmakehän eli stratos-
fäärin otsonia tuhoavien aineiden käyttöä 
ja valmistusta on onnistuttu vähentämään 
voimakkaasti. Otsonia tuhoavien aineiden 
pitoisuudet ilmakehässä ovat kääntyneet 
laskuun. Tutkijat arvioivat, että otsoniker-
ros palautuu ennalleen vasta noin vuonna 
2050, ja Etelämantereen yllä 10-20 vuotta 
myöhemmin.
 
UV-säteilyn määrä hienoisessa nousussa 
 
Otsonikadosta puhuttaessa tulee erottaa 
kaksi erillistä, mutta toisiinsa yhteydessä 
olevaa ilmiötä: hidas, melko vakaa ja 

maa-ilmanlaajuinen stratosfäärin otsonin 
kokonaismäärän väheneminen, ja paljon 
voimakkaampi, mutta jaksoittainen otso-
nin väheneminen Maan napa-alueilla.

Etelämantereen yläpuolella havaittiin 
huomattava otsonin ohentuma ensim-
mäisen kerran vuonna 1985. Otsoniaukko 
muodostuu siellä elo–lokakuussa hyvin 
nopeasti: otsonin määrä romahtaa muuta-
massa viikossa. Tänä vuonna otsonikato on 
edennyt etelässä normaalisti eli se on arvi-
oiden mukaan hyvin samantapainen kuin 
keskimäärin viimeisten 20 vuoden aikana. 
Huhtikuussa 2011 olosuhteet myös poh- 
joisessa stratosfäärissä olivat poikkeuk-
sellisen suotuisat otsonikadolle. Tällöin 
havaittiin ensi kertaa niin voimakasta 
otsonikatoa, että voitiin puhua ensim-

mäistä kertaa Arktisesta otsoniaukosta. 
Otsoniaukon suuruus nosti seuraavan 
kesän UV-arvoja jonkin verran. Ohentu- 
nut otsonikerros ei pysty vaimentamaan 
Auringon ultraviolettisäteilyä yhtä tehok-
kaasti, joten UV-säteily Maan pinnalla voi-
mistuu. Ihosyöpäriskiä on yleensä pidetty 
ihmisille ongelmallisimpana lisääntyneen 
UV-säteilyn seurauksena.

http://ilmatieteenlaitos.fi/otsoni
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Väitös:

Väitös:
Ilmatieteen laitoksen tutkija Karri Saarnio 
on väitellyt biomassan palamisesta peräi-
sin olevien pienhiukkasten kemiallisesta 
määrittämisestä. Väitöksessä havaittiin 
puunpolton olevan ajoittain tärkein yksit-
täinen päästölähde pääkaupunkiseudun 
pientaloalueilla.

Yleinen kiinnostus biomassan pala-
mista kohtaan on kasvanut viime aikoi-
na. Kiinnostuksen kasvun taustalla on  
tarve vähentää fossiilisten polttoaineiden 
aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä, sillä bio-
massaa pidetään hiilidioksidipäästöjen 
suhteen neutraalina polttoaineena. Bio-
massan palaminen on kuitenkin yksi 
merkittävimmistä pienhiukkaslähteistä 
niin paikallisella tasolla kuin maailmanlaa-
juisestikin. Sen lisäksi että biomassaa pol-
tetaan lämpöenergian tuottamiseksi, syn-
tyy biomassan palamisen päästöjä myös 
esimerkiksi kulotuksista ja metsäpaloista. 
Väitöstyössä havaittiin, että puunpol-
tolla on merkittävä osuus ilmakehän 

pienhiukkaspitoisuuksiin pääkaupunki-
seudulla kylmänä vuodenaikana. Erityi-
sesti pientalovaltaisilla alueilla paikal-
listen puunpolton päästöjen osuus oli 
ajoittain huomattavan suuri. Puunpol-
tosta peräisin olevien pääkaupunki-
seudulle joko alueellisesti levinneiden 
tai kaukokulkeutuneiden pienhiukkasten 
osuus oli huomattava sekä pientalo- että 
kaupunkikeskusalueilla.

Puunpolton hiukkaspäästöjen lisäksi 
Venäjältä ja Baltiasta kulkeutuneet metsä-
palo- ja kulotussavut heikensivät ajoittain 
ilman laatua Helsingissä, erityisesti läm-
pimän kauden aikana. Väitöstyön tavoittee-
na oli selvittää laaja-alaisesti biomassan 
palamisesta peräisin olevien pienhiukkas-
ten kemiallista koostumusta sekä biomas-
san palamisen vaikutusta ilmakehän pien-
hiukkaspitoisuuksiin.

Väitöskirjan aineisto perustuu hiuk-
kasmittauksiin, joita tehtiin kuudessa 
Euroopan maassa 12:lla eri mittauspai- 

kalla vuosien 2002–2011 aikana. 
Lisäksi tutkimukseen kuului labora-
toriossa tehtyjä puunpolttokokeita. 
Väitös keskittyy erilaisissa biomassan pa-
lamistapahtumissa syntyneiden pienhiuk-
kasten pitoisuuden, kemiallisen koostu-
muksen, kokojakaumien sekä lähteiden 
tarkasteluun Pohjois-Euroopan boreaalisel-
la vyöhykkeellä. Työn erityisenä painopis-
teenä oli näytteenkeräys- ja analyysimene-
telmien kehittäminen lähdespesifisille 
merkkiaineille, jotta lähteen tunnistus 
voidaan suorittaa luotettavasti ja hyvällä 
aikaresoluutiolla ilmakehän pienhiukka-
sista. Kasvibiomassan palamisessa muo-
dostuvat anhydrosokerit (levoglukosaani, 
mannosaani ja galaktosaani) olivat eniten 
käytetyt merkkiaineet tässä väitöskirjassa. 

Väitöskirja julkaistaan sarjassa Finnish 
Meteorological Institute Contributions.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Svante Hen-
riksson on väitellyt tärkeiden ilmastonmuu-
tosta ja ilmastonvaihteluita aiheuttavien 
prosessien mallintamisesta. Väitöstyössä 
tutkitaan instrumenttihavaintojen aika-
kaudella (noin v. 1850-) tärkeitä pro-
sesseja: kasvihuonekaasujen aiheuttamaa 
lämpenemistä, pienhiukkasten ilmastovai-
kutuksia ja ilmaston sisäistä vaihtelua. 
Kasvihuonekaasujen aiheuttama lämmi-
tys selittää todennäköisesti valtaosan 
1900-luvulla havaitusta ilmaston lämpe-
nemisestä. Tämän rinnalla pienhiukkasten 
todennäköisesti viilentävä nettovaikutus 
ja sisäinen vaihtelu ovat merkittävästi 
myötävaikuttaneet havaittuun lämpötilake-
hitykseen. Erityisesti vuosikymmenten vä-
lillä on voimakkaita vaihteluita maapallon 
keskilämpötilan muutoksessa, joka selit-
tynee suureksi osaksi kasvihuoneilmiötä 
nopeammin muuttuvilla pienhiukkaspa-
kotteella sekä sisäisellä vaihtelulla. Pien-
hiukkasten ilmastovaikutusten ja sisäisen 
vaihtelun voimakkuuden arviot ovat siis 
tärkeitä paitsi näiden prosessien arvioi-
miseksi tulevaisuusennusteissa myös, jot- 

ta tähänastinen kasvihuonekaasujen ai-
heuttama lämmitys saadaan arvioitua 
mahdollisimman tarkasti.

Kasvihuoneilmiöstä tutkitaan erityises- 
ti ilmaston herkkyyttä eli maapallon kes-
kilämpötilan nousua hiilidioksidipitoisuu-
den kaksinkertaistuessa. Pienhiukkas-
ten eli aerosolien ilmastovaikutuksista 
väitöstyössä keskitytään pohjoisen pallon-
puoliskon tulivuorenpurkausten sekä In-
tian yllä olevien pienhiukkasten vaikutuk-
siin. Sisäisen vaihtelun osalta keskitytään 
erityisesti noin 65-vuotiseen jaksoon 
Pohjois-Atlantin alueella ja globaalisti. 
Päälöydöksiä väitöstyön toisiinsa vahvasti 
kytketyllä osa-alueilla on kolme. Ensinnä 
ilmaston herkkyyden päättely havainnoista 
on edelleen suhteellisen epävarmaa. Toisek-
si pohjoisen pallonpuoliskon (talvikauden 
ulkopuolella) korkeiden ja keskileveysas-
teiden tulivuorenpurkauksilla on selkeät, 
mutta tilastollisesti keskimäärin maltilliset 
ilmastovaikutukset. Intian aerosolit vii-
lentävät pintaa, lämmittävät ilmakehää ja 
todennäköisesti vähentävät monsuunisa-
teita. Kolmanneksi vuodesta 1850 nyky-

hetkeen havaitaan suhteellisen säännöllin-
en noin 65-vuotinen heilahtelu globaalissa 
keskilämpötilassa, amplitudina n. 0,05–
0,15 astetta. Heilahtelu löytyy hyvin vastaa-
van kaltaisilla ominaisuuksilla myös malli-
simulaatioissa.

Työn ensisijaiset työkalut ovat ECHAM5-
malliperheen tietokonemallit. Lisäksi 
analysoidaan havaintoja ja yksinkertaisem-
paa mallia. Aerosoli-ilmastomalli ECHAM5-
HAM simuloi ilmakehän lisäksi aerosolien 
päästöt, kuljetuksen, kemian ja pois-
tumisen ilmakehästä sekä aerosolien 
vaikutukset säteilynkulkuun ja joissakin 
simulaatioissa pilvipisaroihin. COSMOS-
milleniummallissa ilmakehä- ja valtameri-
mallit on kytketty toisiinsa, ilmakehämalliin 
on sisällytetty maankäyttö- ja hiilenkierto-
malli ja valtamerimalliin biogeokemiallinen 
malli. Mallien arviointi havaintoja vastaan 
on tärkeä osa väitöstyötä.

Väitöskirjan sähköinen versio: 
https://helda.helsinki.fi/ 
handle/10138/39306.

Biomassan palamisella ajoittain huomattava 
vaikutus pääkaupunkiseudun pienhiukkasmääriin

Kasvihuoneilmiö, pienhiukkaset
ja sisäinen vaihtelu ilmastomalleissa
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HSY:n vihreä energiantuotanto uuteen ennätykseen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut tuotti vihreää energiaa 
vuonna 2012 seitsemän prosenttia enemmän kuin edellis-

vuonna. Sähköä ja lämpöä tuotettiin uusiutuvista energialähteistä 
yhteensä 189 gigawattituntia, joka vastaa 94 prosenttia HSY:n 
energiankulutuksesta. Vihreää sähköä myytiin valtakunnan verk-
koon ennätykselliset 88 gigawattituntia.

HSY on yksi Helsingin seudun tärkeimmistä uusiutuvan ener-
gian tuottajista. Sen energiantuotanto perustuu biokaasun hyö-
dyntämiseen, tehokkaisiin lämmön talteenottojärjestelmiin jäte- 
vedenpuhdistamoilla ja Päijänne-tunnelin pienvesivoimaan. 
Lisäksi jätevesilämpöä hyödynnetään Helsingin ja jatkossa myös 
Espoon kaukolämmön tuotannossa. Käynnissä on myös useita 
selvityksiä aurinko- ja tuulienergian hyödyntämiseksi.

HSY:n kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2012 hiilidiok-
sidiksi laskettuna 202 000 tonnia, joka on hieman yli kolme 
prosenttia pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä. Suurimmat 
päästöt syntyivät kaatopaikan ja jätevedenpuhdistuksen pro-
sesseista (51 ja 32 prosenttia), kompostoinnista (9 prosenttia) ja 
ostosähköstä (6 prosenttia). Ulkoistetut toiminnot, mukaan lukien 
muualle ohjattu lietteen ja biojätteen käsittely, aiheuttivat noin 14 
000 tonnin lisäpäästöt.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen uudelta ja vanhalta 
jätetäyttöalueelta vapautuneesta kaatopaikkakaasusta kerättiin 
vuonna 2012 talteen 87 prosenttia, josta lähes 90 prosenttia 
käytettiin energiantuotantoon. Kaasunmuodostus ja metaani-
päästöt kasvoivat uudella, viimeistelemättömällä täyttöalueella. 
Kokonaisuudessaan HSY:n kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat 
edellisvuodesta 12 prosenttia, mutta ilman tehokasta kaasun-
keräystä HSY:n päästöt olisivat moninkertaiset.

www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto
 Aku Riihelä, Terhikki Manninen, Vesa Laine (2013):  
 Observed
HSY:n energiatase, energiansäästötoimet ja 
kasvihuonekaasupäästöt 2012 -raportti:
	 http://www.hsy.fi/tietoahsy/Documents/	 	
 Julkaisut/10_2013_energiatase_kasvihuone- 
	 paastot_2012_netti.PDF
Selailtava pdf:
	 http://www.hsy.fi/tietoahsy/Documents/	 	
 Julkaisut/10_2013_energiatase_ 
 kasvihuonepaastot_2012/index.html#1

Cencorp haastaa kiinalaisen valmis-
tuksen aurinkoenergiamarkkinoilla

Ensimmäiset suomalaiset aurinkoener-
giaa sähköksi muuttavat uuden sukupol-
ven aurinkosähkömodulit ovat jo lähteneet 
maailmalle Cencorpin Mikkelin tehtaalta. 
Suomalainen Cencorp uskoo pystyvänsä 
kilpailemaan uusimmalla teknologialla ja 
omalla automaatiolla kiinalaisen, pääa-
siassa käsityöhön perustuvan tuotan-
toteknologian kanssa. Sen kehittämät au-
rinoenergiatuotteet ulottuvat kokonaisista 
aurinkomodulitehtaista aurinkosähkömo-
duleihin ja niiden strategisiin osiin.

Teknologinen kyky hyödyntää aurinkoa energianlähteenä on pa-
rantunut merkittävästi viime vuosina. Aurinkosähköä kehitetään 
suoraan puolijohteilla pinnoitetuilla aurinkomoduleilla.

Cencorp on kehittänyt uuden sukupolven aurinkomodulinsa vir-
ranjohtimeksi modulin kokoisen, joustavan, kuparilla pinnoitetun, 
sähköä johtavan takalevyn eli taustajohtimen. Vastaavaa, ainut-

laatuista teknologiaa Cencorp on käyttänyt jo vuosia matkapuhe-
linten ja RFID antennien teollisessa valmistuksessa.

Perinteisessä aurinkomodulien valmistuksessa aurinkoken-
not juotetaan Cencorpin mukaan käsityönä johtimilla sarjaan 

ja edelleen liittimille. Tällöin johtimien 
vastuksesta aiheutuu yrityksen mu-
kaan virranhukkaa, ja juotosvirheistä 
tulee laadunvaihtelua. Johtavan taka-
levyn käyttöönotto muuttaa valmis- 
tuksen käsityöstä automaattiseksi proses-
siksi.

Yritys kertoo, että taustajohdinteknolo-
gian uskotaan valtaavan markkinoista 25 
prosentin markkinaosuuden vuoteen 2020 
mennessä. Markkinaennusteiden mu-
kainen kasvu vaatisi yli sadan miljoonan 

taustajohtimen vuosittaisen valmistuskapasiteetin jo lähivuosina.
Cencorp Oyj on osa suomalaista perheomisteista Savcor Grou-

pia.

www.cencorp.com



23

3  /  2 0 1 3     3  /  2 0 1 3     

Elintarvikeala haluaa tukea kuluttajien 
ilmastomyönteisiä valintoja
Joukko elintarvikealan yrityksiä sidos-
ryhmineen on laatinut suosituksen siitä, 
miten elintarvikkeiden ilmastoviestin-
nässä tulisi kansallisesti edetä. Alan 
yrityksillä on halukkuutta sitoutua suosi-
tuksen toteuttamiseen käytännössä. 
Maa- ja elintarviketalouden tutkimusk-
eskus MTT:n vetämässä Climate Com-
munication II -hankkeessa laadittiin 
etenemissuositus elintarvikealan ilmas-
toviestintään yhteistyössä hankkeen 
ohjausryhmän, tutkijoiden ja hankkeen 
työpajoihin osallistuneiden alan toimi-
joiden kanssa. Suosituksessa kehoteta-
an parantamaan kuluttajien tietämystä 
ja lisäämään viestintää elintarvikkeiden 
ilmastovaikutuksista. Se sisältää myös 
elintarvikealan yhteiset pelisäännöt il-
mastoviestintään.

”Ruoan ilmastovaikutukset ovat mer-
kittävämmät kuin usein ajatellaan –  

jopa neljännes kulutuksen ilmastovai-
kutuksista ja lähes puolet kulutuksen  
muista ympäristövaikutuksista aiheu-
tuu ruoasta. On siis tärkeää, että asi- 
asta viestitään ymmärrettävästi ja jo-
hdonmukaisesti, jotta kuluttajat voivat  
käyttää saamaansa tietoa kestävämp-
ien ruokavalintojen tukena”, hank- 
keen vastuullinen johtaja Juha-Matti 
Katajajuuri toteaa.

Nykyään Suomessa on käytössä neljä 
erilaista pakkausmerkintää, jotka ker-
tovat elintarvikkeen ilmastovaikutuk-
sista. Suositus on askel kohti yhdenmu-
kaisempaa viestintää elintarvikkeiden 
ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. MTT:n  
julkaisema kuluttajatutkimus osoitti, 
etteivät kuluttajat vielä täysin tiedosta 
ruoankulutuksen vaikutuksia ympäris- 
töön ja ilmastoon. Lisäksi kuluttajilla 
on osittain virheellisiä käsityksiä siitä, 

mitä hiilijalanjäljellä tarkoitetaan ja siitä, 
mitkä tekijät määrittävät ilmastoystäväl-
lisen elintarvikkeen. Kuluttajatutkimuk-
seen vastanneista suurin osa kertoi, että 
tieto elintarvikkeen ilmastovaikutukses-
ta vaikuttaisi ostopäätökseen. Tuotteiden 
hiilijalanjälkien vertailun tulisi kuitenkin 
olla helpompaa ja asiasta pitäisi tiedot-
taa näkyvämmin.

www.mtt.fi

Linkki viestintäsuosituksiin:
https://portal.mtt.fi/portal/page/ 
portal/mtt/hankkeet/climate- 
communication-I-II/Elintarvik-
keiden%20ilmastoviestint%C3%A4%20 
Suomessa%20-seminaari%20
2.10.2013/Etenemissuositus.pdf

Tutustu Ilmastoveiviin!
HSY on kehittänyt maksuttoman Ilmas- 
toveivi-työkalun, jolla voi luoda erilai- 
sia kasvihuonekaasupäästöjen vähentä-
misskenaarioita pääkaupunkiseudulla.

Päästöjä pitäisi vähentää pääkaupunki-
seudulla ainakin 80 prosenttia seuraavi-
en vuosikymmenien aikana. Ilmastoveivi 
havainnollistaa, minkälaisia muutoksia 
on tehtävä päästöjen vähentämiseksi ja il-
mastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ilmas-
toveivillä voi siten tutkia tulevaisuutta.

Ilmastoveivissä voi tarkastella koko 
pääkaupunkiseutua tai pelkästään 
Helsinkiä, Espoota, Vantaata tai Kau-
niaista. Se tuottaa tietoa päätöksen-
tekijöille, kau-pungin virkamiehille ja 
suunnittelijoille, mutta se soveltuu kai-
kille ympäristöasioista ja kaupungin 
kehityksestä kiinnostuneille ihmisille. 
Omia ratkaisujaan voi myös jakaa ja esi-
tellä esimerkiksi Facebookin kautta.

Koska työkalu perustuu pääkaupunki-
seudun viralliseen kasvihuonekaasu-
päästöjen seurantaan ja laskentatapaan, 
sitä voi käyttää myös tutkimustyössä. 
Lisäksi työkalu soveltuu käytettäväksi 
opetustarkoituksessa esimerkiksi yliopis-
toissa tai lukioissa.

www.hsy.fi/ajankohtaista/uutisarkisto
http://ilmastoveivi.fi/app/

YM ja Motiva: 

Energia- 
todistusten 
hinnat kohtuullsia
Ympäristöministeriön ja Motivan mukaan 
olemassa olevien omakotitalojen energia-
todistusten hinnat ovat yleisesti ottaen 
kohtuullisia: keskimäärin noin 520 euroa 
ja yli 90 prosentissa alle 700 euroa. En-
ergiatodistuksen myös saa suhteellisen 
nopeasti, runsaassa 70 prosentissa ta-
pauksista alle viikossa.

Tiedot perustuvat 54 energiatodistuksen 
laatijalle lähetettyyn kyselyyn, johon vasta-
si 43 laatijaa. Vastaajat olivat laatineet yli 
600 energiatodistusta olemassa oleville 
omakotitaloille 1.6.2013 voimaan tulleen 
rakennusten energiatodistusta koskevan 
lain mukaan.
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Ilmanlaadun  
mittalaitteet- ja järjestelmät

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens

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

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

KERUU, -KÄSITTELY JA
RAPORTOINTIOHJELMAT

WWW.HNUNORDION.FI

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

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

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

Ilmanlaadun mittalaitteet ja järjestelmät
Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
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Sinikellonkuja 4, 01300 Vantaa
 010-820 1130        fax. 010-820 1103        e-mail: sales@labtronic.�  www.labtronic.�

Säteily, partikkeli ja
ympäristömittalaitteet

TSI®

The range

Professional Radon Monitoring

        SMPS    APS   CPC   UFP

v elektroni ikkaa
teollisuudelle ja tieteelle

30
Jubilee

1978 -2008

Koti- ja ulkomaan hankkeisiinne:

 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus

 Teknis-taloudelliset selvitykset

 Kaupunki- ja aluemallit

 Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly

 Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus

 Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

Kivipöytälänkuja 2

33920 Pirkkala

Puh/fax: 03-2664396

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

Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa

alan kaikki palvelut yli 25 v. kokemuksella
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Lue Ilmansu-
ojelua
myös netissä
www.isy.fi

KONTRAM OY, Tuupakantie 32 a, 01740 Vantaa. Puh. (09) 8866 4500, faksi (09) 8866 4599
e-mail: analyysi@kontram.fi, www.kontram.fi
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Ilmianna hyvä opinnäytetyö!
Ensi vuonnakin ansiokkaille opinnäytteille
jaetaan stipendit.

» Ilmansuojeluyhdistys haluaa tukea 
ilman- ja ilmastonsuojeluaiheista 
opiskelua ja tarjoaa vuosittain kaksi 
200 euron arvoista stipendiä parhaille 
ilman- tai ilmastonsuojeluaiheisille 
opinnäytetöille. Stipendit jaetaan 
elokuussa järjestettävillä Ilmansuojelu-
päivillä Lappeenrannassa, jossa stipen-
din saajat voivat myös esittellä töitään. 
Stipendin lisäksi palkkioon sisältyy 
osallistuminen Ilmansuojelupäiville 
matka- ja majoituskustannuksineen.
Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden 
esitellä opinnäytetyönsä Ilmansuojelu-
lehdessä, joka ilmestyy neljä kertaa 

vuodessa. Julkaistusta artikkelista 
opiskelijalle maksetaan 100 euron 
palkkio. Julkaisusta ja sen ajankohdasta 
päättää lehden päätoimittaja.

Stipendiä haetaan lähettämällä 
yhdistyksen sihteerille tiivistelmä 
tai lyhennelmä opinnäytetyöstä 
osoitteeseen sihteeri@isy.fi 
toukokuun viimeiseen päivään 
mennessä.

Stipendin haku



27

3  /  2 0 1 3     3  /  2 0 1 3     

llmansuojeluyhdistys ry. 
toimii alansa valtakunnallisena 
ympäristönsuojelujärjestönä.

llmansuojeluyhdistyksen tarkoituksena 
on edistää ilmansuojelua ja ilman-
suojelun tutkimusta Suomessa sekä 
toimia yhdyssiteenä ilmansuojelun 
parissa työskentelevien henkilöiden ja 
yhteisöjen välillä Suomessa ja ulkomail-
la.llmansuojeluyhdistys pyrkii toimin-
nallaan edistämään ilmansuojelualalla 
toimivien henkilöiden ammattitaitoa. 
Ilmansuoje-luyhdistys on perustettu 
vuonna 1976.

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.

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.

llmansuojeluyhdistys:

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

2. suunnittelee ja järjestää koulutusta 
sekä keskustelutilaisuuksia

3. järjestää ekskursioita kotimaassa ja 
ulkomaille

4. tiedottaa ajankohtaisista ilman-
suojeluasioista jäsenlehdessään

5. antaa lausuntoja ja tekee esityksiä 
alaansa kuuluvissa asioissa

6. harjoittaa julkaisutoimintaa
7. osallistuu kansainväliseen tiedon-

vaihtoon

Luftvårdsföreningen:

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

2. planerar och ordnar skolningstill-
fällen samt bedriver publikations 
-verksamhet

3. ordnar exkursioner både i Finland 
och utomlands

4. rapporterar om aktuella luftvårds-
frågor i sin medlemstidning

5. avger utlåtanden och tar initaiativ 
i luftvårdsfrågor

6. bedriver publikationsverksamhet 
och

7. deltar i det internationella 
luftvårdssamarbetet

FAPPS:

1. follows technical, scientific, 
administrational and legislational 
developments of air protection

2. plans and organizes education and 
seminars

3. organizes excursions in Finland and 
abroad

4. informs about air protection issues 
of current interest in the magazine 
of FAPPS

5. gives statements and prepares 
proposals about air protection 
issues

6. publishes
7. participates in the international 

information exchange
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Markku Tahkokorpi
puheenjohtaja 
Aurinkoteknillinen yhdistys ry 
PL 3, 06151 Porvoo 

hankejohtaja 
Suomen Lähienergialiitto ry
Kivennavankuja 11 B 3, 02130 
Espoo
p. 050 1445
markku.tahkokorpi@sci.fi

Anders V. Lindfors
erikoistutkija
Ilmatieteen laitos 
Kuopion yksikkö
PL 1627, 70211 Kuopio
p. 029 539 1000
anders.lindfors@fmi.fi 

Aku Riihelä
tutkija
Ilmatieteen laitos
uudet havaintomenetelmät
PL 503, 00101 Helsinki
p. 029 539 1000
aku.riihela@fmi.fi

Antti Tohka
lehtori
Metropolia AMK
Environmental Engineering
PL 4071, 00079 Metropolia
p. 040 1424943
antti.tohka@metropolia.fi

Kerttu Kotakorpi
meteorologi
Ilmansuojeluyhdistys ry:n 
sihteeri
PL 136, 00251 Helsinki
p. 045 1335989 
sihteeri@isy.fi

Katja Lovén
ryhmäpäällikkö
Ilmatieteen laitos, ilmanlaatu-
palvelut
PL 503, 00101 Helsinki
p. 029 539 5449 ja 050 9195456
katja.loven@fmi.fi
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