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Parempi onko polttaa vai pistää piiloon kaatopaikan poveen? Sii-
nä pulma. Jäte on päivän kuuma peruna ympäristökeskustelussa. 
Ongelmana ovat mm. kasvihuonekaasupäästöt, joita syntyy eten-
kin silloin, kun jätteitä kasataan kaatopaikalle. 

Lähes kaikki jätteet voidaan hyödyntää. Jos ei kierrättämällä niin 
hyödyntämällä jätteen energiasisältö. Tavallisella sekajätteellä ei 
ole käyttöä kierrätyksessä, mutta se kelpaa polttoaineeksi. Lajitel-
tu jäte, esimerkiksi muovi, sopii puolestaan uusioraaka-aineeksi.

Suomen ympäristökeskuksen ja neljän korkeakoulun yhteinen tut-
kimushanke osoitti, että jätteen hyötykäytön toteutuminen riippuu 
neljästä seikasta: yhdyskuntien energiantarpeesta, kierrätystuot-
teiden kysynnästä, jätteen hyödyntämisen ympäristövaikutuksista 
ja hyödyntämisen kustannuksista.

Jätteenpolton suosio Suomessa ei ole ollut yhtä suuri kuin monis-
sa naapurimaissa. Keskustelu käy kuumana ja jätteenpolttolaitos-
ten hankkeet kohtaavat vastustusta ja valituksia. Polttolaitoksia ei 
haluta kotikulmille, eikä kaatopaikkojakaan. 

Mitä siis voi tehdä? Vähentää jätteen syntyä, sanovat eräät. Laji-
tella ja kierrättää paremmin ja tehokkaammin, sanovat toiset. Mo-
lemmat vaihtoehdot tarkoittaisivat käytännössä sitä, että kaikki 
joutuvat muuttamaan tottumuksiaan. Näin sanoo myös maamme 
jätesuunnitelma, jonka tavoite on vähentää jätteiden määrää.

On siis tuotettava vähemmän jätettä ja se mikä tuotetaan, on laji-
teltava huolellisemmin ja järjestettävä kierrätysmateriaalille käyt-
töä. 

Ollaanko tähän valmiita? Miten ja kuinka tämä onnistuu, kuka 
tekee aloitteen? Riittääkö uusi jätedirektiivi, jonka EU antoi mar-
raskuun lopulla? Se velvoittaa kierrättämään vähintään puolet pa-
peri-, metalli-, muovi- ja lasijätteestä, ja 70 prosenttia purku- ja 
rakennusjätteestä vuoteen 2020 mennessä.

Aira Saloniemi

Mitä tehdä jätteille?
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Polttokelpoisten yhdyskuntajätteiden 
hyödyntämisen ympäristö- ja 
kustannusvaikutuksia arvioitiin POLKU-
hankkeessa

Antti Tohka
Tutkimusinsinööri
Suomen ympäristö-
keskus 

Helena Dahlbo
Vanhempi tutkija 
Suomen ympäristö-
keskus

Tuuli Myllymaa 
Tutkimusinsinööri 
Suomen ympäristö-
keskus 

Katja Moliis
Tutkija
Helsingin yliopisto

Näiden velvoitteiden täyttämisek-
si Suomen jätehuollon nykykäy-
täntöjä on muutettava ja jätteiden 
hyötykäyttöä lisättävä. Käytännön 
toteutus ja menetelmien valinta on 
annettu päätettäväksi aluekohtai-
sesti, mutta päättäjät tuskailevat eri 
hyödyntämisvaihtojen välillä tie-
don puutteen ja priorisointiongel-
mien vuoksi. Tilanteessa kaivataan 
elinkaariperusteista tietoa eri vaih-
toehtojen ympäristö- ja kustannus-
vaikutuksista.

Tutkimushankkeessa Polttokelpois-
ten jätteiden hyödyntäminen ympä-
ristö- ja kustannusvaikutusten kan-
nalta (POLKU) luotiin tietopohjaa 
hyödyntämisvaihtoehdoista alu-
eellisen jätesuunnittelun ja päätök-
senteon tueksi. POLKU-hankkeen 

rahoittivat ympäristöministeriön 
ympäristöklusterin tutkimusohjel-
ma ja Jätelaitosyhdistys ry. Hanke 
toteutettiin yhteistyönä Suomen 
ympäristökeskuksen, Helsingin 
yliopiston, Tampereen teknillisen 
yliopiston, Åbo Akademin, Teknil-
lisen korkeakoulun sekä Jätelaitos-
yhdistys ry:n kesken. 

Kuusi jätelajia, neljä 
tyypillistä aluetta

POLKU-hankkeen pääasiallisena 
tavoitteena oli tuottaa tietoa alu-
eellisen suunnittelun tarpeisiin. 
Hankkeessa tutkittiin kuuden jäte-
lajin - sekajätteen, biojätteen, jä-
tevesilietteen, sekä hyvälaatuisten 
muovi-, kuitu- ja puujätteen - hyö-
dyntämismahdollisuuksien ympä-

Suomen jätehuolto on murrosvaiheessa. Uusin lainsäädäntö velvoittaa 
rajoittamaan biohajoavan jätteen kaatopaikkasijoitusta, asettaa jäte-
lajikohtaiset hyötykäyttötavoitteet ja mm. muuttaa jätevesilietteiden 
hyötykäyttöön liittyviä vaatimuksia. Ilmastopolitiikka edellyttää jäte-
sektorin vähentävän kasvihuonekaasupäästöjään noin kuudesosalla. 
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ristövaikutuksia ja kustannuksia 
kokonaisvaltaisesti elinkaariarvi-
oinnin avulla. Koska mm. asumisti-
heys ja toimialarakenne vaikuttavat 
olennaisesti eri jätelajien määriin, 
lajittelu- ja kuljetus- ja prosessoin-
tikustannuksiin, energia- ja mate-
riaalihyödyntämistä tarkasteltiin 
käyttäen esimerkkinä neljää erilais-
ta aluetta, jotka edustavat mahdolli-
simman hyvin jätehuollon järjestä-
misen tyypillisiä alueellisia piirteitä 
ja haasteita Suomessa. 

Tarkastelluille alueille laadittiin 
pääosin nykyisiin ja suunnitelmissa 
oleviin energia- ja jätehuoltoratkai-
suihin pohjautuvia vaihtoehtoisia 
jätehuoltoketjuja eli tapoja järjestää 
alueella syntyvien polttokelpoisten 
jätteiden jätehuoltojärjestelmä. 

POLKU-hankkeessa käytetyn alu-
eellisen tarkastelun eduksi nähtiin 
se, että järjestelmäkuvauksen pe-
rustaksi saatiin todelliset tuotanto-, 
energia- ja jätehuoltoinfrastruktuu-
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rit. Erityisesti ympäristövaikutusten 
osalta keskeiseen rooliin nousivat 
tarkasteluissa jätteiden hyödyntä-
misen seurauksena vältettävät pro-
sessit ja polttoaineet ja näiden suh-
teen tehdyt oletukset. Alueellisen 
lähestymistavan johdosta näiden 
valinnassa voitiin käyttää tarkas-
teltujen alueiden olemassa olevien 
lämpölaitosten ja sähkön- ja läm-
mön yhteistuotantolaitosten poltto-
ainetietoja. 

Tyypillistä on, että Pohjois-Suo-
messa turve on yleinen lämmöntuo-
tannon polttoaine, Etelä-Suomessa 
puolestaan öljy ja maakaasu, kun 
taas puunjalostusteollisuusvaltai-
silla alueilla energiantuotannossa 
käytetään paljon puuperäisiä polt-
toaineita. 

Jäteperäisen energian arvioitiin 
korvaavan alueilla todellisuudessa 
käytettyjä polttoaineita ja siten väl-
tetyt päästöt vähennettiin hyödyntä-
mis- ja käsittelyketjujen tuottamista 
päästöistä. Tarkasteluissa oletettiin, 
että jätteenpoltolla ei korvata ener-
giantuotantolaitosta, joka tuottaa 
enemmän sähköä kuin jätevoima-
la. Tällöin syntyisi ns. sähkövajet-
ta, jonka täyttämiseen tarvittaisiin 
kasvihuonekaasupäästöjä erittäin 
paljon tuottavaa kivihiililauhdesäh-
köä.

Ympäristövaikutukset arvioitiin 
elinkaaripohjaisella tarkasteluta-
valla, joka laajennettiin kattamaan 
myös yhteiskunnalliset kustannus-
vaikutukset. Tarkasteltuja ympäris-

tövaikutusluokkia oli kymme-nen, 
joista ilmastonmuutos osoittautui 
merkittävämmäksi. 

Hyötykäytöstä 
ympäristöhyötyjä, 
kaatopaikka haitallisin

POLKU-hankkeen tulokset osoitti-
vat, että polttokelpoisten jätelajien 
hyötykäyttö tuottaa lähes aina ym-
päristöhyötyjä, joista merkittävim-
mät liittyvät ilmastonmuutoksen 
välttämiseen. Se, onko hyötykäyttö 
parempi toteuttaa polttaen vai kier-
rättäen, riippuu tuotettavista ener-
gia- ja materiaalituotteista ja ennen 
kaikkea siitä, minkälaisia tuotteita 
ne korvaavat. 

Elinkaaristen ympäristövaikutus-
ten näkökulmasta katsottuna par-
haat vaihtoehdot eivät välttämättä 
osoittautuneet taloudellisesti edul-
lisimmiksi toimintamalleiksi. Tulos 
ei sinänsä ole yllättävä – yleisesti 
tiedetään, että ympäristön laadun 
jatkuva parantaminen on mahdol-
lista vain kasvattamalla myös kus-
tannuksia.

Jätelajikohtaisten poltto- ja kierrä-
tysjärjestelmien vertailussa lopul-
liset johtopäätökset vaihtoehtojen 
paremmuudesta vaihtelevatkin 
riippuen siitä, painotetaanko ympä-
ristövaikutuksia vai kustannuksia. 
Jätteen loppusijoitus kaatopaikkaan 
oli elinkaaritarkastelussa ympäris-
tön kannalta haitallisin  vaihtoehto 
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ja jätteiden kaatopaikkasijoitta-
miseen perustuvasta jätehuollosta 
tulisi jo lainsäädännönkin täytty-
miseksi edetä jätteen materiaali- ja 
energiakäyttöä edistäviin ratkai-
suihin. 

Tätä johtopäätöstä tukee myös 
elinkaarikustannusten tarkastelu: 
kaatopaikkasijoitus osoittautui 
myös kalleimmaksi vaihtoehdoksi. 
Ilmastonmuutokseen vaikuttavien 
päästöjen vähentämispotentiaalin 
ja taloudellisuuden todettiin kor-
reloivan lisäksi etenkin biojättei-
den sekä biojätteiden ja lietteiden 
yhteiskäsittelylle mallinnetuissa 
järjestelmissä. Sekajätteen ja teol-
lisuuden hyötyjätelajien (kuitu-, 
puu- ja muovijakeiden) järjestel-
mävaihtoehdoissa puolestaan ym-
päristö- ja kustannustarkastelun 
tulokset poikkesivat toisistaan eni-
ten: ympäristövaikutusten tarkas-
telu olisi johtanut eri vaihtoehdon 
valintaan kuin kustannustarkaste-
lu. Toisaalta elinkeinoperäisen eli 
hyvälaatuisen, polttoaineeksikin 
soveltuvan muovin materiaalikier-
rätys erottui tuloksissa edukseen 
samanaikaisesti sekä ilmastovai-
kutustensa että yhteiskunnallisten 
kustannusvaikutustensa suhteen.

Kaikki jäteperäinen 
materiaali kierrätettävissä

Myös käytännön toteutettavuutta 
harkittiin jätelajikohtaisia järjes-
telmävaihtoehtoja laadittaessa. 

Periaatteessa kaikki jäteperäinen 
materiaali on kierrätettävissä joko 
uusioraaka-aineeksi materiaalikäyt-
töön tai energiaksi, mutta yhdys-
kuntien energiantarve, jäteperäisten 
lopputuotteiden kysyntä ja eri hyö-
tykäyttömenetelmien ympäristö- ja 
kustannusvaikutukset voivat rajoit-
taa kierrätyksen tarkoituksenmu-
kaisuutta. 

Lisäksi kaikki jäte ei välttämättä 
laadullisesti sovellu rajoituksetta 
jätelajille kuvattuun hyötykäyt-
töön, vaan raaka-aineelta edellyte-
tään puhtautta ja tasalaatuisuutta. 
Jätehuollon ja teollisuuden ja yh-
dyskuntien energiahuollon tarpeet 
eivät myöskään välttämättä kohtaa 
pitkällä aikavälillä järjestelmävaih-
toehdoissa kuvatulla tavalla. Kaik-
ki edellä mainitut tekijät tulisi huo-
mioida myös POLKU-hankkeen 
tuloksia sovellettaessa.

Tuotantosektori ja ohjaus 
ratkaisevat

Monet tarkasteltujen järjestelmien 
osatekijöistä eivät ole jätehuollon 
ratkaisuin valittavissa tai vaikutet-
tavissa, vaan ratkaisevassa asemas-
sa ovat markkinoiden ja hintasuh-
teiden ohjaamat tuotantosektorin 
päätökset, lainsäädäntö ja muut 
ohjauskeinot. Hankkeen tärkeänä 
tavoitteena oli ympäristövaikutuk-
siin ja kustannuksiin keskeisesti 
vaikuttavien tekijöiden esiin nos-
taminen. Sekä ympäristö- että kus-
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tannusvaikutusten taustalta nousi 
esiin kaksi selkeästi merkittävintä 
tekijää: eniten eri jätelajien hyö-
dyntämisvaihtoehtojen ympäristö- 
ja kustannusvaikutuksiin vaikuttaa 
polttoratkaisujen energian saanto, 
eli hyötykäyttöön saadun energian 
osuus polttoaineen energiasisällös-
tä. Toiseksi eniten merkitystä tulok-
siin on sillä, minkä polttoaineiden 
käyttöä jätteiden tuottamalla ener-
gialla voidaan välttää.

Hankkeen tuloksia voidaan, rajoi-
tukset huomioon ottaen, käyttää 
esimerkiksi alueellisen jätehuollon 
suunnittelun tukena. Lämmöntuo-
tannon polttoaineet vaihtelevat 
alueellisesti, joten samalla myös 
vältettävissä olevat polttoaineet 
ovat erilaiset eri puolella Suomea. 
Koska vältettävillä polttoaineilla 
oli merkittävä rooli sekä ympäris-
tö- että kustannusvaikutusten tu-
losten kannalta, voidaan todeta että 
polttolaitoksen sijoituspaikalla on 
merkitystä. 

Sijainnin rinnalla keskeinen tekijä 
on polttolaitoksen energian saanto 
eli aidosti hyötykäyttöön päätyvän 
energian osuus, jonka ratkaisee 
alueen todellinen energian tarve. 
Molemmat tekijöistä olisi mahdol-
lista huomioida nykyistä paremmin 
jo polttolaitoksia suunniteltaessa. 
Mahdollisimman hyvän polttolai-
tosverkoston rakentaminen edellyt-
tääkin kaikkien alalla toimijoiden 
- sekä jätelaitosten, energiateolli-
suuden että viranomaisten - avointa 
ja tiivistä yhteistyötä.

POLKU hankkeen tulokset ovat ko-
konaisuudessaan ladattavissa Suo-
men ympäristökeskuksen www-si-
vuilta osoitteesta www.ymparisto.
fi/syke/polku. 

Julkaisuja: 

   
Tuuli Myllymaa, Katja Moliis,  
Antti Tohka, Simo Isoaho, Maria 
Zevenhoven,  Markku Ollikainen 
ja Helena Dahlbo, 2008. Jätteiden 
kierrätyksen ja polton ympäristö-
vaikutukset ja kustannukset – jä-
tehuollon vaihtoehtojen tarkastelu 
alueellisesta näkökulmasta. Suo-
men ympäristö 39/2008. 

Tuuli Myllymaa, Katja Moliis, Ant-
ti Tohka, Pirjo Rantanen, Markku 
Ollikainen ja Helena Dahlbo, 2008. 
Jätteiden kierrätyksen ja polton kä-
sittelyketjujen ympäristökuormitus 
ja kustannukset. Inventaarioraport-
ti. Suomen ympäristökeskuksen ra-
portteja 28/2008.

Tuuli Myllymaa, Pirjo Rantanen, 
Jyri Seppälä ja Helena Dahlbo 
2008. Jätevesilietteiden hyödyntä-
misen vaihtoehtojen vertailua elin-
kaariarvioinnin avulla. Vesitalous 
4/2008. 

Tuuli Myllymaa, Katja Moliis, 
Markku Ollikainen ja Helena Dahl-
bo 2008. Jätteiden energiakäytöllä 
vaikutuksia ilmastonmuutokseen. 
Ympäristö ja terveys 7-8/2008. 



9Ilmansuojelu 4/2008

Ensimmäinen vuosi 
yhdyskuntajätteiden polttoa Ekokemillä

Petri Onikki
Kehityspäällikkö
Ekokem Oy

 

Runsaan vuoden ajan Ekokem on käyttänyt uutta, asumisessa synty-
vää jätettä hyödyntävää energialaitosta Riihimäellä. Lämpöenergian 
laitos toimittaa Riihimäen ja Hyvinkään kaupunkien kaukolämpö-
verkkoihin.

Yhdyskuntajäte ostetaan paikalliselta jätehuoltoyhtiö Kiertokapula 
Oy:ltä. Sen kanssa 2005 solmittu sopimus käynnisti laitoksen raken-
tamishankkeen. Samana vuonna hankittiin kattilalaitos Fisia Babcock 
Environment GmbH:lta. Rakennustöihin päästiin 2006 ja laitteiden 
asennuksiin loppuvuodesta. Ensimmäiset jätekuormat laitos otti vas-
taan viime vuoden elokuussa. 

Jätevoimalassa jäte palaa mekaani-
sella porrasarinalla. Arinasta kolme 
viidesosaa on vesijäähdytteinen 
ja loppuosa ilmajäähdytteinen. 
Palamisilma syötetään kahdessa 
vaiheessa siten, että primääri-ilma 
syötetään arinan alta ja sekundääri-
ilma arinan yläpuolelta. Primääri-
ilma on jaettu vielä yhteensä kym-
meneen lohkoon pareittain siten, 
että normaalituotannossa ilmaa sää-
detään viidessä eri vaiheessa jätteen 
liikkuessa kohti arinan loppupäätä. 

Arinan liikkumista säädetään sa-
moin viidessä vaiheessa. Näillä 
säädöillä saadaan monipuolinen pa-
lamisen hallinta ja voidaan virittää 
laitoksen ajo erilaisille ja hyvinkin 
vaikeille polttoaineille. 

Höyrykattilassa jätteen tuottama 
lämpö siirtyy vesihöyrypiiriin, jos-
sa energia hyödynnetään kaukoläm-
pönä ja sähkönä. Jätteen energiasta 
saapumistilassa noin 85 prosenttia 
siirtyy höyryyn ja edelleen kauko-
lämmöksi ja sähköksi. 

Savukaasujen puhdistus 
monivaiheinen prosessi

Jätevoimalan savukaasut puhdiste-
taan monivaiheisessa prosessissa, 
jonka päälaitteita ovat sumutuskui-
vain, sähkösuodatin, kaksivaihei-
nen märkäpesu ja kuitusuodatin, 
johon syötetään aktiivihiilen ja 
kalkin seosta. Prosessi on toiminut 
vuodesta 1999 lähtien ongelmajät-
teiden käsittelyyn tarkoitetun polt-
tolinja ykkösen savukaasunpuh-
distusprosessina. Viime vuonna se 
siirrettiin jätevoimalan käyttöön

Ekokem toimittaa jätevoimalassa 
tuotetun lämpöenergian Riihimäen 
ja Hyvinkään kaupunkien kauko-
lämpöverkkoihin. Samanaikaises-
ti kattilalaitoksen rakentamisen 
kanssa Ekokem investoi Riihimäen 
ja Hyvinkään kaukolämpöverkot 
yhdistävään kaukolämmön siirto-
putkeen. Kaukolämpö siirtyy Eko-
kemin Riihimäen laitokselta 18 
kilometrin päähän Hyvinkään Läm-



10 Ilmansuojelu 4/2008

pövoima Oy:n tontille, jossa sijait-
sevalla lämmönsiirtimellä energia 
siirretään Hyvinkään kaupungin 
verkkoon.

125 000 tonnia jätteitä 
ensimmäisenä vuonna 

Ensimmäisen vuoden aikana eli 
syyskuun 10. päivään mennessä 
2008 jätevoimalassa oli poltettu 
noin 125 000 tonnia jätettä. Jäte-
määrän energiasisältö vastaa esi-
merkiksi 30 000 m3 maakaasua tai 
40 000 tonnia hiiltä. Kaukolämpöä 
jätevoimalalla tuotettiin syyskuu-
hun mennessä 182 GWh. Kauko-
lämmön toimitus Hyvinkäälle alkoi 
vuoden vaihteessa. Vuoden 2008 
kaukolämmön tuotanto on jo 250 
GWh. Ensi vuonna 2009 tavoitel-
laan 280 GWh:n toimitusta, joka 
merkitsee laitoksen täyttä käyttö-
astetta.

Jätevoimalan päästöjen raja-arvot 
on esitetty taulukossa 1. Päästöjen 
raja-arvot on jaettu kolmeen osaan: 
vuorokausikeskiarvot, 30 minuutin 
keskiarvojen A-rajat ja 30 minuutin 
keskiarvojen B-rajat. Luvan ehtojen 
mukaisesti 3 prosenttia 30 minuutin 
keskiarvoista saa ylittää B-rajan. 
Häkäpäästölle on erikseen määritet-
ty 10 minuutin keskiarvon raja.

Lisäksi luvassa on määritetty rajat 
metalleille (Cd./Tl  0.05 mg/ Nm3) 
ja muut metallit yhteensä 0,5 mg/ 
Nm3 , elohopealle (0.05 mg/Nm3) 
ja dioksiineille ja furaaneille (0,1 
ng/Nm3). Luvasta poiketen jätevoi-
malassa mitataan myös elohopea 
jatkuvatoimisesti sekä seurataan 
dioksiinien ja furaanien päästöä 
kuukausittain analysoitavalla jatku-
vatoimisella näytteenkeräimellä.

Ensimmäisen vuoden aikana laitok-
sen käyttöä on viritetty ja joidenkin 
laitteiden osalta tehty myös takuu-
korjauksia. Useita häiriöitä on ol-
lut ja yllättäviä korjauksia on tehty 
myös jätevoimalaan kytketyssä ai-
emmin polttolinja ykkösen käytössä 
olleessa savukaasunpuhdistuspro-
sessissa. Laitoksen tehoa rajoittivat 
primääri-ilman esilämmityksen te-
hon puute sekä polttoaineen syötön 
säätöongelmat ensimmäisen vuo-
den aikana. Nämä ongelmat eivät 
poikkea normaaliin käyttöönottoon 
liittyvistä ongelmista. 

Kattila ja arina ovat toimineet hyvin 
ja siten laitoksen mitoituksen pe-
rusteet ovat kunnossa. Käyttöönot-
tovaiheen testauksista, virityksistä 
ja laiterikoista johtuen lyhytaikai-
sia 30 minuutin A- ja B-rajan pääs-
töylityksiä on ollut tavanomaista 
enemmän. Vuorokausirajan ylityk-

Taulukko 1. 
Jätevoimalan 
ympäristöluvassa 
määritetyt 
jatkuvatoimiset 
mittaukset

vrk 30 min
A (100 %)

30 min
B (97 %)

10 min

hiukkaset  mg/Nm3 10 30 10
TOC mg/Nm3 10 20 10
HCl mg/Nm3 10 60 10
HF mg/Nm3 1 4 2
SO2 mg/Nm3 50 200 50
NOx mg/Nm3 200 400 200
CO mg/Nm3 50 100 150 (95 %)
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siä oli alkuvuodesta vielä 14 kap-
paletta, mutta toukokuun jälkeen ei 
ylityksiä ole enää ollut. Rajan yli-
tyksiin reagoidaan nopeasti ja siten 
ylitykset jäävät yleensä vähäisiksi 
eikä niillä ole vaikutusta vuoden 
kokonaispäästötasoon. Kuvassa 1 
on jätevoimalan tämän vuoden kes-
kimääräiset päästöt verrattuna raja-
arvoihin.

Jätteenpolton päästöjen raja-arvot 
on määritetty jätteenpolttoasetuk-
sessa. Jätevoimalan ja ongelmajäte-
polton nykyiset raja-arvot ovat lähes 
identtiset verrattuna ongelmajät-
teenpolton aiempiin raja-arvoihin. 
Jätteenpolttolaitosten päästöjen ra-
ja-arvot ovatkin huomattavan alhai-
set verrattuna muuhun energiantuo-
tantoon. Periaatteessa päästörajojen 
saavuttaminen vaatii tekniikalta 
huomattavasti raja-arvoa parem-
paa suorituskykyä. Häiriötilantees-
sa päästörajat ylittyvät nopeasti ja 

Kuva 1. Jätevoimalan päästöt vuonna 2008.

tällöin laitoksen jätteensyöttö on 
lopetettava. 

Monien raja-arvojen osalta ym-
päristökuormitus voi jopa nousta 
tilanteessa, jossa jätevoimala jou-
tuu vähäisen päästörajanylityksen 
vuoksi vähentämään tuotantoaan, 
koska varavoima tehdään tavan-
omaisilla polttoaineilla, joiden pol-
tossa raja-arvot ovat korkeampia. 
Tyypillisesti tällaisia päästökom-
ponentteja ovat esimerkiksi typen 
oksidit ja häkä, raskasta polttoöljyä 
poltettaessa myös esimerkiksi rik-
kidioksidi ja esimerkiksi turpeen 
poltossa lähes kaikki yllä mainitut 
päästöt.

Sähköntuotanto 
moninkertaiseksi 

Suomessa on vuosikausia keskus-
teltu jätteen energiahyötykäytöstä 
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ja samalla jätteet on ajettu kaato-
paikkojen penkkaan. Keskustelu ja 
valitukset ovat hidastaneet jätteen-
polton kehittymistä eurooppalai-
selle tasolle. Kuluttajilla, kaupalla 
ja teollisuudella on selvästi halu ja 
tarve jätteen asialliseen lajitteluun, 
jossa erotetaan kierrätysmateriaa-
lit järkevästi ja jäljelle jäävä osuus 
hyödynnetään energiantuotannos-
sa.

Ensimmäisen vuoden palaute ja 
kokemukset jätteenpoltosta uudes-
sa arinakattilassa ovat olleet hyviä 
pienistä ongelmista huolimatta. 
Tällä hetkellä Ekokem suunnittelee 
toisen jätevoimalan rakentamista. 

Jätevoimala kakkoseksi kutsutussa 
projektissa on tavoitteena tuottaa 
huipputehoa lukuun ottamatta koko 
Hyvinkään ja Riihimäen alueen 
kaukolämpöenergia. Samalla Eko-
kemin sähköntuotanto moninker-
taistuu. 

Projektin yhteydessä on tarkoitus 
uusia myös nykyisten ongelmajä-
teuunien ja jätevoimalan sähkön-
tuotanto. Ekokemin tavoitteena on 
myös kehittää jätteiden esikäsitte-
lyä ja jatkossa ohjata osa jätevir-
rasta esikäsittelyyn. Ennen polttoa 
jätteestä erotetaan materiaalit, jotka 
ovat järkevästi erotettavissa ja joil-
le löytyy mielekäs hyötykäyttö.

Kuva 2. Prosessinhoitaja 
Toni Latvio ohjaa valvomossa 
lasiseinän takaa jätekahmarin 
toimintaa.
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Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi koskien ulkoilman laatua ja 
puhtaampaa ilmaa Euroopalle

Uusi ilmanlaatudirektiivi (2008/50/EY) tuli voimaan 11. kesäkuuta 
20081. Direktiivin tavoitteena on yksinkertaistaa ilmanlaatua koske-
vaa lainsäädäntöä ja poistaa päällekkäisyyksiä yhdistämällä ilman-
laadun puitedirektiivi ja kolme johdannaisdirektiiviä, jotka koskevat 
rikkidioksidin, typpidioksidin, typen oksidien, lyijyn, hengitettävien 
hiukkasten (PM10), hiilimonoksidin, bentseenin ja otsonin pitoisuuksia 
ilmassa. 

Uutena elementtinä sääntelyn pii-
riin tulevat pienhiukkaset (PM2,5). 
Lisäksi tarkoituksena on uudistaa 
raportointikäytännöt ja korvata il-
manlaatutietojen vaihtoa koskeva 
neuvoston päätös uudella direktii-
villä ja sen nojalla annettavalla ko-
mission päätöksellä. Ilmanlaadun 
neljännen johdannaisdirektiivin 
(metallit ja PAH –yhdisteet) sään-
nökset on tarkoitus sisällyttää di-
rektiiviin myöhemmin.

Pienhiukkasille ohjeellisia ja 
sitovia tavoitteita  

Direktiivin mukaan nykyiset ter-
veysperusteiset ilmanlaadun raja-
arvot ja otsonin tavoitearvot pysy-
vät ennallaan. Myös kasvillisuuden 
ja ekosysteemien suojelun raja-
arvot säilyvät tasoltaan muuttumat-
tomina, mutta uudessa direktiivissä 
niitä kutsutaan kriittisiksi tasoiksi. 
Mielenkiintoinen piirre tiukoissa 
neuvotteluissa oli se, että vanhassa 

direktiivissä olleet hengitettävien 
hiukkasten erittäin kunnianhimoi-
set toisen vaiheen indikatiiviset 
raja-arvot jätettiin hyvässä yhteis-
ymmärryksessä – käytännössä kes-
kusteluitta – vahvistamatta.

Uudessa direktiivissä pienhiukka-
sille on säädetty viisi eri tavoitetta: 
ohjeellinen tavoitearvo vuodelle 
2010, sitova raja-arvo vuodelle 
2015, indikatiivinen toisen vaiheen 
raja-arvo vuodelle 2020, sitova al-
tistuskatto2 vuodelle 2015 sekä pro-
sentteina ilmaistu ohjeellinen altis-
tumisenvähennystavoite3 vuosille 
2010 – 2020 (Taulukko 1). 

Tavoitearvo ja raja-arvot ovat voi-
massa kaikkialla. Altistuskaton 
saavuttamista ja altistumisenvä-
hennystavoitteen toteutumista ar-
vioidaan kaupunkitausta-alueiden 
keskimääräisten pitoisuuksien ja 
ns. altistumisindeksin perusteella. 
Lainsäätäjien innostus pienhiukkas-
ten sääntelyyn on ollut niin kova, 

Tarja Lahtinen
Ylitarkastaja 
Ympäristöministeriö
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että tavoitteet eivät ole kaikilta osin 
johdonmukaisia. Ainakin kaupun-
kitausta-alueilla sovellettavan altis-
tuskaton merkitys jää epäselväksi,  
koska sitova raja-arvo vuodelle 
2015 on voimassa kaikkialla, myös 
hot-spot –alueilla. 

Joustavuutta toimeenpanoon 
- Määräajan pidennykset ja 
poikkeukset tiettyjen raja-
arvojen soveltamisesta

Direktiivin mukaan jäsenmaa voi 
hakea enintään kolmen vuoden 
poikkeusta hengitettävien hiukkas-
ten raja-arvoista tai enintään viiden 
vuoden määräajan pidennystä typ-
pidioksidin tai bentseenin raja-ar-

vojen saavuttamiseksi. Poikkeukset 
on sidottu tiukkoihin kriteereihin ja 
jäsenmaan on toimitettava komissi-
olle ilmoitus (notifikaatio), jossa on 
oltava direktiivin edellyttämät tie-
dot siitä, että poikkeuksen tai mää-
räajan pidennyksen ehdot täyttyvät. 
Komissio on antanut ilmanlaatu-
direktiivin mahdollistamista poik-
keuksista ja määräajan pidennyk-
sistä tiedonannon4, jossa annetaan 
tarkempia ohjeita ilmoituksen laati-
misesta ja siitä, miten komissio tul-
kitsee direktiivin kriteereitä. Poik-
keusten ja määräajan pidennysten 
hakuprosessit ovat käynnistyneet. 
Virallinen määräaika hengitettävi-
en hiukkasten raja-arvon sovelta-
mispoikkeuksen hakemiselle päät-
tyi 31.10.2008. Typpidioksidin ja 
bentseenin määräajan pidennystä 

Direktiivin pääasiallinen sisältö ja tavoitteet

nykyiset raja-arvot ja otsonin tavoitearvot ennallaan• 
pienhiukkaset mukaan sääntelyyn• 
lisätään joustoelementtejä todettujen implementointiongelmien huomioimiseksi• 
säilytetään vanhat joustoelementit pääosin ennallaan:• 
– mahdollisuus poiketa raja-arvoista jos ylitys johtuu luontoperäisestä kuormituksesta 
– mahdollisuus poiketa PM10 raja-arvoista, jos ylitys johtuu talvihiekoituk sesta 
tehostetaan seurantaa ja edistetään mallien käyttöä• 
parannetaan mittausten laatua ja vertailukelpoisuutta• 
– laadunvarmistusjärjestelmät (QA/QC)
– ekvivalenttisuusvaatimukset
– vertailulaboratorion akkreditointi
tehostetaan tietojen keräämistä ja raportointia• 

4 KOM(2008) 403 osoitteessa  http://ec.europa.eu/environment/air/quali-
ty/legislation/time_extensions.htm.

1 EYVL L152
2 Exposure Concentration Obligation
3 Exposure Reduction target
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koskevat hakemukset tulee toimit-
taa komissiolle 30.9.2011 mennes-
sä. Toistaiseksi yhdeksän maata 
on tehnyt poikkeuksia. Maat ovat 
Alankomaat, Tanska, Espanja, Bel-
gia, Kreikka, Ranska, Puola, Unka-
ri ja Slovakia. Hiukkasia koskevia 
ilmoituksia on kuitenkin luvassa 
lähes kaikista EU-maista. Myös 
typpidioksidi on osoittautumassa 
laajemmaksi ongelmaksi kuin mitä 
on osattu odottaa. Pitoisuudet ovat 
kehittyneet epäsuotuisaan suuntaan 
etenkin liikenteen kuormittamil-
la alueilla, mikä on havaittu myös 
Suomessa.    

Suomen kannalta merkitykselli-
nen hiekoitushiekkapoikkeus on 
pysytetty direktiivissä ennallaan. 
Nähtäväksi jää, ryhtyykö komissio 
tulkitsemaan poikkeuksia aiempaa 
tiukemmin, kun direktiivin edel-
lyttämä ohjeistus hiekoitushiekan 
aiheuttaman kuormituksen huomi-
oimisesta aikanaan valmistuu. 

Seurantaan muutoksia 
erityisesti hiukkasten osalta  

Kaasumaisten yhdisteiden osalta 
seurantaan ei esitetä muutoksia uu-
dessa direktiivissä. Hengitettävien 
hiukkasten arviointikynnyksiä on 

korotettu, mikä voi joissakin tapa-
uksissa vähentää mittaustarvetta. 
Pienhiukkaspitoisuuksien seuran-
taan vaadittavien mittausasemien 
määrä perustuu aiempien direktiivi-
en tapaan seuranta-alueen asukas-
määrään sekä alueen korkeimpien 
pitoisuuksiin. Hajapäästölähteiden 
aiheuttaman kuormituksen lisäksi 
on seurattava tarpeen mukaan pi-
toisuuksia pistelähteiden vaikutus-
alueella. 

Maaseututausta-alueilla on mitatta-
va vähintään pienhiukkasten massa-
pitoisuutta ja hiukkasten kemiallista 
koostumusta kuvaavia parametreja 
(sulfaatit, nitraatit, ammonium, nat-
rium, kalium, kloridi, magnesium 
sekä orgaanisen ja epäorgaanisen 
hiilen määrä). Tausta-alueilla vaa-
ditaan yksi mittausasema 100 000 
neliökilometriä kohti. Suomen 
tausta-asemat sijaitsevat Virolah-
della, Ähtärissä ja Pallaksella.

Pienhiukkasaltistumisen vähennys-
tavoite ja altistuskatto ilmaistaan 
keskimääräisen altistumisindi-
kaattorin avulla5 ja  määrittelyssä 
käytetään kaupunkitausta-asemia, 
joiden on oltava sijainniltaan ja 
lukumäärältään riittävän edustavia 
kuvaamaan väestön yleistä altistu-

Sitova/Ohjeellinen Pitoisuus/
Vähennystavoite

Tavoitevuosi

Voimassa kaikkialla Tavoitearvo 25 µg/m³ 2010
Raja-arvo 25 µg/m³ 2015
Indikatiivinen raja-arvo 20 µg/m³ 2020

Kaupunkitausta-
asemien 
3-vuoden keskiarvo

Altistuskatto 25 µg/m³ 2015       
Altistumisen-
vähennystavoite

0 – 20 % 2010 - 2020

Taulukko 1: Pienhiukkastavoitteet
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5 AEI = Average Exposure Indicator

mista. Asemia on oltava vähintään 
yksi asema miljoonaa väestökes-
kittymissä ja yli 100 000 asukkaan 
kaupunkiseuduilla asuvaa asukasta 
kohti. Käytännössä tämä merkitsee 
sitä, että Suomen yli 100 000 asuk-
kaan kaupunkien ja YTV:n yhteen-
laskettu väkiluku, noin 1,5 miljoo-
naa asukasta, johtaa vähintään 1 – 2 
mittausaseman tarpeeseen. Asemat 
tulee sijoittaa yli 100 000 asukkaan 
kaupunkeihin. Indikaattorin arvo 
lasketaan kolmen vuoden keskiar-
vona pienhiukkasia mittaavien ase-
mien mittaustiedoista. Lähtötaso 
määräytyy vuosien 2008 – 2010 pe-
rusteella ja altistumisenvähennys-
tavoitetta verrataan vuosien 2018 
– 2020 tietoihin.

Käytännössä uudistus merkitsee 
pienhiukkasten mittaustarpeen li-
sääntymistä kaupunki- ja maaseu-
tutausta-alueilla. Suomessa kattavia 
tietoja pienhiukkasten pitoisuuksis-
ta oli vuonna 2007 saatavissa aino-
astaan neljältä kaupunkiasemalta 
ja kahdelta Ilmatieteen laitoksen 
tausta-asemalta.

Mittausten laadulla on väliä 

Mittaustulosten ja muiden seuran-
tatietojen laadun varmistamiseen 
on kiinnitetty erityistä huomiota 
ja vaatimuksia on tiukennettu. Di-
rektiivi edellyttää muun muassa, 
että mittaukset ovat jäljitettävissä 
kansainvälisiin standardeihin ja 
että seurantaverkoilla ja yksittäi-
sillä mittausasemilla on käytössä 
vakiintuneet laadunvarmistus- ja 
laadunvalvontajärjestelmät. Myös 

tietojen keräämiseen, käsittelyyn, 
tallentamiseen ja raportointeihin 
sovelletaan vastaavanlaisia laadun-
varmistus- ja laadunvalvontajärjes-
telmiä. Uutta on myös kansallisten 
ilmanlaadun vertailulaboratorioiden 
akkreditointivaatimus niiden mene-
telmien ja aineiden osalta, joille on 
säädetty raja- tai tavoitearvo.  

Tarvitaanko Suomessa 
radikaaleja toimia 
pienhiukkasten 
vähentämiseksi?

Vuonna 2007 kaupunkialueilla 
mitatut pienhiukkasten vuosipitoi-
suudet vaihtelivat välillä 7 – 9,5  
µg/m3 ja korkeimmat vuorokausi-
pitoisuudet olivat luokkaa 35 µg/
m3. Tausta-asemilla Virolahdella ja 
Utössä vuosipitoisuudet jäivät alle 
6 µg/m3 ja korkeimmat vuorokau-
sipitoisuudet olivat noin 30 µg/m3. 
Niukoista tiedoista huolimatta voi-
daan arvioida, että vuosikeskiarvot 
jäävät kaikkialla tai lähes kaikkialla 
Suomessa alle 15 µg/m3. Pienhiuk-
kasten raja-arvot, tavoitearvo ja al-
tistuskatto eivät näin ollen vaatisi 
meillä erityistoimenpiteitä. 

Tilanne altistumisenvähennysta-
voitteen osalta on vielä täsmentymä-
tön. Direktiivin mukaan altistumi-
senvähennystavoitteen edellyttämiä 
toimia on ryhdyttävä toteuttamaan, 
jos kaupunkitausta-alueiden ilman-
laatua kuvaavan altistumisindeksin 
arvo on vuonna 2010 yli 8,5 µg/m3 
(Taulukko 2). Kaupunkitausta-alu-
eiden ilmanlaatutilanne Suomessa 
on yhä puutteellisesti tunnettu ja 
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tietoja on saatavilla vain muutamil-
ta paikkakunnilta. On mahdollista, 
että altistumisenvähennystavoitteen 
toimenpideraja ylittyy. Tämä edel-
lyttäisi todennäköisesti kaupun-
kitaustapitoisuuksien alentamista 
kymmenellä prosentilla vuoteen 
2020 mennessä. 

Tavoitteeseen pääseminen on 
haasteellista, koska valtaosa pien-
hiukkaspitoisuuksista on peräisin 
kaukokulkeumasta tai alueellisesta 
taustakuormituksesta. Näin ollen 
mahdollisuudet alentaa pitoisuuk-
sia kansallisin ja paikallisin toimin 
ovat useissa tapauksissa rajalliset ja 
siksi tarvitaan tehokkaita yhteisöta-
son toimia päästöjen vähentämisek-
si ja pitoisuuksien alentamiseksi. 
Kaukokulkeuman vähentämisessä 
keskeisiä lainsäädäntöhankkei-
ta ovat ajoneuvojen uudet EURO 
-päästönormit, polttoaineiden laatu-
direktiivin ja IPPC -direktiivin tar-
kistukset sekä tulossa oleva päästö-
kattodirektiivin uudistus. 

Jatkotoimet

Jäsenvaltioiden on pantava di-
rektiivi kansallisesti täytäntöön 
11.6.2010 mennessä. Suomessa 
säädösvalmistelu käynnistyy toden 
teolla vasta vuoden 2009 puolella. 
Direktiivin edellyttämä alustava 
arviointi pienhiukkasista valmistuu 
vuodenvaihteen tienoilla ja vertailu 
ekvivalenttien hiukkasmittalaittei-
den osoittamiseksi vuoden 2009 
alkupuolella. 

Direktiivin toimeenpanon yhtey-
dessä joudutaan harkitsemaan jous-
toelementtien käyttöön ottamista 
typpidioksidille. Uusien mittaus-
asemien perustaminen ja ylläpito 
sekä vertailulaboratoriotoimintojen 
kehittäminen vaativat resursseja 
kunnissa ja Ilmatieteen laitoksella. 
Kaupunkitausta-alueiden ilmanlaa-
dun parantaminen voi osoittautua 
haasteeksi, johon tarvitaan paikal-
listen toimien lisäksi laajempi, eri 
sektorit kattava toimenpideohjelma.     

Taulukko 2. Altistumisenvähennystavoite vuosille 2010 – 2020, joka mää-
ritetään keskimääräisen altistumisindikaattorin (AEI) avulla ja lasketaan 
kaupunkitausta-alueilla mitatuista pitoisuuksista

AEI 2010 (2008/9 -10/11) Vähennysprosentti 
vuodelle 2020 (2018-20)

enintään 8,5 µg/m3 –  0 %
8,5 – 13 µg/m3 –  10 %
13 – 18 µg/m3 –  15 %
18 – 22 µg/m3 –  20 %

22 µg/m3 tai yli tavoitteena 18 µg/m3
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Arviot Helsingin ilman pienhiuk-
kasten päästölähteiden osuuksis-
ta tarkentuvat merkittävästi, kun 
Ilmatieteen laitoksen, Helsingin 
yliopiston ja Helsingin Energian 
yhteinen tutkimushanke käynnistyy 
vuoden 2008 lopulla. Liikenne- ja 
viestintäministeriö rahoittaa hank-
keen liikenteen pienhiukkaspäästö-
jä tutkivan osuuden. 

Ilmatieteen laitos ja Helsingin yli-
opisto tutkivat Helsingin ilman 
pienhiukkasten lähteitä vuosina 
2006 ja 2007. Tutkimus osoitti, että 
talvella puun pienpoltto tuottaa jopa 
liikennettä enemmän pienhiukkasia. 

Tutkimuksella tarkempaa tietoa
Helsingin ilman pienhiukkasista

Risto Hillamo 
Tutkimusprofessori
Ilmatieteen laitos

Sen sijaan kesällä valtaosa hiukka-
sista muodostuu ilmakehässä ja on 
peräisin luonnon ja mm. liikenteen 
hiilivetypäästöistä. 

Käynnistyvässä tutkimuksessa 
käytettävä aerosolimassaspektro-
metri edustaa uutta mittaustekniik-
kaa. Laitteen avulla pienhiukkasten 
kemiallista koostumusta ja hiuk-
kaskokoa voidaan seurata suoraan 
ilmasta lähes reaaliaikaisesti. Kol-
mivuotisen hankkeen mittaukset 
tehdään pääosin Helsingin Kumpu-
lassa Ilmatieteen laitoksen ja Hel-
singin yliopiston yhteisellä mitta-
usasemalla. 

Kuva 1. Aerosolimassaspektrometri (High-Resolution Time-of-flight Aerosol Mass 
Spectrometer, Aerodyne Research Inc.) Ilmatieteen laitoksen aerosolilaboratoriossa
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Hanke on erittäin ajankohtainen, 
sillä ilmastonmuutoksen torjuntaan 
liittyvät toimet aiheuttavat nopeita 
muutoksia pienhiukkasten koostu-
mukseen ja hiukkaskokoon. Jo nyt 
on pienhiukkasia tuottavien die-
selajoneuvojen osuus autokannas-
ta lisääntynyt verotusuudistuksen 
vuoksi. Toinen tilanteeseen vai-
kuttava seikka ovat Eu:n maakoh-
taisten velvoitteiden aiheuttamat 
paineet lisätä biopolttoaineiden 
käyttöä sekä keskitetyssä energian-
tuotannossa että pienpoltossa. 

Helsingissä tehtävien mittausten pe-
rusteella on mahdollista arvioida, 
mitkä päästövähennykset parhaiten 
alentaisivat pienhiukkaspitoisuuksia. 

Aiemmissa tutkimuksissa havait-
tu, että noin puolet pienhiukkasten 
massasta koostuu orgaanisesta hii-
lestä. Aerosolimassaspektrometrillä 

voidaan erottaa kaukokulkeutunut 
ja tuore orgaaninen pienhiukkasma-
teriaali. Tällä tiedolla on merkitystä 
pienhiukkasten terveysvaikutuksia 
arvioitaessa.

Aerosolimassaspektrometri ka-
libroidaan Ilmatieteen laitoksen 
aerosolilaboratoriossa ennen mit-
tausasemalle viemistä. Mittaukset 
tehdään  liikuteltavassa laboratorio-
tilassa, joka tulee Kumpulan kam-
puksella sijaitsevan mittauskontin 
viereen. 

Viite: 

Saarikoski, S, Timonen H., Saarnio 
K., Aurela M., Järvi L., Keronen 
P., Kerminen V.-M., and Hillamo 
R. Sources of organic carbon in 
Helsinki, Finland, Atmos. Chem. 
Phys., 8, 6281–6295, 2008

Kuva 2. Kumpulan 
mittausasema, 
jonne liikuteltava 
mittausasema ja 
uudet mittalaitteet 
tulevat.
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Jätteenpolttoko ratkaisuksi ilman 
laatuongelmiin?

Mikko Paunio
Ylilääkäri
Sosiaali- ja terveys-
ministeriö

 

”Jätteenpoltto on aivan viime vuosiin saakka herättänyt vastustusta, 
mutta tämä on nyt muuttumassa tosiasioiden myötä. Lajitellun seka-
jätteen massapoltto on ilmaston kannalta ihanteellisin jätehuoltorat-
kaisu ja sen ihmisille aiheuttama ympäristöaltistus on hyvin pieni”, 
sanoo ylilääkäri Mikko Paunio sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Ylilääkäri Paunio on viime aikoina ottanut julkisuudessa kantaa jät-
teenpolton puolesta. Hän suhteuttaa sen aiheuttamaa asukkaiden al-
tistumista mm. puun pienpolton ja muiden lähteiden synnyttämään 
tausta-altistukseen.

Mitä päästövertailut kertovat 
jätteenpolton osuudesta 
ympäristöaltistukseen?

”Modernien jätteenpolttolaitosten 
ympäristöpäästöt ovat hallittuja 
ja arinateknologia koeteltua. Sen 
vuoksi niiden ympäristöaltistus on 
hyvin pieni ja tällaisen pistelähteen 
aiheuttama altistus jää murto-osaan 
ohjearvoista”, Paunio toteaa.

”Olen vertaillut eri vaihtoehtoja 
terveyden kannalta olennaisimpien 
ilmansaasteiden kuten (pien)hiuk-
kasten (sydän- ja verisuonitautien 
laskennalliset haitat), polyaromaat-
tisten hiilivety-yhdisteiden (PAH) 
(keuhkosyöpä) sekä supermyrkky-
jen (yleinen syöpävaara?) näkökul-
masta.” 

”Jätteenpolton aiheuttama ympäris-
töaltistus mitätön myös verrattaessa 
sitä puun pienpolton aiheuttamaan 
altistukseen, myös kiistellyimpien 
saasteiden osalta. Nykyisten kor-
keasavupiippuisten pistelähteiden 

kuormitus tuottaa käytännössä 
vain murto-osan altistuksestamme 
varsinkin taajamissa, joissa liiken-
teen merkitys on suurin. Liikenne 
aiheuttaa valtaosan kaupunkien 
ulkoilman saastealtistuksesta, jos-
kin kaukokulkeumallakin on selvä 
merkitys.” 

Miksi jätteenpolttoa 
vastustetaan?

”Keskitettyä jätteenpolttoa kohtaan 
tunnetut pelot eivät perustu tutkit-
tuun tietoon ja toisaalta jätteenpolt-
to heikentää ilmanlaatua minimaa-
lisesti verrattuna esimerkiksi puun 
pienpolton vaikutuksiin”, Mikko 
Paunio sanoo.

”Suomessa jätteenpolttoon liitty-
villä kielteisillä mielikuvilla on 
historiallinen taustansa Helsingin 
Kyläsaaren vanhan jätteiden tu-
hoamislaitoksen sulkemiskiistassa. 
Laitoksen sulkeminen huipentui 
sen korkean piipun kaatamiseen, 
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jota on pidetty ympäristöliikkeen 
suurena saavutuksena.” 

”Jätteenpolton ilmansuojelulliset 
ongelmat ovat toki keskustelutta-
neet myös Euroopassa ja maailman-
laajuisestikin. EU:ssa säädettiin 
vuonna 2000 tiukat normit jätteen-
poltossa syntyville päästöille. Niin 
kutsutuista supermyrkyistä syntyi 
direktiivin säätämisen yhteydessä 
erityisen kuuma poliittinen peruna. 
Jätteenpolttodirektiivi määrää, että 
dioksiinia TCDD toksisuusekviva-
lentteina mitattuna ei saa olla yli 0,1 
nanogrammaa kuutiometrissä 6-8 
tunnin keskiarvosta laskettuna.”

Mikä on ympäristöterveyden 
ja ilmanlaadun tilanne 
maailmalla?

”Talokohtainen lämmitys biopolt-
toaineilla ja ruoan laitto savupii-
puttomissa kodeissa on edelleen 
ylivoimaisesti maailman vaikein 
ilmansaasteongelma ja se tappaa 
vuosittain 800 000 alle viisivuo-
tiasta lasta keuhkokuumeeseen ja 
700 000 naista keuhkoahtaumatau-
tiin kehitysmaissa. Näin syntyvää 
massiivista sydän- ja verisuoni-
tautitaakkaa voimme vain arvail-
la. Sisäilman hiukkaspitoisuudet 
kehitysmaissa ovat kertaluokkia 
korkeammat kuin WHO:n nykyiset 
suositukset, jotka pohjaavat kehit-
tyneissä maissa tehtyihin sydän-
kuolleisuustutkimuksiin. Jopa puo-
let kehitysmaiden megakaupunkien 
ilmansaasteista lienee peräisin ha-
jautetusta talokohtaisesta biopoltto-
aineiden käytöstä.”    

Miten naapurimaamme 
toimivat?

”Tanska, Ruotsi ja Hollanti toimivat 

eri tavalla kuin Suomi. Taulukossa 
3 on kirjattu näihin maihin raken-
netut ja toiminnassa olevat jätteen-
polttolaitokset ja henkilöä kohden 
vuodessa poltettu yhdyskuntajäte. 
Suomi polttaa henkeä kohti 15 ker-
taa vähemmän kuin Tanska ja mel-
kein kymmenen kertaa vähemmän 
kuin Hollanti ja Ruotsi.” 

”Ruotsin kaikkien polttolaitosten 
yhteenlaskettu vuosittainen super-
myrkyn TCDD-ekvivalenttimäärä 
oli 0,7 grammaa vuonna 2004 ja 
niiden päästöt ovat noin 10 prosent-
tia direktiivin sallimasta. Vuodesta 
1985 se on laskenut 99 prosenttia.”  

Mitä tutkimukset osoittavat 
laitosten ympäristön 
ilmanlaadusta suhteessa 
vertailualueisiin? 

”Suomalaisen vuonna 2007 jul-
kaistu monitieteinen Puun Pien-
polton Päästöt, Ilmanlaatu ja Ter-
veys (PUPO) -ohjelman tulokset 
kertovat, että pääkaupunkiseudulla 
sijaitsevan puun pienpolttoa suo-
sivan Lintuvaaran omakotialueen 
hiukkaspitoisuudet ulkoilmassa 
ovat korkeammat kuin Suomen ti-
heimmin asutun Helsingin Kallion 
kaupunginosan hiukkaspitoisuudet. 
Lintuvaarassa ylittyivät jopa kor-
keimmat hengitettäville hiukkasille 
annetut ohjearvot loka- ja marras-
kuussa. PAH-yhdisteiden arvot ovat 
olleet Lintuvaarassa niin korkeita, 
että YTV aloittaa niiden seurannan. 
Kallion pitoisuudet ovat peräisin 
pääosin liikenteestä.”

”Terveydelle haitallisimpien pien-
hiukkasten pitoisuudet sekä Kal-
liossa että Lintuvaarassa ovat 
kertaluokkia suuremmat kuin pis-
temäisen jätteenpolttolaitoksen 
ympäristössä korkeimmillaankaan. 
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Syyt tähän ovat moninaiset: 

1) Jätepolttoaine koostuu suurelta 
osin pakkausmateriaaleista. Se 
ei sisällä puun ligniiniä, joka 
palaessaan tuottaisi sekä pien-
hiukkasia että syöpävaarallisia 
PAH-yhdisteitä. 

2) Puun pienpoltossa ja liikentees-
sä päästölähde sijaitsee matalal-
la ja energiantuotto on hajautet-
tua, mitkä molemmat lisäävät 
ihmisten altistusta.

3) Pienpoltossa energiantuotto ei 
ole kontrolloitua ja vakioitua ja 
siksi päästöjen määrä vaihtelee 
valtavasti. Kosteiden halkojen 
kitupoltto ja hyvin toimiva ha-
kestokeri ovat päästövaihtelun 
ääripäät. Jätteen keskitetyssä 
poltossa päästään mm. korkeal-
la lämpötilalla ja savukaasujen 
suodatuksella ihmisten altistuk-
sen kannalta parhaaseen tulok-
seen.”

”Taulukossa 1. on esitetty yleisesti 
käytettyjen polttoaineiden ominais-
päästökertoimet. Jätteellä on miltei 
maakaasuun verrattava hiukkas-
ten ominaispäästökerroin. Saunan 

kiukaan megajoulekohtainen PM1 
päästö on omassa luokassaan.”

Entä kaatopaikkojen 
dioksiinipäästöt?

”Jätteiden läjittäminen kaatopai-
koille on huono vaihtoehto. Runsas 
kymmenen vuotta sitten Suomes-
sa todettiin, että kaatopaikoilla oli 
noin 380 paloa vuodessa, joista vai-
keasti sammutettavia syväpaloja oli 
neljännes. Myös syntypaikkalajitel-
lusta jätteestä tehdyt REF kierrätys-
polttoaineet ovat syttyneet itsestään 
kaatopaikoilla. Kaatopaikkojen 
dioksiinipäästöt ylittivät varovai-
sesti arvioiden esimerkiksi Riihi-
mäen uuden jätteenpolttolaitosten 
päästöt monikymmenkertaisesti.” 

Paljonko energiaa jätteistä 
olisi saatavissa?

”Jätteenpoltosta on saatavana ehkä 
jopa 4 terawattituntia. Jätteen pai-
nosta 70-80 prosenttia luetaan uu-
siutuvaan energiaan perustuvaksi. 
Vertailun vuoksi mainittakoon, että 
Vuotoksen allas tuottaisi 0,5 tera-
wattituntia arvokasta säätöpotenti-
aalia.”

Taulukko 1. Eri polttoaineiden ominaispäästökertoimet. Lähde: 
Olkiluoto 4:n YVA-selostus (7) 
  
 Polttoaine Milligrammaa per megajoule

Maakaasu 1,5
Jäte 3,7
Öljy 15,0
Hiili 17,5

Turve 17,5
Biopolttoaineet 17,5

Puu (kiuas)* >700

*PUPO-projektin luku PM1:lle (6)
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Autokannan dieselöitymisen ja 
puhdistustekniikoiden 
vaikutus päästöihin 

Maija Lappi 
FK erikoistutkija 
VTT
Juhani Laurikko 
TkT erikoistutkija 
VTT

Vuonna 2007 on esitetty arvio, että 
Euroopassa dieselautojen myynti 
kasvaa vuoteen 2010 saakka ja on 
enimmillään 65 prosenttia uusista 
autoista. Vuonna 2007 EU-alueen 
16 miljoonasta uudesta rekiste-
röidystä henkilöautosta jo yli 53 
% oli dieselkäyttöisiä. Tällä het-
kellä nopeimmin ’dieselöityvissä’ 
Euroopan maissa kuten Ranskassa 
uusista myydyistä LD-ajoneuvoista 
(henkilö- ja pakettiautot) noin 80 
prosenttia on dieselkäyttöisiä, hi-
taammin tätä kehitystä seuraavissa 
kuten Suomessa ja Iso-Britanniassa 
runsaat 50 prosenttia. Vuoden 2010 
jälkeen osuus alkanee kustannus-
syistä laskea hiukkassuodatinta vaa-
tivien Euro 5-päästönormien tultua 
voimaan ja diesel-bensiini-suhde 
asettuu tasolle 1:2. Dieselöitymisen 
nurja puoli on, että Euroopan auto-
kannan suorat NO2-päästöt kasva-
vat vuosina 2005 - 2010 riippumatta 

vielä Euro 5 -päästörajojen tasosta. 
Vuoden 2008 SAE-maailmankong-
ressissa puolet asiantuntijoista 
arvioi, että dieseltekniikka tulee 
edelleen olemaan avainteknologia 
tieliikenteen vuoden 2020 CO2 
-päästötavoitteisiin pääsemiseksi, 
ja että kymmenen vuoden kuluttua 
27 prosenttia ajoneuvoista kulkee 
biodieselillä, 20 prosenttia fossii-
lisella dieselillä ja 20 prosenttia 
etanolilla (E85). Vain 18 prosenttia 
arvioi, että bensiini on hallitseva 
polttoaine. Suomessa dieselautojen 
osuus LD -ensirekisteröinneistä on 
noussut kahdessa vuodessa, 2006-
2008, noin kaksinkertaiseksi. Vielä 
vuoden 2005 lopussa Suomen hen-
kilöautokannasta noin 13 prosenttia 
oli dieselkäyttöisiä.  

Suurimmat pakokaasupäästö-
ongelmat eivät kuitenkaan liity 
niin uusiin diesel- kuin bensiini-

Superemittereistä supermyrkkyihin?

Henkilöautojen bensiinitekniikasta ollaan parhaillaan Suomessakin 
kiivaasti siirtymässä hyötysuhteeltaan ja CO2 -päästöltään 20-25 pro-
senttia parempaan dieseliin. Toisaalta, bensiiniautojen päästöjen hal-
linta on ollut dieseleitä paremmin ratkaistu Suomessa vuodesta 1991, 
jolloin kolmitoimikatalysaattorit (TWC) tulivat bensiiniautoihin pa-
kollisiksi. Tekniikka on toimivaa ja tehokasta edelleen tänä päivänä. 
Vasta 1990-luvun puolivälissä dieselautoihin alkoi pikkuhiljaa tulla 
hapettavia pakokaasukatalysaattoreita, jotka eivät olleet ennen 2000-
lukua välttämättömiä. 
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moottoritekniikoihinkaan. Pääs-
tölainsäädäntö kehittyy kaikille 
polttoaineille ja kaikille moottori-
kokoluokille erittäin nopeasti, joten 
päästöjen hallintatekniikoiden on 
pakko pystyä seuraamaan perässä. 
Suurimmat päästöt syntyvät siellä, 
missä ajoneuvot ovat tekniikaltaan 
tai kunnoltaan yli-ikäisiä tai mis-
sä suurten raskaiden ajoneuvojen 
(HD) osuus autokannassa on suuri. 
Olkoon edellisestä esimerkkinä ku-
van 3 eri henkilöautoryhmien omi-
nais-NOx -päästö. On totuttu ajat-
telemaan, että typen oksidit (NOx) 
ovat vain dieselautojen ongelma. 
Ylivoimaisesti suurimmat NOx 
-ominaispäästöt olivat kuitenkin 
peräisin vanhoista, kuitenkin Suo-
messa käyttöikäisistä bensiinihen-
kilöautoista, joissa katalysaattoreita 
ei vielä ollut. 

Pakokaasupäästölakien 
autotekniset seuraukset

Tällä hetkellä niin LD- kuin HD 
-ajoneuvojenkin päästölainsäädän-
nössä ollaan Euro 4 -vaiheessa, 
kuva 1. Dieselmoottoreiden hiuk-
kas- (PM) ja typen oksidien (NOx)
vaatimustasot ovat vielä sellaiset, 
että niin tehokas hiukkasten kuin 
NOx:nkaan poistotekniikka jälkikä-
sittelylaittein ei ole välttämätöntä 
minkään kokoluokan autoissa. Vaa-
dittavat päästötasot on saavutettu 
moottoriteknisesti joko PM:ää tai 
NOx:ia säätämällä, ja osittaisilla 
pakokaasunpuhdistusratkaisuilla 
kuten hapetuskatalysaattoreilla.       

Dieselhenkilöautoille sallitaan 
Euro 4 -lainsäädännössä vielä noin 
3 kertaa niin korkea NOx -päästö 
kuin bensiinihenkilöautoille (250 
mg/km vs. 80 mg/km). Euroopassa 
on valittu NOx -päästölainsäädän-
nön kehityksessä esim. USAta lie-

vempi tie polttoaineenkulutus- (ja 
CO2 -päästö)- syistä. Dieselhenki-
löautot päästävät tunnetusti myös 
hiukkasia; tällä hetkellä tyyppihy-
väksynnän PM -raja on 25 mg/km. 
Seuraavassa, Euro 5 -vaiheessa v. 
2009-2010 raja laskee kuitenkin 
niin alas (3-5 mg/km), että henki-
löautot on käytännössä varustettava 
hiukkassuodattimin. Osassa jo tällä 
hetkellä myydyistä uusista diesel-
henkilöautoista on hiukkassuoda-
tin. Näitä ajoneuvoja arvioidaan 
olevan nyt 15 000-20 000.

Hiukkassuodattimiin liittyy epäi-
ly uudenlaisista päästöistä. Näitä 
päästöjä ei pystyttäisi vähäisinä 
määrinä tai monimutkaisina valvo-
maan. Vastaavat hiukkasuodattimet, 
samaten tehokas NOx -vähennys tu-
levat raskaissa ajoneuvoissa välttä-
mättömiksi Euro 6 -vaiheessa, noin 
2013-14. Viimeisenä tulee Euro 
6 -lainsäädäntö LD -ajoneuvojen 
deNOx -tekniikalle arviolta vuonna 
2015-16. Kun otetaan huomioon 
autokannan uudistumisnopeus, va-
jaat 6 % vuodessa, näillä perusteilla 
voitaisiin laskea, että noin vuonna 
2035 koko HD- ja LD -autokanta 
olisi uudistunut lähes NOxittomaksi 
ja  hiukkasettomaksi!   

Suurissa dieselmoottoreissa alkoi 
esiintyä tehdasasennettuja jälkikä-
sittelylaitteita vasta Euro 4 -lain-
säädännön myötä vuonna 2006. 
Vaikka vielä Euro 5 -kaudellakaan 
raskaat ajoneuvot eivät vaadi niin 
NOx -kuin PM -vähennysjälkikäsit-
telytekniikkaakaan, molempia on jo 
melko paljon, joko yhdessä tai erik-
seen sovellettu kuorma-autoihin ja 
busseihin. Tekniikoiden kypsyysas-
te, ja siten myös päästöt vaihtelevat 
suuresti. 

Kaaviomainen esitys siitä, miten 
dieselpakokaasujen jälkikäsitte-



25Ilmansuojelu 4/2008

lyratkaisut ovat kehittymässä em. 
lainsäädännöllisten vaatimusten 
myötä ja miten kehitys vaikuttaa 
uusien tekniikoiden PM- ja NOx 
-päästötasoihin, on kuvassa 2.

PM -regenerointiin tarvittavan, 
mutta päästöjä aiheuttavan NO2:n 
muodostus tapahtuu joko (esi)ha-
petuskatalysaattorissa (DOC) tai 
katalysoidussa suodattimessa cDPF 
(kuva 2). Dieselmoottorin tunnetun 
PM/NOx -dilemman tilalla on nyt 
tavallaan hiukkassuodattimien PM/
NO2 -dilemma: noen poltto ja NO2 
-muodostus vaativat molemmat ha-
pettavat olosuhteet. 

Typen oksidit NOx = NO+NO2

Dieselpäästöjen NOx koostuu suo-
rasta typpioksidista (NO) ja typpidi-
oksidista (NO2). Vaikka NO2 on ka-
tuvarsien paikallinen terveyshaitta 
sekä ilmanlaatutekijä otsonikemian 
osana ja ilmansuojelulaissa sään-
nelty, ajoneuvopäästölainsäädäntö 
ei rajoita suoraa NO2:ia. Historial-

lisista syistä vain pakokaasupääs-
tön kokonais-NOx:ia on rajoitettu. 
Ilmakehässä NO laimenee ja hapet-
tuu NO2:ksi (ja NO3:ksi). Useiden 
suurkaupunkien ilmasta on todet-
tu, että NO2 -konsentraatio ei enää 
laske. Yksi syy siihen ovat edellä 
mainitut tekijät, jotka kasvattavat 
(sekä absoluuttisesti että suhteelli-
sesti) uuden dieselajoneuvokannan 
suoraa NO2 -päästöä huolimatta 
siitä, että kokonais-NOx  laskee 
lainsäädännön kehittyessä. Toinen 
tekijä on luonnollisesti dieselau-
tojen osuuden kasvu. Kolmas syy 
NO2:n lisääntymiseen saattaa olla, 
että kun uusien dieselautojen ko-
konais-NOx -taso laskee, NO:n ja 
NO2:n jakautuminen ilmakehässä 
muuttuu suuremman osan NO:sta 
hapettuessa NO2:ksi läsnä olevan 
otsonin O3 avulla; tällöin voidaan 
odottaa myös kasvaneita NO2/NOx 
-suhteita. Eli, kaikki tämä uusien 
dieselautojen syytä!

Uusien hiukkassuodattimellisten 
dieselhenkilöautojen NO2 -päästö 
kaupunkiajossa on samaa luokkaa 

Kuva 1. Ajoneuvojen ja ajoneuvomoottoreiden päästörajojen kehitys Euro 6 
-lainsäädäntöön saakka. Euro 6 toteutuu kevyille ajoneuvoille vuosina 2015-16.
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kuin katalysaattorittoman kaupun-
kibussin, noin 0.5-0.6 g/km. Moot-
torin kokoero on kuitenkin noin 
5 -kertainen. Uusimmissa Euro 
4-EEV-tason bussi- ja kuorma-au-
tosovelluksissa, joissa on käytetty 
hiukkasten/yhdistettyä hiukkas-
ten ja NOx:in poistotekniikkaa tai 
jälkiasennus-PM -katalysaattoria 
(CRT, SCRT, SCR+CRT, PM Kat, 
POC, FTF jne.) suorat NO2 -pääs-
tötasot nousevat yleisesti edelli-
sestä 3 – 10 -kertaisiksi. Osa on-
gelmallisista jälkikäsittelylaitteista 
on uusia hapetuskatalysaattoreita 
(DOC), ja osa tähtää vielä parem-
piin Euro 5-EEV -päästötasoihin. 
Eli , on ennakoitavissa, että uusien 
HD -autojen hiukkassuodattimien 
(DPF) tultua välttämättömiksi Euro 
6 -päästölainsäädännössä v. 2013-
14 syntyy vastaava NO2 -ongelma 
kuin LD -ajoneuvojen hiukkassuo-
dattimienkin kohdalla: suodattimen 
pidättämän PM -massan regeneroi-
miseksi muodostettavan   NO2:n 

päätyminen pakokaasuun.

Kuvassa 3 ovat käyttöikäisen hen-
kilöautokategorioiden tyypilliset 
NO- ja NO2 -päästötasot kaupun-
kiajossa. NOx -päästöä hallitsevat 
vanhat bensiiniautot, suoraa NO2:ia 
hyvin selkeästi enintään 5 vuotta 
vanhat dieselautot, joissa on joko 
tehokas hapetuskatalysaattori DOC 
tai hiukkas-suodatin DPF. Tänä ai-
kavälinä henkilöautojen NO2 -omi-
naispäästön kasvu on ollut suurta. 
Kuvasta 3 huomioitavaa on, että 
pääkaupunkiseudulla ei tilastol-
lisesti juuri liiku yli 15 v vanhoja 
bensiiniautoja, samaten tällä seu-
dulla on kaksinkertainen osuus uu-
sinta, 2 -3 vuotta vanhaa henkilöau-
tokantaa koko maahan verrattuna. 

Hiukkas-PM ja lukumäärä

Näihin aikoihin saakka PM -massan 
osittaispoisto ja kuivaus moottorin 

Kuva 2. Ajoneuvojen dieselkatalysaattorien kehittyminen pakokaasupäästölainsäädännön 
painostamana. ”Viimeinen mohikaani” eli LD -ajoneuvojen deNOx -järjestelmä tulee v. 
2015-16.
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jälkeen on hoidettu hapetuskataly-
saattorein (DOC) sekä kevyiden että 
raskaiden dieselajoneuvojen osalta. 
Dieselhiukkassuodattimet DPF, jot-
ka tulevat kevyisiin ajoneuvoihin 
välttämättömiksi Euro 5-vaiheessa 
ja raskaisiin Euro 6-vaiheessa ovat 
erittäin tehokkaita noen ja hiukka-
siin sitoutuneiden haitta-aineiden 
poistajia. Ne poistavat yli 95-99 
prosenttia hiukkasmassasta, kiinte-
ästä hiilestä ja hiilivedyistä. Tällä 
hetkellä raskaisiin ajoneuvoihin 
sovellettavat osittaishiukkaskata-
lysaattorit (PM Kat, pDPF, FTF, 
POC) poistavat PM-massasta 30-
70 prosenttia. Ilman DOCia tai 
hiukkassuodatinta sekä hiukkasten 
massa, lukumäärä että hiukkasko-
ko ovat yleensä suuret, ja hiukkaset 
sisältävät sekä kiinteää että neste-
mäistä ainetta. DOCit ovat poista-
neet osan hiukkasten nestemäisistä 
ja helposti haihtuvista hiilivedyistä. 
On hyvä muistaa, että myös pienim-
piä hiukkasia on ollut pakokaasussa 
aina; näytteenotto- ja mittausteknii-
kat ovat kehittyneet viime vuosina 

havaitsemaan hiukkasia kokoluo-
kassa < 10 nm. 

Kuvassa 3 ovat käyttöiässä olevan 
henkilöautokannan suhteelliset 
brutto-PM -päästöt ”normiajossa” 
ja todellisessa kaupunkiajossa au-
totyypin ja ikäkategorian mukaan 
luokiteltuna. Päästöt on painotettu 
ajoneuvojen lukumääräosuuksilla 
ja suoritteella v. 2008. Bussikoko-
luokan ajoneuvon Euro 3 -päästöra-
ja kaupunkiajosuoritetta kohti arvi-
oituna on noin 4-kertainen ja Euro 
4 -päästöraja alle 2-kertainen vas-
taavaan dieselhenkilöautoon verrat-
tuna. Hiukkasmassoina mitattuna 
nykytodellisuus ja tulevaisuus ovat 
helposti arvioitavissa. Mitä nope-
ammin ”dieselöitymistä” tapahtuu, 
sitä nopeammin suorat PM -päästöt 
häviävät. Valtaosassa uusista myy-
dyistä dieselhenkilöautoista on ole-
tettavasti jo DPF, pakettiautoihin 
(33 prosenttia LD-dieselautoista 
vuonna 2006) tulossa, ja uusissa 
raskaissa ajoneuvoissa se on vuo-
desta 2013-14 lähtien.  

Kuva 3. Käyttöikäisten (< 18.5 v) henkilöautoryhmien NOx -päästöt sekä ryhmien suhteellinen 
vaikutus suoraan PM -päästöön vilkasliikenteisessä kaupunkiajossa.  NOx -kuvassa %-luku kertoo 
ajoneuvoryhmän osuuden henkilöautojen suorasta NO2 -päästöstä Helsingin taajama-alueella. 
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Kuva 4 . Diesel- ja bensiinihenkilöautojen hiukkaslukumäärien kehitys moottori- ja 
jälkikäsittelytekniikoiden myötä. (5-6) x 1011/km on suunniteltu tuleva Euro 5-6 
-päästöraja kiinteille hiukkasille. MPI=tavanomainen bensiiniauto, GDI=suoraruskutteinen 
bensiiniauto.

Hiukkasmäärälle asetetaan 
katto?

Tulevissa  päästömääräyksissä Eu-
ro5, Euro5+, Euro6, toteutuen ajalla 
2010 – 2013, sekä dieselautojen että 
todennäköisesti myös suoraruiskut-
teisten bensiiniautojen hiukkaslu-
kumäärille asetetaan ensimmäistä 
kertaa raja. Rajan perusteluna on, 
että tulevaisuudessa auton hiukka-
semission haitallisuutta määrää-
vänä tekijänä ei ole tai sitä yksin-
omaan kuvaamaan ei enää riitä alati 
aleneva PM -massa. Pakokaasun 
suurimpia hiukkaslukumääriä on 
usein todettu pienimmissä, alle 50 
nm:n kokoluokissa, joilla on mitä-
tön vaikutus massaan. Pienimpiä 
hiukkasia voi esiintyä pakokaasus-
sa sekä nestemäisinä että sellaisina, 
joilla on kiinteä ydin. Nesteaeroso-
leja muodostuu laimentuvaan pa-

kokaasuun sekundäärisesti hiilive-
dyistä ja rikkihaposta pakokaasun 
jäähtyessä. 

Kiinteäytimisten nanohiukkasten 
ydin voi olla hiiltä, metalleja tai ras-
kaita hiilivetyjä. Ytimien ympärille 
tiivistyy pakokaasun jäähtyessä 
em. helpommin haihtuvaa ainetta. 
Haihtuvia, uusia nanohiukkasia on 
todettu voivan muodostua joissakin 
olosuhteissa myös hiukkaskataly-
saattorien jälkeen. Muodostumis-
todennäköisyys saattaa kasvaa joh-
tuen siitä, että hiukkassuodattimet 
poistavat pakokaasusta kiinteitä 
hiukkasia, jotka aiemmin toimivat 
haihtuvan aineen tiivistymisytimi-
nä ja -pintoina. Ytimien puuttuessa 
haihtuva aine muodostaa puhdasta 
nesteaerosolia, joka on siis täysin 
haihtuvaa pakokaasun lämpötilois-
sa.  Kuvassa 4 on nykyaikaisten 
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bensiini- ja dieselhenkilöautojen 
kiinteiden hiukkasten lukumääriä. 
Tulevan standardin raja saavutettiin 
vain hiukkassuodattimellisilla die-
selautoilla. Raskaille ajoneuvoille 
on todennäköisesti tulossa vastaava 
raja, mutta se ehtinee vasta Euro 6 
-säädöksiin v. 2013-14. 

Kuvassa 5 ovat kiinteiden koko-
luokiteltujen hiukkasten luku-
määrätasot eri päästötasojen HD 
-moottoreista tulevaisuuden lain-
säädännöllisellä menettelyllä mitat-
tuna. Kuvasta nähdään, että hiuk-
kassuodatinta DPF käytettäessä 
hiukkasten lukumäärät ovat alentu-
neet yli 99 prosenttia kaikissa ko-
koluokissa 10 – 320 nm. Pystyviiva 
on kaavailtu standardin pienin mi-
tattava koko, noin 20 nm. Karkeas-
ti, suodatinkäytössä hiukkasmassa 
alenee 10-100 -kertaisesti ja hiuk-
kaslukumäärä 100-1000 -kertaises-
ti katalysaattorittomaan ratkaisuun 
verrattuna.

Mittaustekniikoista rajoitteita

Käytännön rajoitteita hiukkasluku-
määrien sääntelylle asettavat mit-
taustekniikat. Toisaalta, pakokaa-
suaerosolin hiukkasten lukumäärä 
ja koko alkavat kasvaa sekundääri-
reaktioiden vuoksi heti, kun pako-
kaasu siirtyy ”ulkoilmaan”. Vasta 
laimenemisessa syntyvien, sekun-
dääristen nestemäisten nanohiuk-
kasten muodostus on niin muuttuja-
herkkä prosessi – siihen vaikuttavat 
mm. lämpötila, konsentraatiot, vii-
ve, laimenemissuhde – että sen hal-
linta kontrolloidusti ja toistettavasti 
päästölaboratorioissa olisi vaativaa, 
ehkä mahdotonta. Samaten mit-
tauksen mielekkyys olisi kyseen-
alainen, koska todellinen muutunta 
tapahtuu ulkoilmassa ja sen olosuh-
teissa. Nestehiukkaset ovat haihtu-

via ja liukenevia, mitä puolestaan 
kiinteät tai vaikeasti haihtuvat 
hiukkaset eivät ole. Toisaalta hiuk-
kasten lukumäärän mittaaminen, 
olivatpa ne kiinteitä tai nestemäi-
siä, tiettyä rajakokoa pienempinä 
on todettu epävarmaksi mm. hiuk-
kasten mittalaitehäviöiden vuoksi. 
Näistä syistä tuleva lainsäädännön 
raja hiukkaslukumäärille on kiin-
teiden, yli noin 20 nm hiukkasten 
kokonaislukumäärä. Ideaalisesti, 
amerikkalaisen EPA- voimalaitos-
päästönormin kaltaisesti kiinteät ja 
nestemäiset hiukkaset olisi pyrit-
tävä hiukkaslainsäädännössä mää-
rittelemään erikseen, koska niiden 
sekä fysikaalinen että fysiologinen 
käyttäytyminen ovat erilaiset, sa-
maten poistotekniikat pakokaasusta 
osin erilaiset.

Teoreettisesti toksisten sekundää-
risten päästöyhdisteiden muodos-
tuminen hiukkassuodattimissa on 
mahdollista. Toisaalta varmoja 
ollaan myös siitä, että on kehitet-
ty suodattimia, joiden riskit ovat 
vähäiset ja hyödyt suuret. Kiinteis-
tä hiukkasista vaarallisimpia ovat 
mahdollisesti eräät siirtymämetal-
lit, joita käytetään mm. DPF:n re-
generointiin, esimerkiksi Fe ja Cu. 
Kuparin on todettu katalysoivan 
PCDD/F-yhdisteiden muodostusta. 
Itse katalyyteistä (& kulumametal-
leista ja voiteluaineen lisäaineista) 
hiukkasemissioon voi mahdollises-
ti tulla hyvin pieniä metallihiukka-
sia; kiinteän ytimen koko voi olla 
6-8 nm. Toisaalta, kuten kuvasta 5 
havaittiin myös pienimmät kiinteät 
hiukkaset/ytimet poistuvat tehok-
kaasti hiukkassuodattimissa. Myös 
suodattimen katalyytin hapettimet 
voivat tuottaa NO2-PAHeja. Kiin-
teistä pienimmistä hiukkasista tie-
detään varmuudella, että ne ovat 
vaarallisia, nestemäisten merkittä-
vyys ei ole niin selvä. Solukokeissa 
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on saatu indikaatiota, että ultrapie-
net hiukkaset voivat osoittautua hy-
vin haitallisiksi jopa koostumukses-
ta riippumatta. Edellä mainittujen 
aineosien esiintymistodennäköi-
syydestä tulevaisuuden pakokaasu-
päästöissä ei ole toistaiseksi mitään 
tietoa.  

Autokannan vaikutuksia 

Suomen henkilöautokanta on län-
tisen Euroopan vanhimpia; sekä 
bensiini- että dieselauton keski-
määräinen käyttöikä vuonna 2006 
oli yli 18 vuotta. Käytönaikaisia 
päästöjä dominoivat vanhat ja huo-
nokuntoiset ajoneuvot. Tällaisia 
’superemitteriajoneuvoja’ ovat ka-
talysaattorittomat bensiiniautot ja 
runsaat 10 vuotta vanhat dieselau-
tot, joista myös puuttuvat kaikki 
jälkikäsittelylaitteet. Esimerkiksi, 
n. 10 prosenttia käyttöikäisistä ben-
siiniautoista oli vuonna 2007 kata-

lysaattorittomia, ja vastasivat jopa 
50-60 prosentista henkilöautojen 
NOx -päästöjä. Hiukkasten suhteen 
ongelmallisia ovat oikeastaan kaik-
ki dieselautot, joissa ei vielä ole 
hiukkassuodatinta. Saksalaisisssa 
suurkaupunkikeskustoissa vuonna 
2008 alusta käyttöön otettu ’Um-
weltzone’ -käsite rajoittaa pois nämä 
molemmat ’superemitteri’tyypit. 
Uusiin bensiiniautoihin tuli vuon-
na 2001 ja dieselautoihin vuon-
na 2004 EOBD -järjestelmä, joka 
mittaa autosta tiettyjä toiminta- ja 
kuntosuureita, jotka indikoivat osin 
myös pakokaasuja. Järjestelmän 
virheilmoitukseen reagointi on vie-
lä vapaaehtoista. Hiukkaspäästöjen 
diagnostiikka on suunnitteilla sisäl-
lytettäväksi OBD:hen Euro 6 -lain-
säädäntövaiheessa.

Joukkoliikenne- ja muilla raskail-
la ajoneuvoilla on suuri merkitys 
pakokaasupäästöille. Joukkolii-
kennettä voi olla parhaimmillaan 

Kuva 5. Kiinteiden hiukkasten kokojakautuma eri kehitysasteen 
moottoreista ja jälkikäsittelylaitteista. DPF = hiukkassuodatin, PM 
Kat =osittaishiukkaskatalysaattori.
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luokkaa 20 prosenttia väylän au-
toista. Tällöin n. 90 prosenttia suo-
rasta NOx -päästöstä ja yli 80 pro-
senttia NO2 -päästöstä on peräisin 
raskaista ajoneuvoista. Tähän on 
syynä paitsi se, että dieselbussien 
ja kuorma-autojen moottorikoko ja 
energiankulutus ovat suuremmat, 
myös se, että niiden NOx -päästö 
on noin 10 kertaa korkeampi kuin 
henkilöautojen - paljon suurem-
pi kuin LD- ja HD -ajoneuvojen 
energiankulutuserolla on perustel-
tavissa. Jos päästötasot ilmaistaan 
päästökertoimina yksikössä g/kg 
polttoainetta, HD -ajoneuvojen 
päästöt ovat 2 – 3 kertaa korkeam-
mat kuin LD -ajoneuvojen. Ero 
johtuu dieselhenkilöautojen ”kil-
pailusta” bensiiniautojen kanssa, 
joiden NOx- ja PM -päästöt ja pääs-
törajat ovat hyvin matalat. Tämä on 
johtanut huomattavasti tiukempiin 
NOx -päästörajoihin dieselhenkilö-
autoille kuin raskaille ajoneuvoil-
le. Hiukkasten osalta kevyiden ja 
raskaiden dieselautojen päästölain-
säädännöt vastaavat energiankulu-
tukseen suhteutettuna tällä hetkellä 
paremmin toisiaan. Toisaalta Euro 
4 ei tehnyt välttämättömäksi die-
selhiukkassuodattimia tai -kataly-
saattoreita HD -ajoneuvoihin. NOx 
-rajoitukset kiristyvät nopeammin, 
joten monet HD -autovalmistajat 
panostavat Euroopassa ensin NOx 
-poistotekniikoihin (SCR). Yleensä 
NO2 -muodostusongelmaa ei esiin-
ny SCR -tekniikoiden yhteydessä. 
YTV-alueella julkisen liikenteen 
ajoneuvokalusto muuttuu siten, että 
v. 2008 arviolta noin 20 prosent-
tia ajosuoritteesta on Euro 4-EEV 
-päästörajat täyttävää. Joukossa on 
kasvava osuus maakaasuajoneuvo-
ja, joiden hiukkaspäästöt ovat lähes 
olemattomat ja NOx -päästötkin toi-
mivissa uusissa moottoriteknisissä 
ratkaisuissa oleellisesti dieselautoja 

matalammat. Noin 1/3 suoritteesta 
on kuitenkin enintään Euro 2 -ta-
soa. Lontoossa on vuonna 2008 
alkaen jopa haluttu ’Low emission 
zone’ -määrittelyllä rajoittaa van-
hojen bussien ja kuorma-autojen 
pääsy keskusta-alueelle: vain vä-
hintään Euro 3 -päästömääräykset 
(v.2000 ->) täyttävät moottorit hy-
väksytään. 

Lainsäädännön 
rajoittuneisuus

Onko meidän nykytiedon valos-
sa siis syytä olla huolissamme 
ajoneuvojen pakokaasupäästöjen 
kehityksestä? Lainsäädäntö tulee 
vuoteen 2016 mennessä varmuu-
della pitämään huolen siitä, että 
kaikki ajoneuvotekniikat ovat ke-
hittyneet niin, että uusien autojen 
säännellyt päästöt – moottorityy-
pistä ja polttoaineesta riippumatta 
– ovat standardikokeissa vähenty-
neet murto-osaan entisestä. Lisäksi 
energiatehokkuus on parantunut. 

On ongelmia edelleen. Päästölain-
säädäntö ei edelleenkään puutu 
autojen suoran typpidioksidin NO2 
rajoittamiseen. Katujen varsilla 
NO2 on nykyään merkittävä ja hai-
tallinen pakokaasupäästö sekä pai-
kallinen ilmanlaatutekijä. Viimein 
v. 2008 erääseen päästölainsäädän-
töehdotukseen on sisällytetty vara-
us asettaa NO2 -osuudelle erillinen 
raja-arvo. Toinen, mahdollisesti 
muuttuva tekijä, mihin edes tule-
vaisuuden lainsäädäntö ei pystyne, 
ovat pakokaasun ei-kiinteät ultra-
pienet hiukkaset. Mahdollinen nes-
teaerosoli tulee huomioonotetuksi 
enintään kokonaishiukkasmassan 
osana, ei hiukkaslukumäärinä. Kol-
manneksi sääntelyn ulkopuolel-
le jäävät mahdolliset alle noin 20 
nm:n kokoiset kiinteät hiukkaset, 
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mittausteknisesti liian vaikeina. To-
sin näiden hiukkasten esiintyvyys 
hiukkassuodattimien yhteydessä on 
vielä epäselvä. Ja uudet tekniikat 
saattavat tuoda pakokaasuihin vielä 
tuntemattomia terveyshaittoja, jopa 
’supermyrkkyjä’. 

Ehkä merkittävintä on, että lain-
säädäntö ei myöskään pysty ot-
tamaan huomioon, miten ja millä 

Ilmassa

ajamme. Todellinen ajo, todellisella 
ajoneuvolla ja siitä syntyvät pääs-
töt ovat eri asia kuin standardien 
”normiajosyklien” päästöt uusilla 
ajoneuvoilla tai moottoreilla. Nor-
mikokeet antavat yksioikoisen ku-
van päästömääristä, koska ne ovat 
yksinkertaistettuja, vakioituja ajo-
malleja uusimmilla välineillä. Re-
aalimaailman päästö voi olla jopa 
moninkertainen. 

Ilmansaasteiden 
päästölähteet Suomessa 
arvioitu

Tulevaisuudessa liikenteen pako-
kaasupäästöt laskevat tiukentuvien 
päästömääräysten ansiosta mer-
kittävästi, noin 60 - 76 prosenttia 
vuodesta 2000 vuoteen 2020. Suur-
ten polttolaitosten päästöt riippu-
vat polttoainevalinnoista, pääosin 
päästöt laskevat lievästi. Sellaisten 
lähteiden päästöt, joihin ei kohdis-
tu tiukkoja päästörajoituksia, kuten 
puun pienpoltto tai liikenteen nos-
tattama pöly, uhkaavat kasvaa tule-
vaisuudessa.

Näin toteaa Suomen ympäristökes-
kuksen erikoistutkija Niko Karvo-
senoja väitöstyössään, jossa hän 
arvioi eri lähteiden ilmansaasteiden 
päästöjä, päästövähennysten keino-

ja ja kustannuksia sekä ilmastopoli-
tiikan vaikutuksia ilmansaasteisiin.

Tulokset on saatu soveltamalla 
Suomen alueellista päästöskenaa-
riomallia (Finnish Regional Emis-
sion Scenario, FRES). Se kuvaa 
ihmisperäiset rikkidioksidin, typen 
oksidien, ammoniakin, haihtuvien 
orgaanisten yhdisteiden sekä pri-
määristen hiukkasten päästöt koko 
Suomessa.

Tärkeimmät ihmisperäiset rikki-
dioksidin päästölähteet Suomessa 
ovat suuret energiantuotanto- ja te-
ollisuuslaitokset. Niiden osuus on 
64 prosenttia rikkidioksidin koko-
naispäästöistä. Liikenne aiheuttaa 
pahimmat typen oksidien (58 %), 
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
(54 %) ja primääristen pienhiuk-
kasten (26 %) päästöt. Ammoni-
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Ilmassa
akkipäästöjä tulee lähes yksin-
omaan maataloudesta. Muita 
ilmansaasteiden tärkeitä pääs-
tölähteitä ovat puun pienpoltto, 
josta syntyy pienhiukkasia ja 
haihtuvia orgaanisia yhdistei-
tä, sekä liikenteen ja muiden 
ihmisaktiviteettien nostattamat 
hengitettävät hiukkaset.

Suurin osa kasvihuonekaasujen 
rajoituskeinoista, esim. ener-
giansäästö ja ei-polttoperäinen 
energiantuotanto kuten esimer-
kiksi vesi-, ydin- ja tuulivoima, 
vähentävät myös ilmansaastei-
den päästöjä. Jotkut kasvihuo-
nekaasujen rajoituskeinoista, 
esimerkiksi puun pienpoltto, 
saattavat kuitenkin lisätä pien-
hiukkaspäästöjä. Kun päästöjä 
halutaan vähentää maltillisilla 
kustannuksilla, eniten poten-
tiaalia löytyy pienistä energi-
antuotantolaitoksista ja puun 
pienpoltosta.

Arvioitaessa ilmansaasteiden 
vaikutuksia ympäristöön ja 
ihmisten terveyteen käytettä-
vissä pitää olla päästölähtei-
den sijaintitiedot. Erityisesti 
kaupunkialueilla syntyvät 
pienhiukkaspäästöt aiheutuvat 
merkittävissä määrin matalan 
päästökorkeuden lähteistä, ku-
ten liikenne tai pienpoltto, joten 
on tärkeää pystyä arvioimaan 
näiden päästöjen vaikutuksia 
ihmisiin päästöjen lähialueilla.

Erikoistutkija Niko Karvose-
nojan väitöstutkimus Alueelli-
nen skenaariomalli ilmansaas-

teiden päästöille (Emission 
scenario model for regional air 
pollution) on verkossa osoit-
teessa www.ymparisto.fi ot-
sikolla BERmon32 Emission 
scenario model for regional air 
pollution.pdf

YTV:n jätevoimalasta 
kaksi tarjousta

YTV:n jätevoimalan hankin-
ta etenee. Voimalasta jätettiin 
kaksi tarjousta määräaikaan 
lokakuun viimeiseen mennes-
sä. Tarjouksen jättivät Fortum 
Power and Heat Oy ja Vantaan 
Energia Oy. Fortum tarjoaa 
laitoksen rakentamista YTV:n 
Ämmässuon jätteenkäsittely-
keskuksen alueelle Espoon ja 
Kirkkonummen rajalle. Van-
taan Energian tarjouksessa 
esitetään, että jätevoimala si-
joittuisi Långmossebergenin 
alueelle Vantaalle. Valmistuttu-
aan laitos tuottaa nykyisin kaa-
topaikalle menevästä lajitellus-
ta sekajätteestä lämpöä, sähköä 
tai höyryä.

Tarjouskilpailun voittajan rat-
kaisee YTV:n hallitus. YTV 
Jätehuolto pyrkii valmistele-
maan asian päätettäväksi halli-
tuksen kokouksessa joulukuun 
19. päivä.

Keväällä YTV päätti pyytää 
tarjoukset Fortumin ja Van-
taan energian lisäksi Helsingin 
Energialta ja Mangsin Voi-
malta, joiden kanssa YTV on 

neuvotellut hankkeen toteut-
tamisesta viime joulukuusta 
lähtien. Mangsin Voima on M-
real Oyj:n Lohjalla sijaitsevan 
Kirkniemen tehtaan energia-
hanke. 

Hallituksen päätöksen mukaan 
hankinta toteutetaan palvelupe-
riaatteella. YTV ostaa jätteiden 
käsittelyn palveluna tarjouskil-
pailun voittaneelta yritykseltä. 
Yritys toteuttaa laitoksen ja 
hyödyntää sen tuottaman ener-
gian esimerkiksi lämpönä, säh-
könä tai höyrynä.
 
Mikäli hankintamenettely ei 
johda YTV:n kannalta hyväk-
syttävään ratkaisuun, YTV voi 
toteuttaa jätevoimalainvestoin-
nin itse ja myydä sen tuottaman 
sähkön ja lämmön paikalliselle 
energiayhtiölle. 

Enemmistö YTV-alueen 
asukkaista kannattaa 
jätevoimalaa

YTV:n jätevoimala-hanketta 
kannattaa neljä viidestä pää-
kaupunkilaisesta. Tämä käy 
ilmi YTV Jätehuollon kysely-
tutkimuksesta, jolla selvitettiin 
asukkaiden käsityksiä jätehuol-
losta. Kyselyyn vastasi tuhat 
pääkaupunkiseudun asukasta. 
Jätevoimalasta kysyttiin nyt 
toista kertaa. 

Noin 78 prosenttia vastaajista 
pitää jätevoimalan rakentamis-
ta erittäin hyvänä tai hyvänä 
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asiana. Luku on lähes sama 
kuin vuonna 2007. Epävarmo-
ja kannastaan oli 18 prosent-
tia vastaajista (14 prosenttia 
2007). Hanketta vastusti pari 
prosenttia vastaajista. 

Jätteenpoltosta ja jätevoimala-
hankkeesta kaivataan kuitenkin 
edelleen runsaasti lisää tietoa. 
Vastaajat kaipasivat lisätietoa 
sekä jätteenpolton hyödyistä 
että polton vaikutuksista kier-
rätykseen ja jätemäärän vähen-
tämiseen. Samoin laitokseen 
liittyvät tiedot kuten päästöt ja 
liikennevaikutukset kiinnosta-
vat. Tutkimuksen toteutti TNS 
Gallup kirjekyselyllä alkuvuo-
desta.

Valtaosa Helsingin ilman 
pienhiukkasista puun 
pienpoltosta

Paikallisen ja alueellisen puun-
polton on osoitettu olevan suu-
rin pienhiukkasten sisältämän 
orgaanisen hiilen lähde Hel-
singissä talvisin. Ilmatieteen 
laitoksen tutkijan Sanna Saa-
rikosken väitös tuo uutta tietoa 
ulkoilman pienhiukkasten läh-
teistä sekä niiden kemiallisesta 
koostumuksesta.

Saarikosken väitöskirja tar-
kastelee ilmakehän hiukkasten 
kemiallisia ominaisuuksia ja 
lähteitä erilaisissa ympäristöis-
sä. Hiukkasmittauksia tehtiin 
yhdeksällä eurooppalaisella 
mittausasemalla kuudessa eri 

Ilmassa
maassa. Hiukkasmassaa ja ke-
miallista koostumusta tutkit-
tiin paitsi laboratoriossa, myös 
käyttämällä online-laitteita, 
joissa myös hiukkasten ana-
lyysi tapahtui mittauspaikalla. 
Väitöskirjaa varten kehitettiin 
myös uusia tutkimus- ja ana-
lyysimenetelmiä.

Mittaukset osoittivat paikalli-
sen ja alueellisen puunpolton 
olevan varmuudella suurin 
pienhiukkasten orgaanisen hii-
len lähde Helsingissä talvella. 
Muulloin hiukkaset muodos-
tuivat pääasiassa vasta ilmake-
hässä kaasumaisista hiilivety-
yhdisteistä tai olivat liikenteen 
suoria hiukkaspäästöjä. Tut-
kimuksessa ei voitu selvittää, 
mikä osa näistä oli lähtöisin 
ihmistoiminnasta, sillä pohjoi-
sella metsävyöhykkeellä myös 
luonnosta vapautuu kasvukau-
tena runsaasti hiilivetyjä ilma-
kehään. Tähän kysymykseen 
saadaan kuitenkin vastaus lä-
hiaikoina tehtävissä mittauk-
sissa, joissa käytetään aiempaa 
tarkempia laitteita selvittämään 
hiukkasten kemiallista koostu-
musta. Biomassan polton mer-
kittävä osuus pienhiukkasten 
orgaanisen hiilen lähteenä ha-
vaittiin myös Keski-Euroopas-
sa tehdyissä mittauksissa.

Pienhiukkasten kemialliseen 
koostumukseen vaikuttivat 
mittauspaikka, vuorokauden-
aika sekä tutkittu hiukkaskoko. 
Helsingissä valtaosa pienhiuk-
kasten massasta muodostuu 

orgaanisista yhdisteistä. Hiuk-
kasten koostumus muuttui sel-
västi, kun Helsinkiin kulkeutui 
savua Venäjän metsäpaloista 
vuonna 2006. Tällöin orgaa-
nisten hiiliyhdisteiden osuus 
nousi 65 prosenttiin hiukkasten 
massasta. Kreetalla puolestaan 
voimakkaat eteläiset ilmavir-
taukset toivat mukanaan Sa-
haran hiekkamyrskyjen mine-
raalihiukkasia, jotka muuttivat 
myös pienhiukkasten kemial-
lista koostumusta.

Kasvihuonekaasujen 
määrä kasvaa edelleen

Kasvihuonekaasujen tasot ovat 
jatkaneet kasvuaan ilmakehäs-
sä. Vuonna 2007 saavutettiin 
uusi ennätys ilmakehän hiili-
dioksidipitoisuuksissa. Maa-
ilman Ilmatieteen järjestön 
WMO:n julkaisemat tulokset 
ovat huolestuttavia, sillä kasvi-
huonekaasujen päästöt jatkavat 
tasaisesti nousuaan ilmaston-
muutoksen vastaisesta taiste-
lusta huolimatta.
 
Ilmakehän kasvihuonekaasujen 
pitoisuudet saavuttivat viime 
vuonna jälleen uuden ennätys-
tason. Viimeisimpien tietojen 
mukaan hiilidioksidin määrä 
ilmakehässä lisääntyi 0,5 pro-
sentilla vuodesta 2006. Hiili-
dioksidia on nyt ilmakehässä 
383,1 miljoonasosaa (ppm).
1950-luvun puolivälistä hiilidi-
oksidipitoisuudet ovat nousseet 
yhteensä 37 prosenttia.
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Myös muiden kasvihuonekaa-
sujen päästöt kasvoivat. Esi-
merkiksi metaanipitoisuudet 
ylittivät aikaisemmat vuosien-
nätykset, vaikka metaanipi-
toisuuksien kasvu pysyi lähes 
paikallaan vuosina 1998-2006. 
Tarkkaa syytä metaanipääs-
töjen uuteen kasvuun ei vielä 
tiedetä, sillä se voi johtua joko 
päästöjen kasvusta vai nielun 
heikkenemisestä. 
 

Kasvihuonekaasuja 
mitataan myös Suomessa 

Ilmakehän kasvihuonekaasu-
jen pitoisuuksia mittaavia ase-
mia on maailmassa 25. Maa-
ilman Ilmatieteen järjestön 
mittausasema on myös Suo-
messa Sammaltunturin laella 
Pallastunturien alueella, jossa 
Ilmatieteen laitos seuraa jatku-
vatoimisesti kasvihuonekaasu-
jen pitoisuuksia.

- Myös Pallas-Sodankylän Glo-
bal Atmosphere Watch (GAW) 
asemalla on havaittu kasvihuo-
nekaasujen pitoisuuksien kas-
vu, toteaa erikoistutkija Tuula 
Aalto Ilmatieteen laitoksesta. 
Elokuuhun 2008 mennessä teh-
tyjen pitoisuusmittauksien mu-
kaan merkittävimmän kasvi-
huonekaasun, hiilidioksidin, 
pitoisuus kasvaa 0,5 prosent-
tia vuodessa. Viimeisimpinä 
vuosina pitoisuuden kasvu on 
ollut hieman suurempaa kuin 
1990-luvulla. Metaanipitoisuu-
den kasvu vuoden 2007 aikana 

Ilmassa
havaittiin myös Lapissa, mutta 
vuoden 2008 aikana pitoisuu-
den kasvu ei ole enää ollut niin 
selvää kuin edellisenä vuonna.
 

EU:n rahoitusta 
pääkaupunkiseudun 
ilmastotalkoisiin

YTV yhdessä Helsingin seudun 
kaupunkien kanssa saa EU:n 
rahoitusta Julia 2030-hankkee-
seen, joissa seudun asukkaille 
tuotetaan helppoja välineitä 
omien ilmastovaikutusten las-
kentaan. Välineillä pyritään 
ohjaamaan asukkaat ilmasto-
ystävällisten liikkumistapojen 
valintaan sekä ehkäisemään 
jätteen syntyä. Hankkeessa 
myös parannetaan ekotehok-
kuutta julkisissa hankinnoissa 
ja toimitilojen käytössä uusien 
toimintatapojen ja laskentatyö-
kalujen avulla. 

Kaupungit varautuvat myös 
ilmastonmuutoksen alueelli-
siin vaikutuksiin. Hankkeessa 
kehitetään pääkaupunkiseudun 
yhteisiä sopeutumisstrategioita 
esimerkiksi tulvariskien hallin-
taan.

YTV:n kumppaneita hank-
keessa ovat Helsinki, Espoo, 
Vantaa, Kauniainen, Kirkko-
nummi, Kerava ja Suomen 
ympäristökeskus. Hankkeen 
kokonaisbudjetti on 2,1 miljoo-
naa euroa. Siitä puolet saadaan 
EU:lta ja puolet tehdään YTV:n 
ja kuntien omana työnä. 

YTV-alueen väestömäärä ja 
kasvihuonekaasupäästöt kas-
vavat. Pääkaupunkiseudun 
tavoite on vähentää kasvihuo-
nekaasupäästöjä 30 prosentilla 
vuoteen 2030 mennessä. 

EU:n Life+ -komitean päätös 
rahoitettavista hankkeista ei 
ole vielä virallinen, mutta sii-
hen tulee harvoin muutoksia. 
Lopullinen päätös tehdään Eu-
roopan komissiossa joulukuun 
loppuun mennessä. Julia 2030 
-hanke toteutetaan vuosina 
2009–2011.

Hiukkasteko 2008 
-palkinto Ilmatieteen 
laitokselle

Ilmatieteen laitos on palkittu 
Hiukkasteko 2008 -palkinnol-
la. Hiukkasfoorumi myönsi 
palkinnon ansiokkaasta il-
mastokysymyksiin liittyvästä 
pienhiukkastutkimuksesta sekä 
alan tutkimustulosten tunne-
tuksi tekemisestä.
 
”Ilmatieteen laitos tuottaa laa-
dukasta havainto- ja tutkimus-
tietoa ilmakehästä. Ilmatieteen 
laitos tunnetaan pienhiukkas-
tutkimuksen kansainvälisenä 
huippuasiantuntijana ja luo-
tettavana tutkimuspartnerina. 
Laitos on toiminut ansiokkaas-
ti viimeisimpien tutkimustu-
losten kansantajuistajana sekä 
viestinyt tuloksista aktiivisesti 
julkisuuteen. Valtionhallin-
non pioneerina se on arvioi-
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nut myös oman toimintansa 
hiilijalanjälkeä”, perusteluissa 
todetaan. Palkintoraati katsoi 
Ilmatieteen laitoksen ylittävän 
toiminnallaan viranomaisvel-
voitteensa.
 
Vuosittain jaettava Hiukkas-
teko-palkinto myönnetään 
toimijalle, joka on soveltanut 
pienhiukkastutkimusta yhteis-
kunnallisesti tai teknistalou-
dellisesti merkittävään aihee-
seen tai ollut aktiivinen alan 
tunnetuksi tekemisessä sekä 
yhteiskunnallisessa vaikutta-
misessa. Palkinnon ovat ennen 
Ilmatieteen laitosta saaneet 
Tulikivi Oyj (2006) ja dosentti 
Raimo O. Salonen (2007). Pal-
kintoraatiin kuuluivat profes-
sori Kaarle Hämeri Helsingin 
yliopistosta, ilmansuojeluasi-
antuntija Tuija Stambej Hen-
gitysliitto HELI:stä ja tekninen 
johtaja Juha Santasalo Genano 
Oy:stä.
 
Hiukkasfoorumi on hiukkasa-
lan toimijoiden riippumaton 
ja puolueeton verkosto. Siihen 
kuuluu 62 suomalaista yritys-
tä ja yhteisöä. Toimintaa ovat 
rahoittaneet Sitra, Uudenmaan 
liitto sekä pääkaupunkiseudun 
kunnat.

Ympäristöneuvosto 
käsittelee EU:n ilmasto- ja 
energiapakettia

Euroopan unionin ympäristö-

Ilmassa
neuvosto kokoontui joulukuun 
alussa Brysseliin hiomaan 
EU:n ilmasto- ja energiapake-
tin yksityiskohtia. Paketista on 
neuvoteltu tiiviisti kuluneen 
vuoden aikana ja nyt on edetty 
loppusuoralle. Keskusteluis-
sa esillä olivat avoinna olevat 
kysymykset, kuten hiilivuoto. 
Suomelle kysymys on tärkeä, 
sillä Suomen teollisuus on 
rakenteeltaan energiaintensii-
vinen, mutta alansa huippua 
maailmassa. Suomi ajoi neu-
votteluissa paljon energiaa 
käyttävien teollisuudenalojen 
oikeudenmukaista kohtelua 
päästökaupassa. Ilmastopoli-
tiikan kannalta ei ole järkevää, 
että energiatehokasta tuotantoa 
siirretään runsaampien päästö-
oikeuksien toivossa muualle.

EU:n puheenjohtajamaa Rans-
ka tavoitteli yhteisymmärrystä 
paketista vielä tänä vuonna. 
Suomi tuki tavoitetta, sillä 
EU:n on näytettävä vahvaa joh-
tajuutta ja esimerkkiä kansain-
välisessä ilmastopolitiikassa. 

Poznanin kokous 
ilmastoneuvotteluiden 
tärkeä välietappi

Kansainvälisten ilmastoneu-
vottelujen merkittävä virstan-
pylväs oli joulukuussa Puolan 
Pozanissa käydyt ilmastoneu-
vottelut. Niissä arvioidaan, 
miten ja millä aikataululla 
vuoden 2012 jälkeisestä ilmas-

tosopimuksesta voidaan pääs-
tä sopuun Kööpenhaminassa 
joulukuussa 2009. Vuoden 
2012 jälkeinen ilmastosopimus 
perustuu Kioton järjestelmän 
pohjalle, sitä laajentaen ja siitä 
saatuja kokemuksia hyödyntä-
en. Pozanin kokouksessa sum-
mattiin yhteen neuvotteluiden 
tähänastiset saavutukset ja hae-
taan vauhtia Kööpenhaminan 
neuvotteluihin. 

Poznanissa pyrittiin edistymään 
tärkeimmissä ja vielä avoinna 
olevissa neuvottelukysymyk-
sissä kuten kehitysmaiden 
velvoitteissa ja rahoituksessa. 
Euroopan unioni neuvotteli 
unionin ympäristöneuvoston 
lokakuussa hyväksymien pää-
telmien pohjalta. EU:n tärkein 
tavoite on kattava ja kansain-
välinen ilmastosopimus Köö-
penhaminassa vuonna 2009. 
EU halusi keskustella muun 
muassa siitä, miten kehitty-
neimmät kehitysmaat osallis-
tuvat ilmastotalkoisiin. Lisäksi 
Poznanissa neuvoteltiin ra-
hoituksesta, teknologiayhteis-
työstä ja ilmastonmuutokseen 
sopeutumisesta.

Rakenteiden lämpö- 
ja kosteustekninen 
suunnittelu on haaste

Ympäristöministeriön Tampe-
reen teknilliseltä yliopistolta 
tilaama selvitys matalaener-
giarakenteiden toimivuudesta 
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on valmistunut. Selvitys liittyy 
ministeriössä valmisteltavina 
olevien rakennusten energiate-
hokkuusvaatimusten kiristämi-
seen.

Selvityksen tulokset koros-
tavat rakennusfysikaalisen 
suunnittelun ja tuotekehityk-
sen merkitystä siirryttäessä 
matalaenergiarakentamiseen. 
Loppuraportissa tuotiin esille 
useita eri rakenteiden raken-
nusfysikaaliseen suunnitteluun 
ja toteutukseen liittyvää riskiä. 
Raportissa esitetään myös, että 
U-arvojen kiristysten tulisi olla 
pienempiä kuin nyt on kaavail-
tu. U-arvojen kiristykset suo-
sitellaan painotettavaksi niihin 
rakennusosiin, joissa määräys-
ten kiristäminen on rakennus-
fysikaalisesti turvallisinta ja 
taloudellisesti kannattavinta.
Selvitys on ympäristöhallinnon 
verkkosivuilla osoitteessa:
www.ymparisto.fi/energiate-
hokkuusdirektiivi

Ilmastonmuutos muuttaa 
alueidenkäyttöä

Valtioneuvosto on tänään tar-
kistanut valtakunnallisia alu-
eidenkäyttötavoitteita. Kes-
keiset tarkennukset koskevat 
yhdyskuntarakenteen eheyt-
tämistä, Helsingin seudun 
asuntotuotannon, liikenteen 
ja maankäytön kokonaisuutta 
sekä alueidenkäytön energia-
kysymyksiä.

Ilmassa
Tarkistetut alueidenkäyttöta-
voitteet edistävät erityisesti 
ilmastonmuutoksen hillintää, 
jossa keskeinen rooli on liiken-
teen ja asumisen järjestelyillä. 
Yksityisautoilun tarvetta tulee 
vähentää parantamalla joukko-
liikennettä. Lisäksi uusiutuvien 
energialähteiden hyödyntämis-
tä vauhditetaan sekä kauko-
lämmön ja jäteperäisen polt-
toaineen käyttöä edistetään. 
Tarkistuksessa tavoitteisiin on 
lisätty ilmastonmuutokseen so-
peutumista koskevat alueiden-
käytön velvoitteet.

Erityistä huomiota saa osak-
seen Helsingin seutu, jonka 
kehyskunnissa rakenteeltaan 
hajanaiset pientaloalueet ovat 
laajentuneet samalla kun asu-
kastiheys on laskenut. Jatkossa 
Helsingin seudun liikenteen 
tulee perustua pääasiassa rai-
deliikenteeseen ja rakenta-
mista on suunnattava etenkin 
raideliikenteen palvelualueel-
le. Alueidenkäyttötavoitteet 
velvoittavat osoittamaan kai-
kissa maakuntakaavoissa tuu-
livoimalle parhaiten soveltuvat 
alueet.

Euroopan unionille uusi 
jätedirektiivi

Euroopan unioni julkisti mar-
raskuussa uuden jätedirektiivin. 
Uudella direktiivillä (2008/98/
EY) pyritään ehkäisemään jät-
teen syntyä, edistetään jätteen 
uudelleenkäyttöä ja kierrätystä 

sekä yksinkertaistetaan nykyis-
tä jätesääntelyä. 

Sen mukaan jätepolitiikassa 
on noudatettava pääpiirteis-
sään seuraavaa tärkeysjärjes-
tystä: jätteen synnyn ehkäisy, 
valmistelu uudelleenkäyttöön, 
kierrätys, muu hyödyntäminen, 
loppukäsittely.

Uudessa jätedirektiivissä jä-
senmaat velvoitetaan edistä-
mään jätteen kierrätystä niin, 
että syntyvästä paperi- metalli-, 
muovi- ja lasijätteestä kierrätet-
täisiin vuonna 2020 vähintään 
puolet ja rakennus- ja purkujät-
teestä vähintään 70 prosenttia. 
Jätteen määrän ja haitallisuu-
den vähentämiseksi  jäsenmaat 
muun muassa velvoitetaan 
laatimaan ja toimeenpanemaan 
tätä koskevia ohjelmia. 

Jäsenmaiden on saatettava 
voimaan uusi jätedirektiivi 
viimeistään 12.12.2010.  Suo-
messa työ direktiivin voimaan-
saattamiseksi on jo aloitettu 
jätealan lainsäädännön ko-
konaisuudistusta valmistele-
vassa niin kutsutussa JÄLKI-
työryhmässä. Työryhmä tekee 
ehdotuksen Suomen jätelain-
säädännön ajanmukaistamises-
ta 30.4.2010 mennessä. Jotta 
EU:n jätedirektiivi saatettaisiin 
voimaan oikeanaikaisesti, tii-
vistää työryhmä työskentelyään 
ja pyrkii jättämään ehdotuksen-
sa jo 30.11.2009 mennessä.
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• Pacific-generaattorit  • 2BTech-analysaattorit
• Ecosensors-monitorit • Buck-näytepumput

O
3
 on osaamisemme!

toXair ltd – (09) 222 4403 http://toxairltd.webs.com    
GSM 045-1284 178 toxair@yahoo.com

Ilmansuojeluyhdistyksen hallitus uudistui

Ilmansuojeluyhdistyksen vuosikokous valitsi yhdistyksen hallitukseen kolme uutta jä-
sentä. He ovat Timo Salmi (vars. jäsen) Ilmatieteen laitokselta sekä Johanna Kirkinen 
VTT:ltä ja Miia Wallén Energiateollisuus ry:stä (varajäseniä). Yhdistyksen puheenjohtaja 
jatkaa Marja Jallinoja ja varapuheenjohtajana Jari Viinanen. Hallituksen muut jäsenet 
ovat Matti Kytö, Maria Myllynen, Kari Wellman ja varajäseniä Johanna Mikkola-Pusa ja 
Juha Ruokonen.

Kokouksen yhteydessä pidetyn seminaarissa Risto Hillamo Ilmatieteen laitokselta pu-
hui puun pienpolton näkymisestä hiukkaskoostumuksessa. Risto Aurolan aihe oli puun 
polton savuhaittojen valvontaan tulevat uudet ohjeet, jotka Sosiaali- ja terveysalan tuote-
valvontakeskus antaa. Oilon Home Oy:n Juha Huusko kertoi pientalojen hybridilämmi-
tyksestä. Sanni Turusen aihe oli kotitalouksien geotermiset lämmitysratkaisut Islannissa. 
Kari Wellman Gerente Oy:stä käsitteli hiilidioksidipäästöjen todentamista.



40 Ilmansuojelu 4/2008

www.isy.fi
  
 

Yhdistyksemme verkkosivuilla mielenkiintoisia aineistoja 
mm. ilmansuojelupäiviltä ja seminaareistamme. 
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llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnalli-
sena ympäristönsuojelujär-
jestönä.

llmansuojeluyhdis tyksen 
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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