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Viime aikojen uutisten valossa tässä pääkirjoituksessa ei voi olla 
palaamatta ilmastonmuutokseen, aiheeseen, jota tällä palstalla 
käsiteltiin myös vuoden ensimmäisessä numerossa. Aihe on py-
syvästi tapetilla ja syystä. Entistä selvemmäksi on käynyt, että 
kriittisiä päästöjä on hillittävä maapallomme ilmakehän suojaa-
miseksi.

Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC on tätä kirjoitettaessa 
juuri saanut valmiiksi tämänkertaisen arviointiraportin yhteen-
vedon. Se vahvistaa aiemmat johtopäätökset ihmisen toiminnan 
vaikutuksista ilmastoon. Kuvan tarkentuessa on näköpiiriin tullut 
uusiakin murheita. Lämpeneminen heikentää maaperän ja valta-
merien kykyä sitoa ilman hiiltä. Siten ilmakehään päätyvästä hii-
lidioksidista yhä suurempi osa jää sinne, kun ilmasto lämpenee.

Valmistuneen IPCC-työn voima on siinä, että lähes 4000 tutkijaa 
ja asiantuntijaa 130 maasta on vuoden mittaan osallistunut arvi-
ointiraportin eri osien kirjoittamiseen ja tarkistamiseen. Yhteen-
veto suosituksineen perustuu julkaistuun tieteelliseen tietoon, jota 
on avoimesti käsitelty ilmastopaneelin kokouksissa, joihin myös 
hallitusten edustajat ovat osallistuneet. 

Raportti on siis painavaa tekstiä eri maiden poliitikoille, jotka 
joulukuussa aloittavat sen käsittelyn YK:n ilmastokokouksessa 
Indonesian Balilla. Neuvottelut tähtäävät maailmanlaajuiseen yh-
teiseen ohjelmaan, jossa sovellettaisiin muutosta hillitseviä kei-
noja. Esimerkiksi puhtaampi teknologia tai päästöjen hinnoittelu 
vievät rahaa, mutta hinta on tuntuvasti pienempi kuin mitä ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamat seuraukset maksaisivat.

Hallitusten on kannettava oma vastuunsa ja näytettävä suuntaa. 
Yhteisymmärryksen saavuttaminen asiassa kannustaisi vähäisem-
piäkin toimijoita liikkeelle ja loisi toivoa ison haasteen edessä. 
Kyse ei ole ’vain’ ilmastosta, vaan elämän edellytyksien säilyt-
tämisestä isoilla alueilla maapalloa ja ihmisten välisten vakavien 
konfliktien välttämisestä. Viimeksi mainittuun viittasi myös Nor-
jan Nobel-komitea myöntäessään tämän vuoden rauhanpalkinnon 
IPCC:lle ja USA:n entiselle varapresidentille Al Gorelle, joka 
nyttemmin on ansioitunut ilmastolähettiläänä.

Aira Saloniemi

Ilmastoneuvotteluissa 
kuumaa?
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Ympäristölupamenettelyjä 
tehostetaan

Ympäristöministeriössä käynnis-
tettiin vuonna 2006 kaksivuotinen 
valtion hallinnon tehostamishanke, 
jonka tehtävänä oli valmistella ym-
päristölupajärjestelmän ja –hallin-
non uudistamista. Hanke jakautui 
kolmeen osaprojektiin, jotka ovat: 

1) ympäristölupamenettelyn ke-
ventäminen

2) ympäristölupahallinnon uudis-
taminen ja 

3) ympäristölupaprosessin sekä 
–päätösten tietosisällön ja ra-
kenteen kehittäminen. 

Ympäristölupamenettelyn keven-
täminen –projektin yhtenä keskei-
senä tehtävänä oli normiohjauksen 
kehittäminen. Normiohjauksella 

Normeilla tehokkaampaan 
pienten energiantuotanto-
laitosten sääntelyyn

Sirpa Salo-Asikainen
Ylitarkastaja
Ympäristöministeriö

tarkoitetaan toimialoittaisia valtio-
neuvoston asetuksia, joissa sääde-
tään kootusti kyseisen toimialan 
ympäristövaatimuksista. Valtio-
neuvoston asetus asettaa toimialan 
ympäristönsuojeluvaatimuksille 
vähimmäistason, jota soveltamis-
alaan kuuluvissa laitoksissa on nou-
datettava. Normia voidaan soveltaa 
joko ympäristölupamenettelyssä 
tai kevyemmissä hyväksymis- tai 
tietojärjestelmään merkitsemisme-
nettelyissä.

Pilottitoimialoiksi valittiin pienet 
energiantuotantolaitokset, polttoai-
neiden jakeluasemat ja eläinsuojat. 
Jo aikaisemmin oli aloitettu normi-
en valmistelu kivenmurskaamoille 
ja – louhimoille sekä asfalttiasemil-
le. Merkittävä osa nykyisistä kun-
tien lupapäätöksistä koskee näitä 
toimialoja. Valituille toimialoille 

Pienet energiantuotantolaitokset on yksi pilottitoimialoista, joille on 
tarkoitus säätää valtioneuvoston asetuksella toimialaa koskevat ym-
päristönsuojelun vähimmäisvaatimukset ja siirtää osa nykyisin ympä-
ristöluvanvaraisista laitoksista kevyempään menettelyyn, tietojärjes-
telmään merkitsemismenettelyyn.
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oli yhteistä myös se, että toimialan 
sisällä lupapäätökset ovat olleet 
melko yhtenäisiä eikä paikallisilla 
olosuhteilla ole ollut ratkaisevaa 
merkitystä lupapäätösten sisältöön. 
Normiohjausta onkin  tarkoituksen-
mukaista kehittää erityisesti laitos-
määrältään suurille ja tekniikaltaan 
suhteellisen muuttumattomille toi-
mialoille.
 
Hyvin suunnitellun, toteutetun ja 
kohdennetun normiohjauksen etui-
hin kuuluu mm. se, että ympäris-
tönsuojelun taso nousee, kun kaikki 
laitokset joutuvat täyttämään nor-
mien vaatimukset, että vaatimukset 
ovat ennakoitavissa ja muutoksen-
haku sekä valitusten käsittely on 
helpompaa. Vaikka kansalaisten 
ja toiminnanharjoittajien osallistu-
misoikeudet jossain määrin kaven-
tuisivat, heidän oikeusturvansa ei 
heikkene, koska samat vaatimukset 
koskevat kaikkia toiminnanharjoit-
tajia ja kansalaiset tietävät, mitä lai-
toksilta voidaan edellyttää.

Normi pienille 
energianlaitoksille 

Energiantuotantolaitoksien normi 
koskisi polttoaineteholtaan yli yh-
den megawatin mutta alle 50 mega-
watin kattiloiden, kaasuturpiinien, 
polttomoottorien ja näiden yhdis-
telmien ympäristönsuojeluvaati-
muksia. Valtioneuvoston asetus 
pitäisi siis sisällään ilmapäästövaa-
timusten lisäksi myös muut ympä-
ristönsuojeluvaatimukset, jotka on 
tähän saakka annettu pääasiassa 
tapauskohtaisen harkinnan perus-
teella. Asetusta sovellettaisiin sekä 
luvanvaraisiin että tietojärjestel-
mään merkittäviin laitoksiin, joiden 
polttoaineteho on 5-50 MW. Lisäk-
si asetusta sovellettaisiin ohjeelli-

sena polttoaineteholtaan yli yhden 
megawatin, mutta alle 5 megawa-
tin  laitoksiin. Nykytilanteeseen 
verrattuna uutta toimialakohtaisen 
normin lisäksi olisi se, että normin 
ansiosta osa laitoksista siirtyisi lu-
pamenettelystä tietojärjestelmään 
merkitsemismenettelyyn. Koko toi-
mialaa koskevan normin ja keven-
netyn menettelyn avulla tehostettai-
siin ympäristölupamenettelyjä. 

Ehdotus siirtäisi merkittävän osan  
pienistä energiantuotantolaitoksista 
lupamenettelystä rekisteröintime-
nettelyn  piiriin. Rekisteröintime-
nettelyyn siirtyisivät kaikki kaa-
sumaista tai kiinteä polttoainetta 
käyttävät polttoaineteholtaan alle 
50 MW:n energiantuotantolaitok-
set,  huippu- ja varalaitokset sekä 
polttoaineteholtaan alle 20 MW:n 
kiinteätä polttoainetta polttavat yk-
siköt, jos laitos noudattaisi ko. ase-
tuksen vaatimuksia eikä toiminnasta 
voisi päästä vesiin tai vesihuoltolai-
toksen viemäriin ympäristönsuoje-
luasetuksen (169/2000) liitteessä 1 
ja 2 mainittuja aineita tai vesiympä-
ristölle vaarallisista ja haitallisista 
aineista annetun valtioneuvoston 
asetuksen (1022/2006) liitteessä 1 
mainittuja aineita sellaisia määriä, 
että niiden päästämisestä aiheutuu 
ympäristön pilaantumisen vaaraa 
tai haittaa vesihuoltolaitoksen toi-
minnalle. Ympäristölupa tarvittai-
siin kuitenkin aina, jos toiminta on 
YSL 30 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tua eli

1) toiminta edellyttää ympäristölu-
paa 28 §:n 2 momentin kohdan 
1-3 tai 5 perusteella;

2) on 29 §:ssä tarkoitettua;
3) sijaitsee tärkeällä tai muulla 

vedenhankintaan soveltuvalla 
pohjavesialueella
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Vähäiset, ennakoitavat
vaikutukset

Tietojärjestelmään merkittäväksi 
ehdotettavan laitosjoukon ympäris-
tövaikutukset ovat melko vähäisiä 
ja hyvin ennakoitavissa. Niitä kos-
kevat lupapäätökset ovat myös ol-
leet vakiintuneita sisällöltään eikä 
päätöksistä ole juurikaan valitettu. 
Käytetty tekniikka on myös melko 
vakiintunutta. Polttoaineteholtaan 
yli 20 MW:n kiinteää polttoainetta 
käyttävien laitosten ympäristövai-
kutukset sen sijaan ovat jo melko 
suuret, erityisesti hiukkaspäästöt, 
polttoaineiden varastoinnin mah-
dolliset haitat ja toimintaan liitty-
vän liikenteen haitat. Siten niiden 
kohdalla tapauskohtainen harkin-
ta ympäristölupamenettelyssä on 
edelleen tarpeen, etenkin niiden 
sijoittumisesta päätettäessä. Tosin 
lupaharkintakin perustuu toimialan 
normiin, mutta tällöin lupaviran-
omainen voi antaa myös täydentä-
viä määräyksiä tarpeen mukaan.

Tietojärjestelmään merkitsemisellä 
tarkoitetaan menettelyä, jossa toi-
minnanharjoittaja täyttää toimialaa 
koskevan ilmoituslomakkeen ja vi-
ranomainen tarkistaa ilmoituksen, 
merkitsee toiminnan tietojärjestel-
mään sekä ilmoittaa merkinnästä 
toiminnanharjoittajalle ja valvoval-

le viranomaiselle.  Hallintopäätöstä 
ei näistä rekisteröinti-ilmoituksista 
tehtäisi.

Valtioneuvoston asetus sisältäisi 
säännöksiä muun muassa seuraa-
vista seikoista: soveltamisala, mää-
ritelmät, sijoituspaikkaa koskevat 
yleiset edellytykset, tekniset ja ra-
kenteelliset ympäristönsuojeluvaa-
timukset, parhaan käyttökelpoisen 
tekniikan noudattaminen, päästö-
raja-arvot ja niiden noudattaminen, 
meluntorjunta, jätteiden käsittely, 
jätevesien käsittely, tarkkailu, poik-
keukselliset tilanteet, valvontatieto-
jen toimittaminen ympäristönsuoje-
lun tietojärjestelmään, voimaantulo 
ja voimassaolo. Liitteessä on esitet-
ty energiantuotantoyksiköille ehdo-
tetut parhaaseen käyttökelpoiseen 
tekniikkaan perustuvat päästöraja-
arvot.

Normiehdotus lausunnolle

Normiehdotus lähtee lausunnolle 
vuoden vaihteessa yhdessä Ympä-
ristölupamenettelyjen keventämi-
nen –projektin muiden ehdotusten 
kanssa. Lausuntopalautteen perus-
teella esityksiä tarkistetaan ja val-
tioneuvoston asetukset toimiala-
kohtaisiksi normeiksi annettaneen, 
toivottavasti ensi vuonna.
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Polttoaineteho Hiukkaset
mg/m3n

NOx
mg/m3n

SO2
mg/m3n

Öljy 1 O2=3% O2=3% O2=3%
1≤P≤5 MW <100 <800
5<P≤50 MW <502 <600
1≤P≤50 MW <1700

Kaasumaiset 
polttoaineet

O2=3%

1≤P≤15 MW <340
15<P≤50 MW <200

Puu ja muut kiin-
teät biopolttoaineet3

O2=6% O2=6%

1≤P≤5 MW <250
5<P≤10 MW <125
10<P≤50 MW <50
1≤P≤50 MW <250 <200

Turve O2=6% O2=6% O2=6%
1≤P≤5 MW <250
5<P≤10 MW <125
10<P≤50 MW <50
1≤P≤50 MW <450 <500

Hiili O2=6% O2=6% O2=6%
1≤P≤50 MW <50 <275 <1100

1kevyelle polttoöljylle hiukkaspäästötaso on 50 mg/m3n (O2= 3 %) koko-
luokasta ja laitoksen käyntiajasta  riippumatta
2huippu- ja varakuormakattiloille 70 mg/m3n
3pelletit, ruokohelpi, olki yms. 

Taulukko 1. Uusien polttoaineteholtaan 1-50 MW:n kattiloiden 
päästöraja-arvot

Työryhmän ehdotus pienten 
energiantuotantoyksiköiden  
päästöraja-arvoiksi

�.  Polttoainekohtaiset 
päästöraja-arvot uusille ja 
olemassa oleville kattiloille 
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Polttoaineteho Hiukkaset
mg/m3n

NOx
mg/m3n

SO2
mg/m3n

Öljy 1 O2=3% O2=3% O2=3%
1≤P≤5 MW <140 (<200)
5<P≤50 MW <70 (<140)
1≤P≤15 MW <900 (<900)
15<P≤50 MW <600 (<600)
1≤P≤50 MW <1700 (<1700)

Kaasumaiset 
polttoaineet

O2=3%

1≤P≤15 MW <400 (<400)
15<P≤50 MW <300 (<300)

Puu ja muut kiin-
teät biopolttoaineet2

O2=6% O2=6%

1≤P≤5 MW <350 (<375)
5<P≤10 MW <150 (<250)
10<P≤50 MW <50 (<125)
1≤P≤50 MW <450 (<500) <200 (200)

Turve O2=6% O2=6% O2=6%
1≤P≤5 MW <350 (<375)
5<P≤10 MW <150 (<250)
10<P≤50 MW <50 (125)
1≤P≤50 MW <600 (625) <500 (<500)

Hiili O2=6% O2=6% O2=6%
1≤P≤50 MW <50 (<140) <415 (<550) <1100 (<1100)

1kevyelle polttoöljylle hiukkaspäästötaso on 50 mg/m3n (O2= 3 %) 
kokoluokasta ja laitoksen käyntiajasta  riippumatta
2ruokohelpi, olki, pelletit yms. 

Taulukko 2. Olemassa olevien polttoaineteholtaan 1-50 MW:n 
kattiloiden päästöraja-arvot  
 (suluissa vara- ja huippukuormakattiloiden päästöraja-arvo) 
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NOx
< 10 MW

NOx
> 10 MW

SO2 Hiukkaset

mg/m3n
O2= 15 %

mg/m3n  
O2= 15 %

mg/m3n
O2= 15 %

mg/m3n
O2= 15 %

Öljydieselmoottori  
(GI)

< 1600* < 750** < 600  < 60

Kaasudieselmoot-
tori
(GD), kaasu

<1600* < 750** 

Kipinäsytytteinen 
moottori
(SG)
Kaksoispolttoaine-
moottori
(DF), kaasu

< 175

< 175

Kaasuturbiini < 115 

Taulukko 3.  Uusien polttoaineteholtaan 1-50 MW:n diesel- ja 
kaasumoottoreiden ja kaasuturbiinien  päästöraja-arvot

2. Monipolttoainekattilan  
päästöraja-arvon 
määrääminen 

Monipolttoainekattilan päästöra-
ja-arvo lasketaan keskimääräisen 
polttoaineen käytön perusteella 
kalenterivuoden ajalta. Uusille kat-

tiloille päästöraja-arvo lasketaan 
suunnitelluilla käyttömäärillä ja 
vanhoille kattiloille toteutuneilla 
käyttömäärillä. 

A = polttoaineen A lämpöarvo (MJ/kg) x polttoaineen A määrä (kg/h tai t/a)
B = polttoaineen B lämpöarvo (MJ/kg) x polttoaineen B määrä (kg/h tai t/a)
C = polttoaineen C lämpöarvo (MJ/kg) x polttoaineen C määrä (kg/h tai t/a)

raja-arvopolttoaineA  x A + raja-arvopolttoaineB x B + raja-arvopolttoaineC x C
Raja-arvo =  

A + B + C 

Monipolttoainekattilan päästöraja-arvon laskentakaava
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täväksi laitosalueen ulkopuolelle. 
Rekisterit perustuvat YK:n ympä-
ristö- ja kehityskonferenssissa Rio 
de Janeirossa 1992 tehtyihin pää-
töksiin. 

Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus Euroopan päästö- ja siirto-
rekisteristä (E-PRTR) on annettu 
18.1.2006 (EY 166/2006). Asetuk-
sella saatettiin täytäntöön YK:n Eu-
roopan talouskomission yleissopi-
mukselle eli Århusin sopimukselle 
jatkoa oleva YK:n talouskomission 
päästö- ja siirtorekistereitä koskeva 
ns. Kiovan pöytäkirja. Euroopan 
yhteisö allekirjoitti sen vuonna 
2003. E-PRTR korvaa Euroopan 
ympäristökeskuksen ylläpitämän 
Euroopan päästörekisterin (EPER).

Toiminnanharjoittajan on tunnis-
tettava epäpuhtauksien luettelosta 
kolmenlaisia aineita: toiminnalle 
relevantit aineet (relevant), ne ai-
neet, jotka eivät ole relevantteja 
toiminnon kannalta (non-relevant, 
NR) sekä aineet, joiden pitoisuus 
on alle määritystarkkuuden (non-

Toiminnanharjoittajat raportoi-
vat kuluvaa vuotta koskevat tiedot 
kansallisille viranomaisille ensi 
vuoden 2008 helmikuun loppuun 
mennessä ja jäsenvaltiot raportoi-
vat tiedot eteenpäin vuoden 2009 
kesäkuun loppuun mennessä. Ko-
mission on tarkoitus julkaista tiedot 
syksyllä 2009. Sähköinen rekisteri 
tulee julkiseen käyttöön Internetin 
välityksellä.

Suomessa toiminnanharjoittajat 
raportoivat vuotta 2007 koskevat 
tiedot  vuoden 2008 helmikuun 
loppuun mennessä muun vuosira-
portoinnin yhteydessä VAHTI-jär-
jestelmään.

Päästö- ja siirtorekisterit ovat ym-
päristötietokantoja, joiden tarkoi-
tuksena on lisätä yleisön tietoi-
suutta ympäristön kuormituksesta 
sekä edistää ympäristönsuojelulle 
asetettujen tavoitteiden seurantaa. 
Ne sisältävät laitoskohtaista tietoa 
päästöistä ilmaan, veteen ja maape-
rään sekä tietoa jätteistä ja jätteiden 
siirroista käsiteltäväksi tai hävitet-

Anna Häyrinen
Ympäristöinsinööri
Helsingin Energia

Laitoskohtaisia päästötietoja sisältävä Euroopan ympäristökeskuksen 
ylläpitämä Euroopan päästörekisteri EPER korvataan tänä vuonna 
uudella eurooppalaisella päästö- ja siirtorekisterillä (E-PRTR). Ver-
rattuna aiempaan EPER-päätökseen uusi E-PRTR-asetus on laajempi 
ja koskee useampia raportointivelvollisia toimintoja ja epäpuhtauksia. 
Asetus koskee 91 epäpuhtautta, joista ilmaan johdettavia on 60, veteen 
johdettavia 71 ja maaperään johdettavia 61. Lisäksi on raportoitava 
käsiteltäväksi tai loppusijoitukseen toimitetut jätteet.

Uusi eurooppalainen päästö- 
ja siirtorekisteri E-PRTR
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detectable, ND). Raportoitavista 
aineista tulee ilmoittaa perustuuko 
määritys mittaukseen (M), lasken-
taan (C) vai arvioon (E). Mittaus-, 
laskenta- tai arviointimenetelmä 
on myös ilmoitettava, eli esimer-
kiksi jatkuvatoiminen päästömit-
taus, polttoainetietoon perustuva 
laskenta tai tapauskohtainen arvio. 
Asetuksessa on määrätty raportoi-
taville aineille kynnysarvot, mutta 
Suomessa on sovittu kansallisesti, 
että toiminnanharjoittajat raportoi-
vat kaikki relevanteiksi katsottujen 
aineiden päästöt viranomaiselle, 
joka raportoi komissiolle ainoas-
taan kynnysarvon ylittävät päästöt.

Asetuksen mukaan toiminnanhar-
joittajien tulisi käyttää raportoin-
nissa parasta saatavilla olevaa tie-
toa ja viranomaisen tulisi arvioida 
toiminnanharjoittajien antamien 
päästötietojen täydellisyyttä, joh-
donmukaisuutta ja luotettavuutta.
Täydellisyydellä tarkoitetaan sitä, 
että kaikki relevantit päästöt on ra-
portoitu. Raportoinnissa tulisi huo-
mioida kaikki päästölähteet. Myös 
laitosalueella syntyvät hajapäästöt 
tulisi arvioida. Tietojen johdonmu-
kaisuudella tarkoitetaan sitä, että 
tietojen määrittämisessä käytetään 
yksiselitteisiä, yhtenäisiä ja luotet-
tavia menetelmiä. Päästötietojen 

johdonmukaisuus mahdollistaa 
tiedon vertailun laitosten ja jäsen-
valtioiden välillä. Johdonmukai-
suuteen läheisesti liittyvällä tiedon 
luotettavuudella tarkoitetaan tiedon 
todenperäisyyttä, vertailtavuutta ja 
läpinäkyvyyttä, mitkä edellyttävät 
myös riittävää määritysmenetelmi-
en dokumentointia.

Viranomaisten lisäksi myös toimin-
nanharjoittajille on etua siitä, että 
raportoitu päästötieto on mahdol-
lisimman laadukasta, etenkin kos-
ka päästörekistereihin ilmoitettuja 
päästötietoja käytetään lähtötietoi-
na laskettaessa ja raportoitaessa 
kansallisia päästöjä erilaisia tar-
koituksia varten. Kansallisesti esi-
merkiksi metsäteollisuus sekä ener-
giateollisuus ovat laatineet omille 
toimialoilleen kansallisen ohjeis-
tuksen päästötiedon tuottamisesta 
päästörekistereitä varten. Euroo-
pan tasolla esimerkiksi energia-ala 
VGB PowerTechin asiantuntija-
työryhmän toimesta on suunnitte-
lemassa koko toimialaa koskevaa 
raportointikäytäntöä.

Lisätietoa E-PRTR-raportoin-
nista sekä tietoa päästötietojen 
tuottamiseen on Ympäristöhal-
linnon verkkosivuilla osoittees-
sa www.ymparisto.fi.
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EU:n yhteisölainsäädännössä on 
valmistunut viime vuosina di-
rektiivit suurille polttolaitoksille 
(large combustion plants, LCP, 
2001/80/EC) sekä jätteenpoltolle 
2000/76/EC. Nämä direktiivit ai-
heuttavat muutoksia suomalaisiin 
päästömittauskäytäntöihin, kuten 
päästömittauksiin ja niiden laadun-
varmistukseen sekä päästörajoihin. 
Direktiivit on otettu käyttöön Suo-
messa valtioneuvoston asetuksina 
N:o 362/2003 (jätteenpoltto) sekä 
N:o 1017/2002 (LCP-asetus). 

Yhteistä molemmille edellä maini-
tuille asetuksille on se, että niissä 
esitetään vaatimuksia päästöjen 
jatkuvatoimiselle mittaukselle ja 
mittausten laadunvarmistukselle. 

Standardi SFS-EN 14181 ja 
sen kansallinen tulkinta

Tuula Pellikka
Erikoistutkija 
VTT

Harri Puustinen
Tutkimusinsinööri
VTT

Ensimmäisenä nämä uudet mit-
tausvelvoitteet astuivat voimaan 
27.11.2004 alkaen yli 100 MW:n 
voimalaitoksilla, joissa vaaditaan 
jatkuvatoimisia mittauksia (tiettyjä 
poikkeuksia lukuun ottamatta) rik-
kidioksidi-, typenoksidi ja hiukkas-
pitoisuudelle. 

Tietojen vertailtavuus tärkeää

EU:n jäsenmaiden tulee tehdä pääs-
töinventaarioita IPPC-direktiivin 
mukaisista laitoksista ja raportoida 
ne EU:n komissiolle. Maiden il-
moittamat tiedot kootaan julkiseen 
EPER-rekisteriin (European Pollu-
tant Emissions Register). Tämä re-
kisteri sisältää noin 20 000 euroop-

Suomessa on päätetty laatia oma kansallinen yhteinen menettelytapa 
standardin SFS-EN14181-tulkinnoista. Hankkeen rahoittajina toimi-
vat ympäristöministeriö, Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry sekä 
VTT. Standardi koskee kiinteästi asennettujen päästömittalaitteiden 
mittausepävarmuuden arviointia.

Kesällä 2004 valmistuneen standardin käytöstä on kertynyt ristirii-
taisia ja vaihtelevia kokemuksia Suomessa ja muuallakin Euroopassa 
ja useissa kohdin standardi on tulkinnanvarainen. Siten siitä saata-
va hyöty jää puutteelliseksi ja eivätkä tulokset ole vertailukelpoisia. 
Standardin tulisi kuitenkin selvästi osoittaa, toimivatko mittalaitteet 
laadukkaasti vai eivät. 

Kiinteästi asennettujen 
päästömittalaitteiden mittausepävarmuus:
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palaisen suuren teollisuuslaitoksen 
tiedot noin 50 aineen päästöistä 
ilmaan ja veteen. Ensimmäinen ra-
portointi tehtiin vuonna 2003. Seu-
raava raportointi oli vuonna 2006, 
jonka jälkeen vuodesta 2007 rapor-
tointi tehdään vuosittain. Tällöin 
EPER muuttuu Euroopan PRTR-
rekisteriksi (E-PRTR, European 
Pollutant Release and Transfer Re-
gister). Raportoinnin myötä tietojen 
luotettavuus ja vertailukelpoisuus 
korostuu entisestään.

Standardi SFS-EN14181, Kiinteäs-
ti asennettujen mittalaitteiden laa-
dunvarmistus (Quality assurance 
of automated measuring systems) 
käsittelee kahta asiaa:
- miten vertailumittauksin osoi-

tetaan laitoksen päästömittalait-
teiden toimivan direktiivin ja 
asetusten vaatimusten mukai-
sesti

- kuinka mittausten laatu varmis-
tetaan myös vertailumittausten 
välillä.

Laadunvarmistus on standardissa 
jaettu neljään osaan:
1) Quality check of the measuring 

procedure = mittausmenetelmän 
soveltuvuus käyttökohteeseen 
(EN-ISO14956)

2) Quality assurance of installati-
on = kiinteästi asennetun mitta-
laitteen (automated measuring 
system, AMS) kalibrointi ja va-
lidointi referenssimenetelmän 
(standard reference method, 
SRM) avulla

3) Ongoing quality assurance du-
ring operation = käytönaikainen 
laadunvarmistus

4) Lisäksi vuosittainen valvonta eli 
Annual Surveillance Test, AST.

Useat standardin kohdat ovat tul-
kinnanvaraisia ja siten siitä saatava 
hyöty jää puutteelliseksi eivätkä tu-
lokset ole vertailukelpoisia. Tämän 
vuoksi vuonna 2006 päätettiin,  että 
Suomessa laaditaan oma kansalli-
nen yhteinen menettelytapa stan-
dardin SFS-EN14181-tulkinnoista. 
Hankkeen rahoittajina toimivat ym-
päristöministeriö, Energiateollisuus 
ry, Metsäteollisuus ry sekä VTT. 
Johtoryhmään kuuluivat Mark-
ku Hietamäki, YM, Miia Wallén, 
syksystä 2007 Tuomo Hulkkonen, 
Energiateollisuus, Fredrik Blom-
felt, Metsäteollisuus, Riikka Silmu, 
kesäkuusta 2007 lähtien Suvi Nie-
minen, UPM-Kymmene, Tor Berg-
man, PVO Kristiinan laitos, Arja 
Valli, Fortum ja Anna Häyrinen, 
Helsingin Energia.

Hanke toteutettiin keväällä 2007 
kartoittamalla tärkeimmät tulkin-
taepäselvyyksiä aiheuttavat stan-
dardin kohdat mittaajien, toimin-
nanharjoittajien, viranomaisten 
ja mittalaitevalmistajien keskuu-
dessa. Kartoituksen pohjalta laa-
dittiin dokumentti, jossa kuvataan 
kansallisia yhtenäisiä menettely-
tapoja standardin tulkitsemiseksi. 
Yhteisen kansallisen menettelyta-
van julkaisuseminaari järjestettiin 
26. marraskuuta 2007 ja tämä do-
kumentti tallennetaan sähköisesti 
Ilmansuojeluyhdistyksen www-si-
vuille Päästömittausten käsikirjan 
yhteyteen, josta se on kaikkien va-
paasti luettavissa.

Projekti toteutettiin VTT:llä ja sii-
tä vastasivat erikoistutkija Tuula 
Pellikka ja tutkimusinsinööri Harri 
Puustinen.
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Tulkinnanvaraiset 
standardin kohdat

Haastattelujen ja saatujen kom-
menttien perusteella todettiin, että 
eri osapuolten suurimmat haasteet 
laatustandardin käytössä ja sovel-
tamisessa ovat pääosin hyvin sa-
manlaisia. Toki erojakin löytyy, 
mutta yhtenäistä toimintatapaa ja 
kansallista ohjeistusta kaivataan 
erityisesti seuraavissa kappaleissa 
luetelluissa asioissa.

QAL�/Laitteiston soveltuvuus 
käyttökohteeseen

- tarvitseeko QAL1-laskenta teh-
dä myös olemassa oleville lait-
teille?

QAL2/Laitteen kalibrointi ja 
validointi vertailumittausten 
avulla

- toiminnalliset testit ja vastuut 
niihin liittyen (kuka saa tehdä 
kyseiset testit)

- vertailumittaukset alhaisissa pi-
toisuuksissa 

- vertailumittaukset ns. klusteri-
tapauksessa

- apusuureiden (O2, H2O, paine, 
lämpötila) tarkastelutavat

- hyväksyttävät referenssimit-
tausmenetelmät 

- kalibrointisuoran validin alueen 
laajentaminen

- merkittävän muutoksen määri-
telmä

- QAL2- laskennan soveltaminen 
myös muihin kuin LCP- tai WI-
asetuksen alaisiin laitoksiin, 
esimerkiksi sellutehtaiden TRS-
mittaukset

- tiedonkeruu mittausten aikana
- toimintaohjeet tapaukselle, mis-

sä mittausjärjestelmä ei läpäise 
QAL2-testiä siitä syystä, että 
apusuureen mittauksessa on ol-
lut vikaa

- QAL2-tarkastelun tarpeellisuus 
myös laitoksille, jotka käy-
vät vain pienen ajan vuodesta 
(esim. huipputuotantolaitokset)

- toimintatapa silloin, kun laitos 
mittaa vain NO:a eikä NOx:a.
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QAL�/Käytönaikainen 
laadunvarmistus sekä AST, 
vuosittainen tarkastelu

Taustahaastattelussa kävi ilmi, että 
QAL3-ja AST-menettelyistä ei 
Suomessa ole vielä kovin paljon 
kokemuksia. Pohdintaa on herättä-
nyt tässä vaiheessa muun muassa 
seuraavat seikat.
- QAL3-tarkastelun toteuttami-

nen; miten tarkkailu tehdään 
erityisesti monikomponentti-
analysaattoreille (FTIR) sekä in 
situ-mittalaitteille

- mitä menetelmää käytettävä 
(sallitaanko vain Cusum- tai 
Shewhart-kortit, onko muita 
vaihtoehtoja) 

- automaattisen kalibroinnin hy-
väksyttävyys

- sallitun keskihajonnan (sAMS) 
laskeminen

- mahdollisuus joissakin tapauk-
sissa käyttää AST-testiä QAL2-
testin sijasta 

Keskusteluissa kävi selvästi ilmi, 
että tällä hetkellä yhteydenpito toi-
minnanharjoittajan johdolla sekä 
mittaajiin että laitevalmistajaan on 
puutteellista. Mittaukset tulee tehdä 
siten, että:
- kaikki osapuolet ovat tietoisia 

niistä
- laitevalmistaja on (tarvittaessa) 

varmistanut mittalaitteen toimi-
vuuden

- laitoksella on yhteyshenkilö, 
jolla on kaikki tarvittava tieto 
mittalaitteista

Päästömittaajat korostivat sitä, 
että valitettavan usein päästömit-
tauspaikka ei täytä laadullisia vaa-
timuksia; ei mittausten eikä työ-

suojelun suhteen. Samat huomiot 
toistuivat myös viranomaisilta saa-
duissa kommenteissa! Laitoksilla 
ei ole varauduttu SFS-EN14181-
standardiin asettamiin vertailumit-
tausvaatimuksiin siten, että olisi 
esimerkiksi riittävä määrä oikean-
laisia mittausyhteitä ja kulku mit-
tauspaikalle olisi turvallista. Suo-
meen tulee luoda yhtenäiset ohjeet 
siitä, kuinka mittauspaikat varuste-
taan siten, että mittaajien työsken-
telyolosuhteet ovat työsuojelulain 
mukaiset ja mittaukset pystytään 
tekemään laadukkaasti.

Vertailumittaajien raportit eivät 
ole tällä hetkellä yhteneviä ja tä-
hän toivottiin avuksi tarkistuslistaa 
ja raporttipohjaa, jota esimerkiksi 
viranomaiset voivat käyttää hy-
väkseen tarkistaessaan, että raportit 
ovat asianmukaisia ja yhteneviä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että 
päästötietojen hallinnan tarve on 
EU-lainsäädännön kera arkipäiväis-
tynyt ja eräänä merkittävänä osana 
siinä on päästömittausten tulosten 
varmentaminen. Jatkuvatoimisten 
päästömittausten luotettavuudella 
ja niiden varmentamiseksi säännöl-
lisesti tehtävillä vertailumittauksilla 
on huomattava taloudellinen vaiku-
tus. On tärkeää, että tämä SFS-EN 
14181- implementointidokumentti 
on tehty yhteistyössä eri toimijoi-
den (viranomaiset, teollisuus, mit-
taajat, mittalaitevalmistajat, akkre-
ditointi-viranomaiset) kesken. Näin 
eri osapuolten näkemykset on saa-
tu esille ja menettelytavasta tulee 
mahdollisimman kattava ja ymmär-
rettävä ja näin voidaan varmistaa, 
että Suomessa on käytössä harmo-
nisoitu ja yhtenäinen tapa soveltaa 
laatustandardia. 
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Pienten kaukolämpölaitosten 
hiukkaspäästöissä suuria 
eroja

VTT:n ja Kuopion yliopiston tutkimuksissa havaittiin pienten puuta 
ja raskasta polttoöljyä polttavien kaukolämpölaitosten hiukkaspääs-
töissä huomattavia eroja. Polttoaineella on selvä vaikutus sekä pien-
hiukkaspäästön pitoisuuteen että kemialliseen koostumukseen. Lisäksi 
biomassaa polttavissa lämpölaitoksissa päästöt vaihtelevat huomatta-
vasti riippuen käytetystä savukaasun puhdistustekniikasta ja poltto-
tekniikasta.

Suomessa on satoja pieniä kauko-
lämpölaitoksia (<10 MW), joita ei 
ole varustettu tehokkailla hiukkas-
suodattimilla. Osa laitoksista toi-
mii koko lämmityskauden ja osaa 
käytetään huippukulutuksen aika-
na kattamaan kasvanut kaukoläm-
mön tarve. Laitoksissa käytetään 
polttoaineina pääasiallisesti puuta, 
turvetta tai raskasta polttoöljyä. 
Uusiutuvan biomassan käyttö polt-
toaineena on lisääntynyt Suomessa 
1990-luvulta lähtien. Syynä tähän 
ovat muun muassa Kioton ilmas-
tosopimus ja öljyn korkea hinta. 
Öljyllä toimivia lämpölaitoksia 
korvataankin tulevaisuudessa bio-
massaa käyttävillä laitoksilla.

Alle 50 MW:n voimalaitoksille ei 
suomessa ole savukaasupäästöjen 
raja-arvoja, vaan päästörajat määri-
tellään yleensä ns. parhaan käyttö-
kelpoisen tekniikan (BAT) mukai-
sesti (Jalovaara ym., 2003). Lisäksi 
ilmanlaadun raja- ja ohjearvot voi-
vat vaikuttaa pienissä polttolaitok-
sissa käytettäviin päästörajoihin. 
Hiukkaspäästörajat polttolaitok-

sille asetetaan vielä tällä hetkellä 
kokonaishiukkasmassapäästönä 
(TSP). Kuitenkin tiedetään, että ni-
menomaan pienhiukkaset (PM1 tai 
PM2,5) ovat ulkoilmaan päästessään 
hiukkasista terveydelle haitallisim-
pia (mm. Euroopan yhteisöjen ko-
missio, 2005). 

Kaukolämpölaitokset
ja suodatustekniikat

VTT ja Kuopion yliopisto selvitti-
vät pienien biomassaa ja raskasta 
polttoöljyä polttavien kaukoläm-
pölaitosten savukaasupäästöjä 
Tekesin ja energia-alan yritysten 
rahoittamassa BIOPOR-projek-
tissa. Mittauksia tehtiin kaikkiaan 
kolmessa biomassaa ja kahdessa 
raskasta polttoöljyä polttavassa 
laitoksessa (Taulukko 1). Kaikissa 
biomassalaitoksissa poltettiin mit-
tausten aikana puuta. Kaksi laitok-
sista perustui ns. pyörivä kekoarina 
tekniikkaan, joka soveltuu hyvin 
märkien polttoaineiden polttoon. 
Kolmas laitos on ns. kaasutuspolt-

Olli Sippula
Tutkija
Kuopion yliopisto 

Jorma Jokiniemi
Professori
Kuopion yliopisto 
ja VTT

Harri Puustinen
Tutkimusinsinööri
VTT

Jouni Hokkinen
Tutkija
VTT

Pasi Yli-Pirilä
Tutkija
Kuopion yliopisto
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Lämpölaitos / 
polttotekniikka

polttoaine Ominaisteho Suodatus-
tekniikka

A / pyörivä arina puuhake 5 MW sykloni, 
märkäpesuri

B / pyörivä arina puuhake 15 MW sykloni, 
sähkösuodatin

C / kaasutuspoltto puuhake 7 MW sykloni
D / öljypoltin raskas polttoöljy 4 MW -
E / öljypoltin raskas polttoöljy 7 MW -

Taulukko 1. Mitatut 
kaukolämpölaitokset, 
polttoaineet ja 
hiukkaspäästöjen 
erotustekniikat

Kuva 1. Talvisissa olosuhteissa mittauksia varten 
rakennettiin piipun ympärille 17 metriä korkea 
sääsuojattu teline, jotta mittalaitteet ja mittaajat saatiin 
pysymään lämpiminä.

tolaitos, jossa palaminen on jaettu 
kahteen vaiheeseen. Ensimmäises-
sä vaiheessa arinalla oleva poltto-
aine kaasuuntuu sekä osittain palaa 
ali-ilmaisesti. Toisessa vaiheessa 
kaasutustuotteet poltetaan erillises-
sä polttokammiossa. 

Kaikissa puuta polttavissa laitok-
sissa oli käytössä sykloni, jossa 
suuret hiukkaset (halkaisijaltaan yli 
5-10 μm) erottuvat keskipakoisvoi-
man avulla savukaasusta. Lisäksi 
arinapolttolaitoksissa oli käytössä 
sekundääriset hiukkassuodattimet; 
ensimmäisessä sähkösuodatin ja 
toisessa savukaasupesuri. Sähkö-
suodattimilla voidaan päästä par-
haimmillaan lähes 100 prosentin 
erotustehokkuuteen ja niitä käyte-
täänkin yleisesti suurten voimalai-
tosten savukaasun puhdistukses-
sa. Laitteessa hiukkaset varataan 
sähkökentässä, minkä jälkeen ne 
erottuvat savukaasuvirrasta kerä-
yselektrodeille. Savukaasupesuria 
taas käytetään yleisesti ensisijaises-
ti lisäämään laitoksen lämpötehoa. 
Lisäksi pesurilla voidaan poistaa 
hiukkasia ja kaasumaisia epäpuh-
tauksia, esim. rikkidioksidia kor-
kearikkisillä polttoaineilla. Mene-
telmässä savukaasuun suihkutetaan 
vettä, jolloin savukaasun lämpötila 
laskee alle 100 oC:een ja vesihöy-
ryn lauhtumisesta vapautuva ener-
gia voidaan ottaa talteen.
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Hiukkasia tutkittiin 
monipuolisesti

Lämpölaitosten hiukkaspäästöjä 
selvitettiin monipuolisilla menetel-
millä ja laajalla mittauskalustolla 
(Sippula ym. 2007). Tyypillisten 
kokonaishiukkasmassapitoisuuk-
sien lisäksi määritettiin savukaa-
susta hiukkasten koko, lukumää-
räpitoisuus, hiukkasten massa eri 
kokoluokissa sekä hiukkasten ke-
miallinen koostumus. Yksittäisiä 
hiukkasia tarkasteltiin pyyhkäisy-
elektronimikroskoopilla, minkä 
perusteella voidaan arvioida hiuk-
kasten muodostumismekanismeja. 
Päästömittausten lisäksi määritet-
tiin sähkösuodattimen ja pesurin 
suodatustehokkuudet mittaamalla 
hiukkaspitoisuudet ennen ja jälkeen 
suodattimien. 

Kuvassa 2 nähdään laitoksilta mi-
tattuja pienhiukkaspäästöjä (PM1) 
ja kokonaishiukkaspäästöjä (TSP). 
Lisäksi kuvassa ovat pitoisuudet 
ennen hiukkassuodattimia. Puun 
poltosta mitattiin selvästi korkeam-
pia hiukkaspitoisuuksia kuin ras-
kaan polttoöljyn poltosta. Ainoana 

poikkeuksena on kuitenkin puun 
poltossa sähkösuodattimen jälkei-
nen pitoisuus, jossa TSP oli alle 
öljykattiloiden päästöjen ja PM1 
samalla tasolla. Sähkösuodattimel-
la päästiinkin yli 90 prosentin ero-
tustehokkuuteen pienhiukkasilla. 
Sen sijaan arinakattilaan kytketyllä 
tornipesurilla päästiin vain noin 41 
prosentin erotustehokkuuteen pien-
hiukkasille. Puuta polttavan kaa-
sutuspolttokattilan hiukkaspäästöt 
olivat yllättävän alhaiset ottaen 
huomioon, että laitoksella oli käy-
tössä ainoastaan sykloni hiukkasten 
erottimena. Kaasutuspoltossa polt-
toaineen lämpötila jää alemmaksi 
kuin tavanomaisessa arinapoltossa, 
jolloin savukaasuun höyrystyy vä-
hemmän lentotuhkaa muodostavia 
aineita.

Sen lisäksi että raskaan polttoöljyn 
ja puun polton hiukkasmassapäästöt 
eroavat huomattavasti, on myös nii-
den kemiallisessa koostumuksessa 
(kuva 3) ja hiukkasten kokojakau-
missa (kuva 4) huomattavia eroja. 
Raskaan polttoöljyn hiukkasten 
havaittiin olevan pienempiä ja niitä 
on lukumääräisesti moninkertainen 

Kuva 2. Pienhiukkas- 
(PM1) ja 
kokonaishiukkas-
massapäästöt (TSP) 
eri kaukolämpö-
laitoksissa. Kuvassa 
nähdään myös, mitkä 
olisivat päästöt puuta 
polttavissa laitoksissa, 
jos käytössä ei 
olisi sekundääristä 
hiukkassuodatusta. 
ESP = sähkösuodatin.
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määrä puunpolttoon verrattuna. 
Puun poltossa hiukkaset muodostu-
vat pääosin kaliumin (K) suoloista. 
Raskasmetalleista puunpolton hiuk-
kasissa on merkittävä määrä sinkkiä 
(Zn). Sen sijaan raskaan polttoöljyn 
poltossa hiukkaset muodostuvat 
pääosin rikkihaposta (H2SO4). Li-
säksi hiukkasissa on merkittäviä 
määriä mm. polttoaineen sisältämiä 
raskasmetalleja kuten vanadiinia 
(V) ja nikkeliä (Ni) sekä epätäy-
dellisen palamisen tuottamaa no-
kea ja orgaanista hiiltä. Hiukkasten 
kokojakaumalla ja kemiallisella 
koostumuksella on todennäköisesti 
merkittävä vaikutus niiden aiheut-
tamiin terveyshaittoihin.

Johtopäätöksiä 
puhdistuksesta ja 
polttotekniikasta

Puuta polttavissa laitoksissa hiuk-
kasten suodatustekniikka on tärkein 
hiukkaspäästöihin vaikuttava tekijä. 
Lisäksi polttotekniikalla ja poltto-
aineen laadulla on merkitystä. Tär-
kein hiukkasten muodostumiseen 
vaikuttava seikka on puupolttoai-
neen sisältämän kaliumin höyrys-
tyminen polttoaineesta. Kaasutus-
poltossa polttoaineen lämpötila jää 

alemmaksi kuin tavanomaisessa 
arinapoltossa, jolloin kaliumia siir-
tyy vähemmän savukaasuun. Koska 
pienissä puuta polttavissa lämpölai-
toksissa ei käytetä yleensä tehok-
kaita hiukkassuodatustekniikoita, 
ovat niiden ominaispäästöt huomat-
tavasti korkeammat kuin suurem-
missa (>50 MW) laitoksissa. Koti-
talouksien pienpolttoon verrattuna 
ominaispäästöt ovat samaa luokkaa 
kuin moderneissa jatkuvatoimisissa 
tulisijoissa, mutta huomattavasti 
alemmat kuin vanhanaikaisissa pa-
nospolttoisissa laitteissa (Johansson 
ym., 2004 ).

Raskaan polttoöljyn poltossa pien-
hiukkaspäästöt olivat massapitoi-
suutena mitattuna selvästi alemmat 
kuin puun poltossa ilman tehokasta 
suodatusta. Sen sijaan hiukkasten 
lukumääräpäästö oli suurempi ja 
hiukkaskoko pienempi. Raskaan 
polttoöljyn polton hiukkaset muo-
dostuivat pääosin rikkihaposta ja 
noesta. Lisäksi polttoaineesta va-
pautuvilla raskasmetalleilla, mm. 
vanadiinilla ja nikkelillä on mer-
kittävä vaikutus hiukkasten muo-
dostumiseen, sillä ne katalysoivat 
rikkidioksidin hapettumista rikki-
trioksidiksi (SO3) joka muuntuu 
nopeasti rikkihapoksi (Lyyränen, 

Kuva 3. Pienhiukkasten kemiallinen koostumus puun ja raskaan 
polttoöljyn polton savukaasupäästössä.
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2006). Lisäksi tulee huomata, että 
savukaasun sisältämä kaasumainen 
rikkidioksidi muuntuu ilmakehässä 
sulfaatiksi ja muodostaa näin lisää 
hiukkasia. 

Koska biomassan ja raskaan polt-
toöljyn polton hiukkaspäästöjen 
kemiallinen koostumus eroaa huo-
mattavasti toisistaan, todennäköi-
sesti niiden terveysvaikutuksissakin 
on eroavaisuuksia. Tätä asiaa selvi-
tetään jatkossa Kuopion yliopiston 
ja Kansanterveyslaitoksen välisenä 
yhteistyönä.

Viitteet

Jalovaara, J., Aho, J., Hietamäki, 
E., Hyytiä, H. (2003) Paras käytet-
tävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 
MW:n polttolaitoksissa Suomessa. 
Suomen ympäristö 649. Suomen 
ympäristökeskus. Helsinki.

Commission of the European Com-
munities (2005) Impact Assess-

ment of the Thematic Strategy and 
the CAFE Directive (SEC(2005) 
1133). Brussels 21.9.2005.

Sippula, O., Hokkinen, J., Puusti-
nen, H., Yli-Pirilä P., Jokiniemi, J. 
(2007) Fine Particle Emissions from 
Biomass and Heavy Fuel Oil Com-
bustion without Effective Filtration 
(BIOPOR). VTT Working Papers 
72, VTT Technical Research Cen-
ter of Finland, 2007. http://www.
vtt.fi/inf/pdf/workingpapers/2007/
W72.pdf

Johansson, L. S., Leckner, B., Gus-
tavsson, L., Cooper, D., Tullin, C., 
Potter, A. (2004) Emission charas-
teristics of modern and old-type 
residential boilers fired with wood 
logs and wood pellets. Atmospheric 
Environment 38, 4183-4195.

Lyyränen, J. (2006) Particle for-
mation, deposition, and particle 
induced corrosion in large-scale 
medium-speed diesel engines. VTT 
Publications 598. Espoo.

Kuva 4. Hiukkasten lukumääräkokojakaumat eri voimalaitosten 
savukaasupäästöissä. (Mitattu sähköisellä alipaineimpaktorilla (ELPI))
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Sekajäte energiaksi 
uudessa jätevoimalassa

Juha Uuksulainen
Ympäristöpäällikkö
YTV Jätehuolto

Pääkaupunkiseudulle suunnitellun jätevoimalan ympäristövaikutus-
ten arvioinnin selostus on parhaillaan yleisön nähtävillä. Laitos polt-
taa sekajätettä ja sen  arvioinnissa vertaillaan neljää eri sijoitusvaihto-
ehtoa pääkaupunkiseudulla ja Lohjan Kirkniemeä. 

Ympäristövaikutuksen arvioinnin mukaan kaikki vaihtoehdot tulevat 
kyseeseen. Kaikissa sijoituspaikoissa liikenne aiheuttaisi merkittävim-
mät ympäristövaikutukset sekä laitoksen rakentamisen että sen toi-
minnan aikana.

Syntypaikkalajitellun sekajätteen 
sijoitus kaatopaikalle ei voi tulevai-
suudessa jatkua entisessä mittakaa-
vassa. Lainsäädännön kiristymisen 
ohella tähän vaikuttaa kaatopaik-
katilan puute. Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta YTV:n Äm-
mässuon jätteenkäsittelykeskuk-
sessa otettiin marraskuussa 2007 
käyttöön uusi noin 55 hehtaarin 
kaatopaikka. Se täyttyy noin 30 
vuodessa, jos sekajätteiden läjittä-
mistä jatketaan nykyiseen tapaan. 

Kaatopaikkasijoitusta koskeva lain-
säädäntö on viime vuosina tiuken-
tunut etenkin  biohajoavan jätteen 
osalta siitä syntyvien kasvihuone-
kaasujen vuoksi. Suurin osa bio-
hajoavasta jätteestä täytyy jo nyt 
erotella muusta jätteestä hyödyn-
nettäväksi. Jatkossakin sen sijoitta-
mista kaatopaikalle pitää tuntuvasti 
vähentää EY:n kaatopaikkadirektii-
vin ja kansallisen biojätestrategian 
mukaan.

Jätteen sisältämä orgaaninen aines 
synnyttää kaasuja hajotessaan kaa-
topaikalla anaerobisesti eli mätä-
nemällä. Kaasu sisältää pääasiassa 
metaania (55 %) ja hiilidioksidia 
(45 %), joista metaani on kasvi-

huonevaikutuksiltaan 20-kertainen 
hiilidioksidiin verrattuna. 

Ämmässuon nykyisen kaatopaikan 
mätänemiskaasuilla on vuodesta 
2004 tuotettu kaukolämpöä. Kaa-
sun hyödyntämättä jäävä osuus 
poltetaan soihtupolttimissa Äm-
mässuolla.

YTV:n hallitus uudisti maaliskuus-
sa 2006 pääkaupunkiseudun jät-
teenkäsittelystrategiaa. Sen perus-
teella syntypaikkalajiteltu sekajäte 
poltetaan jatkossa arinatekniikalla 
varustetussa polttolaitoksessa. Pää-
kaupunkiseudulla syntyy noin 1,3 
miljoonaa tonnia jätettä vuodessa. 
Siitä noin viidennes menisi polt-
toon tulevaisuudessa. Jätevoima-
lan etuna on kaatopaikkajätteen ja 
mätänemiskaasujen vähentymisen 
ohella se, että jätteellä voidaan kor-
vata fossiilisia polttoaineita energi-
antuotannossa ja pienentää niiden 
haittavaikutuksia ympäristössä.
 

Arvioitavana neljä
sijoituspaikkaa

Lainsäädäntö velvoittaa tekemään 
ympäristövaikutusten arvioinnin 
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(YVA) polttolaitoshankkeista, jotka 
polttavat enemmän kuin 100 tonnia 
jätettä vuorokaudessa. YTV aloitti 
jätevoimalahankkeen ympäristö-
vaikutusten arvioinnin joulukuussa 
2006. Arviointi on tehty laitokselle, 
joka polttaisi maksimissaan 320 000 
tonnia jätettä vuodessa. Laitoksen 
kokoa ei vielä ole päätetty, mutta 
sen käsittelykapasiteetti on 250 000 
ja 320 000 tonnin välillä. 

Ympäristövaikutukset arvioitiin 
jätevoimalan neljällä vaihtoehtoi-
sella sijoituspaikalla pääkaupun-
kiseudun kunnissa. Nämä ovat 
Långmossebergen Vantaalla, YTV:
n Kivikon jätepalvelukeskus Hel-
singissä sekä YTV:n Ämmässuon 
jätteenkäsittelykeskus ja Juvan-
malmin teollisuusalue Espoossa. 
Lisäksi M-realin tehdasalue Lohjan 
Kirkniemessä on yksi jätevoima-
lan mahdollisista sijoituspaikoista. 
Lohjan osalta M-real on teettänyt 
YVA-selostuksen. Lisätietoja siitä 
saa verkko-osoitteesta www.mang-
sinvoima.fi. 

YVA-menettelyssä täytyy tarkas-
tella myös tilannetta, jossa hanke 
ei toteudu lainkaan. Tässä tapauk-

sessa nollavaihtoehtona pohdittiin 
tilannetta, jossa jätevoimalaa ei 
rakenneta pääkaupunkiseudulle 
ja YTV-alueen sekajätteet sijoite-
taan kaatopaikalle. ”Nolla plus” 
vaihtoehtona tarkasteltiin jätteiden 
polttamista M-realin Kirkniemen 
tehdasalueelle rakennettavassa 
polttolaitoksessa.

Suunnitelma arvioitavista ympäris-
tövaikutuksista eli YVA-ohjelma 
valmistui maaliskuussa 2007, ja se 
oli nähtävillä noin kaksi kuukautta. 
Uudenmaan ympäristökeskus antoi 
ohjelmasta lausuntonsa kesäkuussa 
2007.

Jätevoimalan ja sen 
liikenteen päästöt selvitettiin 

Uudenmaan ympäristökeskus aset-
ti jätevoimalahankkeen YVA-se-
lostuksen nähtäville marraskuussa 
2007. Selostuksessa esitetään ym-
päristövaikutukset, joita jätevoima-
la aiheuttaisi arvioitavilla paikoilla.

Jätteenpolttoasetus (362/2003) aset-
taa tiukat päästörajat savukaasujen 

Jätevoimalan 
YVA:ssa 
arvioitavat 
sijoituspaikka-
vaihtoehdot: 
Juvanmalmi, 
Ämmässuo, 
Kivikko, 
Långmossebergen 
ja 0+-vaihtoehto 
Kirkniemi. 



2�Ilmansuojelu 4/2007

epäpuhtauksille. Jätevoimala on 
suunniteltava, rakennettava ja käy-
tettävä siten, että savukaasupäästöt 
eivät ylitä asetuksessa annettuja 
hetkellisiä raja-arvoja. Päästörajo-
ja ei saa ylittää myöskään poikke-
ustilanteissa. Päästöjen täytyy olla 
huomattavasti raja-arvoja pienem-
piä normaalin käytön aikana, jot-
ta toiminta voisi jatkua päästöjen 
vaihdellessa.

Jätevoimalan savukaasujen puh-
distusmenetelmästä päätetään voi-
malan teknisen suunnittelun yhte-
ydessä. Menetelmä valitaan siten, 
että laitoksesta ulos johdettavan 
savukaasun puhtaus täyttää jätteen-
polttoasetuksen vaatimukset.

YVA:n yhteydessä on arvioitu jä-
tevoimalan savukaasupäästöjen 
ja kuljetusten päästöjen vaikutuk-
sia ilmanlaatuun. Arvio perustuu 
Ilmatieteen laitoksen laatimaan 
leviämismalliselvitykseen. Siinä 
laskettiin jätevoimalan aiheuttamat 
pitoisuudet typpidioksidille, typen 

oksideille, rikkidioksidille ja hiuk-
kasille.

Leviämisselvitykset osoittavat, että 
jätevoimalan savukaasupäästöjen 
epäpuhtauksien pitoisuudet ovat 
pieniä kaikissa sijoituspaikoissa. 
Jätevoimalan aiheuttamat pitoisuu-
det selvästi alittavat ilmanlaadun 
ohje- ja raja-arvot myös epäedulli-
sissa sääoloissa. Koska pitoisuudet 
jäävät alhaisiksi, myös laskeumat 
olisivat hyvin pieniä.

Leviämismallissa laskettiin lisäksi 
jätevoimalan toiminnasta aiheu-
tuvat suolahapon, fluorivedyn, 
raskasmetallien sekä dioksiinien 
ja furaanien pitoisuudet. Tulosten 
perusteella ne jäävät häviävän pie-
niksi eivätkä aiheuta terveydellistä 
haittaa. 
 
Selvityksen mukaan jätevoimalan 
päästöt eivät merkittävästi vaikuta 
pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun 
eikä ilmanlaatu huonone nykyisestä.

Leviämismallilla 
lasketut jätevoimalan 
savukaasu- ja 
kuljetuspäästöjen 
aiheuttamat sekä 
nykyisen liikenteen 
aiheuttamat 
ulkoilman 
typenoksidien 
pitoisuuksien 
suurimmat arvot eri 
sijoituspaikkojen 
ympäristössä.

NO2 vuosialtistus
(µg/m3 * v * hlö)

Juvanmalmi Ämmässuo Kivikko Långmos-
sebergen

10 km × 10 km alue
Jätevoimalan savu-
kaasupäästöt

4,2 2,1 14 3,4

 
4 km × 4 km alue
Jätevoimalan 
savukaasupäästöt

2 0,16 14 2,5

Jätevoimalan kulje-
tukset

5,9 0,91 25 5,3

Jätevoimalan savu-
kaasupäästöt + kulje-
tukset

6,2 1 30 7,6

Nykyinen 
liikenne

349 85 1860 450
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Jätevoimalahanke voi vähentää 
kasvihuonekaasupäästöjä, jos lai-
toksessa tuotettavalla energialla 
korvataan fossiilisilla polttoaineilla 
tuotettua energiaa. Samalla vähenee 
kaatopaikoilla jätteen mädäntyessä 
syntyvä metaani.

Liikenteen päästöt

Jätevoimalassa käy päivittäin noin 
160-178 raskasta ajoneuvoa sijain-
tipaikasta riippuen. Kaikki sijoitus-
paikat sijaitsevat vilkkaiden liiken-
neväylien varrella.

Kuljetukset aiheuttavat enim-
millään 0,4−0,6 µg/m3 lisäyksen 
typpidioksidin pitoisuuksien vuo-
sikeskiarvoihin eri sijoituspaikka-
vaihtoehdoissa. Kuljetukset lisäävät 
liikenteen aiheuttamia typpidioksi-
din vuosipitoisuuksia keskimäärin 
1−2 prosenttia. Kuljetukset nosta-
vat ilman typpidioksidipitoisuuksia 
eniten jätevoimalalle johtavien pie-
nien teiden varsilla, joissa nykyinen 
liikenne on vähäisempää. Näillä 
alueilla kuljetukset kohottavat typ-
pidioksidin vuosipitoisuuksia Ki-
vikossa ja Långmossebergenissä 
enimmillään noin 8 prosenttia, Äm-
mässuolla noin 13 prosenttia.  ja Ju-
vanmalmilla noin 15 prosenttia.  

Liikenteen pienhiukkaspitoisuuksi-
en leviämismalleissa otettiin huo-
mioon vain autoliikenteen suorat 
päästöt. Epäsuoria hiukkaspääs-
töjä eli liikennevirran ilmaan nos-
tattamaa katupölyä ja hiukkasten 
taustapitoisuutta ei ole huomioitu 
mallilaskelmissa. Kuljetukset aihe-
uttavat enimmillään noin 0,1 µg/m3 
lisäyksen pienhiukkasten vuosikes-
kiarvopitoisuuksiin eri sijoituspaik-
kavaihtoehdoissa. 

Ilmapäästöt askarruttavat 
asukkaita

Ympäristövaikutusten arviointiin 
kuului myös asukaskysely. Vastaa-
jien mielestä toiminnan aikaisista 
vaikutuksista päästöt olivat kaik-
kein merkittävin seikka kaikilla 
alueilla. Vastaajat mainitsivat myös 
hajuhaitat sekä terveyteen ja viih-
tyvyyteen kohdistuvat vaikutukset. 
Liikenne askarrutti erityisesti Ju-
vanmalmin, Kivikon ja Långmos-
sebergenin lähialueiden asukkaita.

Merkillepantavaa on, että kaikkien 
sijoituspaikkojen lähiseudun asuk-
kaista yli puolet pitivät jätevoima-
laa hyvin tarpeellisena tai melko 
tarpeellisena pääkaupunkiseudulla. 
Aiemmin koko pääkaupunkiseudun 
asukkaille tehdyssä mielipidekyse-
lyssä hanketta kannatti yhdeksän 
kymmenestä.

Johtopäätöksiä
ympäristövaikutuksista

Kaikissa vaihtoehtoisissa sijoitus-
paikoissa (Juvanmalmi, Ämmäs-
suo, Kivikko, Långmossebergen ja 
Lohjan Kirkniemi) liikenne aiheut-
taa merkittävimmät ympäristövai-
kutukset sekä laitoksen rakentami-
sen että toiminnan aikana. 

Leviämisselvitykset osoittavat, 
että jätevoimalan ja jätekuljetusten 
päästöjen epäpuhtauspitoisuudet ja 
laskeumat ovat hyvin pieniä. Ne 
eivät aiheuta haitallisia vaikutuksia 
ihmisille tai ympäristölle.

Kaikki vaihtoehdot Juvanmalmi, 
Ämmässuo, Kivikko, Långmos-
sebergen ja Kirkniemi ovat ym-
päristövaikutusten kannalta to-
teuttamiskelpoisia. Yhdessäkään 
sijoituspaikassa jätevoimalan ei 
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Typpidioksidin korkein vuosikeskiarvo (µg/m3) Långmossebergenillä.

todettu aiheuttavan mitään niin 
merkittäviä kielteisiä ympäristövai-
kutuksia, ettei niitä voisi lieventää 
hyväksyttävälle tasolle. 

Nollavaihtoehto eli kaatopaikka-
sijoituksen jatkaminen on ristirii-
dassa valtakunnallisen jätesuunni-
telman ja biojätestrategian kanssa. 
Siten se ei ole realistinen pysyvä 
vaihtoehto.
 
Jätevoimalahankkeella on myös 
positiivisia ympäristövaikutuk-
sia. Jätevoimala kasvattaa jätteen 
energiahyödyntämistä. Se vähen-
tää kaatopaikkatilan tarvetta sekä 
kaatopaikasta aiheutuvia ympä-
ristöhaittoja. Muualta saadut ko-
kemukset osoittavat, että jätteen 
energiahyödyntäminen ei estä to-
teuttamasta jätepolitiikan ensisi-
jaisia tavoitteita eli jätteen määrän 
vähentämistä ja kierrätystä. Pääkau-
punkiseudun energiaomavaraisuus 
paranee ja kasvihuonekaasupäästöt 
pienenevät, kun jätteen energiahyö-
dyntämisellä korvataan fossiilisia 
polttoaineita.

Selostus parhaillaan 
arvioitavana

Uudenmaan ympäristökeskus kerää 
lausuntoja ja yksityisten kansalais-
ten palautetta ympäristöselostuk-
sesta 28.12.2007 saakka. Jätevoi-
malan YVA-menettely päättyy ja 
lopullisten johtopäätösten aika on, 
kun ympäristökeskus antaa selos-
tuksesta oman lausuntonsa helmi-
kuussa 2008. YVA-menettelyssä  
ei tehdä hanketta koskevia päätök-
siä. Menettely on edellytys sille, 
että hankevastaava voi hakea jä-
tevoimalalle ympäristö- ja muita 
tarvittavia lupia. Voimalan hankin-
taprosessi on parhaillaan käynnissä 
ja kesään 2008 mennessä päätettä-
neen voimalan toteutustapa, yhteis-
työkumppanit ja sijoituspaikka.

YVA-selostukseen ja muuhun han-
ketta koskevaan materiaaliin voi tu-
tusta verkko-osoitteessa www.ytv.
fi/jatevoimala. Lisätietoja Lohjan 
Kirkniemen YVA:sta saa verkko-
osoitteesta www.mangsinvoima.fi.
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Hallitustenvälinen ilmastopa-
neeli IPCC on marraskuussa 
hyväksynyt neljännen ilmas-
toraportin viimeisen osan eli 
synteesiraportin. Synteesira-
portti ja aiemmat osaraportit 
muodostavat tieteellisen pe-
rustan YK:n ilmastosopimus-
neuvotteluille. Ne jatkuivat 
joulukuussa Indonesian Balil-
la, jossa tarkoituksena oli avata 
neuvottelut vuoden 2012 jäl-
keisestä kokonaisvaltaisesta ja 
maailmanlaajuisesta sopimuk-
sesta (http://unfccc.int).

IPCC:n neljäs arviointiraportti 
vahvistaa entisestään aiempia 
arvioita ihmisen toiminnan 
vaikutuksesta ilmastoon. Eten-
kin ilmastonmuutoksen alu-
eellisia vaikutuksia koskevat 
arviot ovat aiempaa luotetta-
vampia. Uusi huolenaihe on se, 
että lämpeneminen vähentää 
maaekosysteemien ja valtame-
rien sitomaa hiilimäärää, mikä 
kohottaa päästöistä ilmakehään 
jäävän hiilidioksidin osuutta.
 
Raportin mukaan ilmaston-
muutoksen vaikutukset ja kus-
tannukset ovat sitä suurempia, 
mitä enemmän maapallon kes-
kilämpötila nousee. Haitallisil-
le vaikutuksille erityisen alttii-
ta ovat riskialueilla sijaitsevat 
köyhät yhteiskunnat. Raportti 
muistuttaa, että ilmastonmuu-
toksen vaikutuksia voidaan 
rajoittaa hillitsemällä muutosta 
ja toisaalta sopeutumalla uu-
siin olosuhteisiin. Kumpikaan 
näistä keinoista ei kuitenkaan 
yksin riitä. 

Hallituksilla on käytettävissään 
laaja valikoima keinoja, joilla 
voidaan vastata ilmastonmuu-

toksen tuomaan haasteeseen. 
Politiikkatoimiin perustuva te-
hokas päästöjen hintasignaali 
voi pienentää kasvihuonekaa-
supäästöjä merkittävästi kaikil-
la toimitaloilla. Energiasekto-
rin investoinnit ovat tärkeässä 
asemassa. Sektorin päästöjen 
palauttaminen vuoden 2005 
tasolle vuoteen 2030 mennes-
sä vaatisi laajan investointien 
suunnan muutoksen. Tästä ai-
heutuvat keskimääräiset lisä-
kustannukset olisivat kuitenkin 
korkeintaan luokkaa 5-10 pro-
senttia. Kustannukset vaihtele-
vat merkittävästi yksittäisissä 
maissa ja eri toimitaloilla.
 
Lähimmän 20-30 vuoden ku-
luessa tehtävillä ilmastonmuu-
tosta hillitsevillä toimilla ja in-
vestoinneilla on suuri vaikutus 
siihen, saadaanko ilmakehän 
pitoisuudet pysäytettyä alhai-
selle tasolle. Tähän voidaan 
päästä käyttämällä jo olemassa 
olevia tai lähiaikoina mark-
kinoille odotettavia teknolo-
gioita. Tätä varten on luotava 
oikeat kannusteet ja poistettava 
tavoitetta haittaavat esteet.
 

Tuhansien tutkijoiden työ

IPCC:n neljännen arviointira-
portin kirjoittamiseen ja tar-
kistamiseen on osallistunut 
lähes 4000 valtioiden ja tutki-
muslaitosten edustajaa yli 130 
maasta. Varsinaiseen kirjoi-
tustyöhön osallistui noin 500 
tutkijaa. Suomesta kirjoittajina 
toimi kuusi tutkijaa, ja tämän 
lisäksi useita suomalaisia osal-
listui luonnosraporttien kom-
mentointiin.
 

Synteesiraportti hyväksyttiin 
viisi vuorokautta kestäneiden 
neuvotteluiden tuloksena. Ra-
porttia käsitelleeseen kokouk-
seen osallistui yli 130 maan 
edustajia. IPCC:n raportit 
perustuvat julkaistuun tieteel-
liseen tietoon, mikä yhdessä 
avoimen käsittelyn sekä halli-
tusten osallistumisen kanssa li-
säävät IPCC:n työn merkitystä 
päätöksentekijöille.
 
”Kokouksessa käyty keskuste-
lu oli vilkasta. Keskeisin haaste 
oli kyetä yhdistämään eri osa-
raporttien tieto oikein ja tasa-
painoisesti. Oli myös löydettä-
vä yhteisymmärrys siitä, mikä 
on päätöksentekijöille merkit-
tävää tietoa”, kertoo Suomen 
valtuuskunnan puheenjohtaja, 
Ilmatieteen laitoksen tutkimus-
päällikkö Raino Heino.
  
Hyväksytty synteesiraportti 
koostuu seuraavista luvuista: 
• Ilmaston havaitut muutok-

set ja niiden vaikutukset 
• Muutosten syyt 
• Skenaariot ilmastonmuu-

toksesta ja sen vaikutuksis-
ta 

• Sopeutumisen ja hillitsemi-
sen mahdollisuudet 

• Pitkän aikavälin näkökul-
ma 

• Kiistattomat tulokset ja kes-
keisimmät epävarmuudet 

Synteesiraportin yhteenve-
to-osa ”Summary for Policy-
makers” on julkaistu IPCC:
n verkkosivuilla osoitteessa 
http://www.ipcc.ch/ipccreports/
ar4-wg3.htm
Myös laajempi taustaraportti 
tulee järjestön verkkosivuille.

Ilmassa IPCC:n neljäs raportti perusta 
ilmastoneuvotteluille Ilmassa
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Ilmassa IPCC:n neljäs raportti perusta 
ilmastoneuvotteluille Ilmassa

Vuoden 2007 
Nobelin rauhanpalkinto 
IPCC:lle ja Al Gorelle 

Hallitusten välinen ilmastopa-
neeli IPCC ja Yhdysvaltain en-
tinen varapresidentti Al Gore 
jakoivat tämän vuoden No-
belin rauhanpalkinnon. Tahot 
palkittiin ihmisen aiheuttamaa 
ilmastonmuutosta koskevan 
tiedon kasvattamisesta ja le-
vittämisestä. Molemmat tahot 
luovat työllään perustaa ilmas-
tonmuutoksen vastustamiselle, 
todetaan palkinnon myöntä-
misperusteluissa.

Palkinnon myöntämisellä Nor-
jan Nobel-komitea haluaa täh-
dentää maailman ilmaston tur-
vaamiseksi tarvittavien toimien 
tärkeyttä. Komitean mukaan il-
mastonmuutos on uhka ihmis-
kunnan turvallisuudelle. Muu-
toksesta kertoviin merkkeihin 
on suhtauduttava äärimmäisen 
vakavasti. Ilmastonmuutos 
voi uhata suuren ihmismäärän 
elinolosuhteita ja kärjistää kil-
pailua luonnonvaroista, mikä 
puolestaan kasvattaa valtioiden 
välisten väkivaltaisten konflik-
tien ja sotien syttymisen riskiä.

Vuonna 1988 perustettu IPCC 
saa kiitosta tieteellisistä ra-
porteistaan, jotka ovat syn-
nyttäneet yhä kasvavan yksi-
mielisyyden ihmistoimien ja 
maapallon laajuisen lämpene-
misen yhteyksistä. Tuhannet 
tutkijat ja virkailijat yli sadasta 

maasta ovat tehneet työtä vah-
vistaakseen johtopäätösten tie-
dollista perustaa. 

Nobel-komitean mukaan Al 
Gore on pitkään ollut yksi 
maailman johtavista ympäris-
tösuuntautuneista poliitikois-
ta. Hän tuli varhain tietoiseksi 
maailmaa kohtaavista ilmas-
tohaasteista. Hänen vahva 
sitoutumisensa, joka näkyy 
poliittisessa aktiivisuudessa, lu-
ennoissa, filmeissä ja kirjoissa 
on vahvistanut taistelua ilmas-
tonmuutosta vastaan. Yksittäi-
sistä ihmisistä hän on kenties 
tehnyt eniten kasvattaakseen 
maailmanlaajuista ymmärrystä 
toimista joihin täytyy ryhtyä.

IPCC on päättänyt käyttää saa-
mansa Nobel-rahat tiedonväli-
tyksen kehitysmaissa. Tietoa 
levitetään etenkin niihin kehi-
tysmaihin, joissa ilmastonmuu-
toksen haitallisten vaikutusten 
arvioidaan olevan suurimmat.

IEA vaatii: energia-
politiikkaa muutettava 

Maailman energiajärjestö IEA 
patistaa hallituksia jyrkästi 
muuttamaan energiapolitiik-
kaansa. Muuten kasvihuone-
kaasupäästöjä ja ilmastonmuu-
tosta ei saada kuriin. Järjestön 
mukaan seuraavat 10 vuotta 
ovat asian kannalta kriittisiä. 
Tiedot sisältyvät IEA:n marras-
kuussa julkaisemaan vuosira-

porttiin World Energy Outlook 
– China and India Insights.

Järjestön mukaan maailma 
on riippuvainen fossiilisista 
polttoaineista ainakin vuoteen 
2030 saakka, jos nykyistä me-
noa jatketaan. Öljyn, kaasun ja 
kivihiilen käyttö kasvaa jopa 
aiempia ennusteita nopeammin 
vuoteen 2030 mennessä. Tuol-
loin energiaa ennustetaan kulu-
tettavan puolet enemmän kuin 
nykyisin ja valtaosa kasvusta, 
84 prosenttia, koostuu fossiili-
sista polttoaineista.

Syynä kasvihuonekaasujen 
lisääntymiseen on etenkin 
Kiinan ja Intian kasvava ener-
gian käyttö. Maiden voima-
kas talouskasvu lisää päästöjä 
väistämättä. IEA arvioi, että 
Euroopan Unionin tavoitteet 
päästöjen leikkaamiseksi voi-
vat olla liian kovia, jotta niitä 
voitaisiin toteuttaa. Vuosira-
portti sisältää laajan tilasto-
aineiston, kolme skenaariota, 
analyysejä ja ohjeita. Se suosit-
taa maiden välistä yhteistyötä 
ja pyrkii osoittamaan keinoja, 
joilla energiatulevaisuus voi-
daan muuttaa. 

”Energiainfrastruktuuri kasvaa 
parhaillaan voimakkaasti ja in-
vestointien on radikaalisti muu-
tuttava suosimaan puhtaampia, 
tehokkaampia ja turvallisem-
pia teknologioita”, sanoo IEA:
n johtaja Nobuo Tanaka. 
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Ilmassa
EU leikkaa
päästöoikeuksia

Euroopan komissio päätti lo-
kakuussa EU-maiden päästö-
oikeuksien jakosuunnitelmista. 
Seuraavalla päästökauppakau-
della jaetaan vuosittain 2,08 
miljardia päästöoikeutta vuo-
sina 2008-2012 EU:n pääs-
tökauppajärjestelmän piirissä 
oleville laitoksille. Ensimmäi-
sellä kaudella eli vuosina 2005-
2007 mukana olleiden laitosten 
oikeuksia leikataan 12 prosen-
tilla, ja niille jaetaan vuosittain 
270 miljoonaa oikeutta vähem-
män kuin ensimmäisellä kaudella.

Toiselle kaudelle mukaan tulee 
laitoksia, jotka eivät olleet kau-
pan piirissä ensimmäisellä kau-
della ja näiden vuotuinen jako 
on 55 miljoonaa oikeutta. Ko-
missio on ollut erittäin tiukka ja-
kosuunnitelmia hyväksyessään. 
Komissio leikkaisi vuotuisesta 
jaosta runsaat 10 prosenttia eli 
245 miljoonaa oikeutta.

Suomessa jaetaan seuraavalla 
kaudella 37,6 miljoonaa pääs-
töoikeutta vuosittain. Tämä on 
17 prosenttia vähemmän kuin 
kaudella 2005-2007. Tuntu-
vimmin pienentyy lauhdevoi-
malle jaettavien oikeuksien 
määrä, oikeuksia jaetaan 68 
prosenttia vähemmän kuin en-
simmäisellä kaudella. 

Kioton pöytäkirjan hankeme-
kanismien (CDM/JI) markkinat 
kehittyvät voimakkaasti. CDM/

JI- hankkeita ja hankeideoita on 
jo lähes 3000 kappaletta. Tällä 
haavaa hankkeiden kysyntä on 
suurta ja hyvien hankkeiden 
löytäminen haastavaa. Tämä 
on nostanut CDM/JI- päästö-
vähennyksien hintoja.

Australia on näillä näkymin ra-
tifioimassa Kioton pöytäkirjaa. 
Parlamenttivaalit marraskuus-
sa voittaneen työväenpuoleen 
johtaja Kevin Rudd on ilmoit-
tanut, että pöytäkirjan ratifi-
ointi on ensimmäisten asioiden 
joukossa hänen pääministeri-
kaudellaan.

Uudellemaalle oma 
ilmastostrategia

Uudenmaan liitto on aloittanut 
Uudenmaan maakunnallisen 
ilmastostrategian valmistelun. 
“Strategiassa käsitellään sekä 
ilmastonmuutoksen hillintää 
että ilmastonmuutokseen so-
peutumista. Strategian val-
misteluun on tarkoitus saada 
mukaan mahdollisimman katta-
vasti Uudenmaan kuntien sekä 
muiden sidosryhmien edusta-
jia”, kertoo suunnittelija Jarkko 
Hintsala Uudenmaan liitosta.

Uudenmaan liitossa hanketta 
varten on tehty taustatyötä ja 
strategia voidaan luonnostella 
ensi vuoden aikana. Tarkoituk-
sena on, että strategialuonnos
sisältäisi tavoitteet, vision ja 
toimenpide-ehdotuksia. Pohja-
tietona ovat liiton selvittämät 
kasvihuonekaasupäästöt vuosi-

na 1990 ja 2003 sekä valmis-
teilla oleva kasvihuonekaasu-
päästötase vuodelle 2006.

Aiheen tiimoilta liitto järjestää 
joulukuun 18. päivä seminaa-
rin Helsingissä. Seminaarin 
teemana ovat ilmastonmuutok-
sen hillinnän ja sopeutumisen 
mahdollisuudet ja esteet Uu-
denmaan näkökulmasta.

Marja Jallinoja 
jatkaa yhdistyksen 
puheenjohtajana

Ilmansuojelu-yhdistyksen mar-
raskuussa pidetty syyskokous 
täydensi yhdistyksen hallitusta. 
Erovuorossa olleen Suvi Haa-
parannan (Helsingin kaupunki) 
tilalle valittiin Maria Myllynen 
YTV:ltä ja Mika Sulkinojan 
(GreenStreamNetwork, GSN) 
tilalle Matti Kytö Oilon Oy:stä. 
Erovuoroiset varajäsenet Juha 
Ruokonen (GSN) ja Johanna 
Mikkola-Pusa (Suomen ym-
päristökeskus SYKE) jatkavat 
hallituksessa.

Puheenjohtaja Marja Jallinoja 
valittiin tehtäväänsä myös seu-
raavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Vuosikokouksen yhteydessä 
pidetty pienseminaari liikkui 
ajankohtaisissa ilmastomuu-
toksen torjuntaan liittyvissä 
aiheissa. Kansainvälisiä ilmas-
toneuvotteluita ja Balin koko-
uksen ennakkoasetelmia esitte-
li neuvotteleva virkamies Harri 
Laurikka ympäristöministeri-
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östä. Juha Ruokonen GSN:stä 
kertoi päästökauppamarkkinoi-
den tilanteesta ja yksikönpääl-
likkö Alec Estlander Suomen 
ympäristökeskuksesta puhui 
Suomen CDM/JI –hankkeiden 
toteuttamisesta ja Finnder-oh-
jelmasta. Samasta teemasta, eli 
puhtaan kehityksen mekanis-
meista ja yhteishankkeista sekä 
niiden hyödyistä yritysten nä-
kökulmasta jatkoi myös Harri 
Roto GSN:stä.

Melusta väitös Helsingissä

Miksi kaupungissa on me-
luisaa? Pystyisimmekö ja 
haluammeko torjua melua te-
hokkaasti? Pitäisikö meidän 
ajatella, että melu kuuluu kau-
punkiin? Muun muassa näihin 
kysymyksiä pohtii FM Outi 
Ampujan väitöstutkimus, joka 
tarkastettiin Helsingin yliopis-
ton humanistisen tiedekunnan his-
torian laitoksella marraskuussa. 

Väitöskirjatutkimuksessa poh-
ditaan historiallisia, taloudel-
lisia ja kulttuurisia syitä sille, 
miten ja miksi melusta on tullut 
vakava ympäristöongelma ja 
miksi sitä ei olla tähän saakka 
kyetty kattavasti ratkaisemaan. 
Tutkimuksessa selvitetään me-
luongelman muotoutumista, po-
litisoitumista, meluun liittyviä 
kansalaisliikkeitä ja kaupun-
kilaisten urbaanille äänimaise-
malle asettamia odotuksia. 

Tutkijan mukaan maassam-

me on vähitellen muotoutunut 
kaupunkimelun sietoa vaa-
tiva kulttuuri. Outi Ampuja 
keskittyy työssään Helsingin 
kaupungin alueeseen, joskin 
hän käsittelee myös laajemmin 
maamme äänimaiseman muut-
tumista 1950-luvulta nykyai-
kaan. Helsingissä tätä nykyä 
yli 300 000 ihmistä asuu yli 55 
desibelin melualueella, joka on 
määritelty ihmisen terveydelle 
haitalliseksi määräksi melua. 
Tutkimusten mukaan melu ai-
heuttaa stressiä, joka vaikuttaa 
muun muassa ihmisen immuu-
nijärjestelmään. Melu nostaa 
verenpainetta, haittaa keskit-
tymistä ja yöunta ja vaikeuttaa 
lasten oppimista.

Väitöstyön mukaan meluky-
symys politisoitui 1960- ja 
1970-lukujen taitteessa tehty-
jen liikenneratkaisujen, yksi-
tyisautoilun kasvun ja melun 
lisääntymisen myötä. Suurin 
yksittäinen ongelma meluntor-
junnassa on ollut äänimaise-
maan liittyvien päätösten kes-
kinäinen epäjohdonmukaisuus 
– mikään taho ei ole vastuussa 
kokonaisuudesta. Yhtäältä me-
lua pyritään torjumaan, mutta 
toisaalla päätöksenteolla hajau-
tetaan yhdyskuntarakennetta, mikä 
kasvattaa liikennettä ja melua. 

Tutkimuksen otsikko on Melun 
sieto kaupunkielämän välttä-
mättömyytenä: Melu ympäris-
töongelmana ja sen synnyttä-
mien reaktioiden kulttuurinen 
käsittely Helsingissä. 

Ilmassa
Pääkaupunki selvitti yhteis-
työtä liityntäpysäköinnissä

YTV, HKL ja Ruokakesko ovat 
selvittäneet mahdollisuuksia 
lisätä julkisen ja yksityisen 
tahon yhteistyötä liityntäpy-
säköinnissä. Selvitys osoittaa, 
että yhteistyö hyödyttäisi mo-
lempia osapuolia, helpottaisi 
siirtymistä kulkumuodosta toi-
seen ja synnyttää säästöjä, kos-
ka pysäköintipaikkoja tarvitaan 
vähemmän.

Selvitystyön kohteina oli-
vat Ruoholahti, Herttoniemi, 
Mellunmäki, Leppävaara sekä 
suunnitteilla oleva Kivistön 
asema. Näille yhteistä ovat 
raideliikenne ja kaupalliset 
palvelut. Kohteiden liityntäpy-
säköinnin käytettävyyttä arvi-
oitiin asiakkaiden kannalta ja 
kohteisiin liittyvät sopimus- ja 
ylläpitokäytännöt kartoitettiin yk-
sityiskohtaisesti arviointia varten.

Selvityksessä pohdittiin myös 
liityntäpysäköinnin laatuun 
liittyviä kysymyksiä. Opas-
tusta pysäköintipaikoille tulisi 
selkeyttää ja nykyaikaistaa. 
Siirtymisen kulkumuodosta 
toiseen tulisi olla kaikin tavoin 
helppoa. Parhaimmillaan jouk-
koliikenteen ja henkilöautoilun 
saumaton yhdistäminen toteu-
tuu terminaaleissa, joissa py-
säköinti ja joukkoliikenne ovat 
lähekkäin ja liikkuminen niiden 
välillä on vaivatonta. Mahdol-
lisuus asioida kaupoissa ja kah-
viloissa lisää pysäköintipaikan 
houkuttelevuutta.
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sition of the particle emission 
from wood and heavy fuel oil 
combustion was found to dif-
fer largely, and probably their 
effects on health and environ-
ment are also different.
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The new European 
Pollutant Release and 
Transfer Register 

The European Pollutant Emis-
sion Register (EPER) will be 
replaced by the European Pol-
lutant Release and Transfer 
Register (E-PRTR) from 2007 
reporting period onwards. The 
obligations under the E-PRTR 
Regulation extend beyond the 
scope of EPER mainly in terms 
of more facilities included and 
more substances to report. The 
reporting has to be made yearly. 
E-PRTR Regulation lists the 91 
pollutants that are relevant for 
reporting. 60 substances are re-
levant releases of pollutants to 
air, 71 substances are relevant 
releases of pollutants to water 
and 61 substances are relevant 
releases to land. Also off-site 
trans-fers of waste have to be 
reported.

The first reporting year under 
the E-PRTR will be the year 
2007 and respective informati-
on will have to be reported by 
Member States in June 2009. 
In Finland, operators have to 
re-port the emission data by 
the end of February 2008 to the 
Compliance Monitoring Data 
System (VAHTI). The Com-

Particle emissions from 
small district heating units

Particle emissions from small 
(4-15 MW) wood and heavy 
fuel oil fired district heating 
units were studied. The particle 
emissions from wood fired 
units were mainly influenced 
by the particle filtration techni-
ques used, under normal ope-
rating conditions. An electros-
tatic pre-cipitator filtered more 
than 90 % of fine particles 
(PM1.0) while a flue gas scrub-
ber was found to remove only 
around 41 % of fine particles. 
In addition, the combustion 
technology and fuel chemical 
composition affect on particle 
emissions. The main factor in 
the forma-tion of fine particles 
is the volatilisation of fine ash 
forming material from the fuel, 
which is mainly potassium in 
case of wood fuels.

The heavy fuel oil fired heating 
units are usually not equipped 
with particle filtration and their 
emissions depend mostly on the 
properties of the fuel. The key 
factor in the formation of fine 
particle pollutants is the forma-
tion of sulphuric acid, which is 
strongly affected by some cata-
lytic metals released from the 
fuel. However, most of the fuel 
sulphur was found to remain 
as gaseous SO2 which later in 
the ambient air forms fine par-
ticles. The chemical compo-

Summaries
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Summaries
mission will publish the data in 
autumn 2009. The register will 
be available in the Internet in 
the form of a publicly acces-
sible electronic database.
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Quality assurance of 
automated measuring 
systems, qa of ams 
(SFS-EN 14181)

In Finland, a national guidance 
for the implementation of SFS-

EN 14181 standard “Quality 
Assurance of Automated Me-
asuring Systems” was decided 
to be compiled year 2006. This 
project was funded by Finnish 
Ministry of Environment, Fin-
nish Energy Industries, Finnish 
Forest Industries Federation 
and VTT Technical Research 
Centre of Finland.

This standard EN 14181 was 
published year 2004 and it 
applies to many installations 
throughout Europe, especially 
large combustion plants and 
waste incinerators. After this 
publication, there have been 
growing experiences on the use 
of this standard and it has been 
stated in many EU member 
countries that since its complex 

nature, this standard requires 
supporting guidance on how to 
use it. 

VTT Technical Research Cent-
re of Finland
Emission Control
P.O.Box 1000
FI-02044 VTT
Finland

Harri Puustinen
Research Engineer
Tel:+358-400-463 761
harri.puustinen@vtt.fi

Tuula Pellikka
Senior Research Scientist, 
Team leader
Tel:+358-40-583 1868
tuula.pellikka@vtt.fi



�2 Ilmansuojelu 4/2007

www.isy.fi
  
 

Verkkosivumme ovat uudistuneet. 

Käy katsomassa



��Ilmansuojelu 4/2007



�4 Ilmansuojelu 4/2007



��Ilmansuojelu 4/2007

llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnalli-
sena ympäristönsuojelujär-
jestönä.

llmansuojeluyhdistyksen 
tarkoituksena on edistää 
ilmansuojelua ja ilman-
suojelun tutkimusta Suo-
messa sekä toimia yh-
dyssiteenä  ilmansuojelun 
parissa työskentelevien 
henkilöiden ja yhteisöjen 
välillä Suomessa ja ulko-
mailla.

llmansuojeluyhdistys pyrkii 
toiminnallaan edistämään 
ilmansuojelualalla toimivien 
henkilöiden ammattitaitoa. 
Ilmansuojeluyhdistys on 
perustettu vuonna 1976.

llmansuojeluyhdistys:
1. seuraa alansa tutkimuk-

sen,  koulutuksen, 
tekniikan sekä hallinnon 
ja lainsäädännön  
kehitystä

2. suunnittelee ja järjestää 
koulutusta sekä  
keskustelutilaisuuksia

3.  järjestää ekskursioita  
kotimaassa ja ulkomaille

4.  tiedottaa ajankohtaisista  
ilmansuojeluasioista  
jäsenlehdessään

5.  antaa lausuntoja ja  
tekee esityksiä alaansa  
kuuluvissa asioissa

6.  harjoittaa julkaisutoimin-
taa

7.  osallistuu kansainväli-
seen tiedonvaihtoon

Luftvårdsföreningen 
fungerar som nationell mil-
jövårdsförening.

Luftvårdsföreningens syf-
temål är att främja luftvår-
den och luftvårdsforsknin-
gen 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 arbetar 
med luftvårdsfrågor. Luft-
vårdsföreningen är grundad 
år 1976.

FAPPS:
1. follows technical,   

scientific, administratio-
nal  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

Finnish Air Pollution Pre-
vention 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.

Luftvårdsföreningen:
1.  följer med den veten- 

skapliga, forsknings- 
mässiga,  tekniska 
samt förvaltnings- och 
lagstiffningsmässiga ut- 
vecklingen i sin bransch

2.  planerar och ordnar  
skolningstillfällen samt  
bedriver publikations- 
verksamhet

3.  ordnar exkursioner   
både i Finland och   
utomlands

4.  rapporterar om aktuella  
luftvårdsfrågor i sin   
medlemstidning

5.  avger utlåtanden och  
tar  initaiativ i  
luftvårdsfrågor

6.  bedriver publikations- 
verksamhet och

7.  deltar i det internatio- 
nella luftvårdssamarbe-
tet
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