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Ilmansuojelussa on kuultu hyviä uutisia viime aikoina: reilun 
kymmenen vuoden kuluessa Suomen kaupunkien hengitysilma 
on puhdistunut. Perinteisiä saasteita, kuten rikkidioksidia, typen 

oksideja, hiilimonoksidia ja haisevia rikkiyhdisteitä on ilmassa 
selvästi vähemmän kuin 1990-luvun puolivälissä, kertoo Pia Ant-
tilan artikkeli lehtemme tässä numerossa. 

Hyvä kehitys kertoo siitä, että voimme yhteisönä saada tuloksia 
aikaan säädöksillä ja käytetyllä teknologialla. Kaupunkien ilma 
on puhdistunut autojen katalysaattoreita koskevien määräysten ja 
katalysaattoreiden yleistymisen ansiosta. Jatkossa ilmanlaatuun vai-
kuttaa puolestaan dieselautojen osuuden jyrkkä nousu ja niiden 
päästöjä säätelevät uudet eurostandardit ja tekniikat.
 
Suurimpien kaupunkien keskusta-alueet ovat kuitenkin ongelmal-
lisia: niissä typpidioksidipitoisuudet hipovat yhä vuoden 2010 
raja-arvoa. Toinen ongelmakohta on monia sairauksia pahentava 
katupöly. Sen vähentämisessä ei ole onnistuttu. 

Polttoperäiset pienhiukkaset, joita liikenne ja energiantuotanto 
synnyttävät, ovat suurin ympäristöstä johtuvana kansanterveyson-
gelma, totesi tutkija Jaana Halonen Terveyden ja hyvinvoinnin lai-
tokselta viime kesän Ilmasuojelupäivillä.

Koska liikennepäästöt ovat yksi pahimmista pienhiukkasten 
lähteistä, voidaan herkimpien ikäryhmien terveyteen vaikut-
taa myös sijoittamalla päiväkodit, koulut, sairaalat ja vanhusten 
asuintalot etäälle isoista liikenneväylistä. Vaikutuksensa on myös 
sisätilojen, esimerkiksi työpaikkojen tuloilman suodatuksella.

Aira Saloniemi

Pä ä k i r j o i t u s

Sisältö 4 / 2009

Lehtemme ulkoasu uudistui! 

Voit antaa siitä palautetta yhdistyksen 

verkkosivuilla www.isy.fi

Hyviä uutisia ja huonoja
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Kaupunkien
ilma puhdistui 
1994-2007

Pia Anttila 
Erikoistutkija
Ilmatieteen laitos, Ilmanlaadun tutkimus

Kuntien ja teollisuuden mittausverkkojen 
ilmanlaadun mittaustiedot on järjestelmälli-
sesti koottu Ilmatieteen laitoksen ilmanlaa-
dun tietojärjestelmään vuodesta 1994 al-
kaen. Tämä aineisto muodostaa nykyään 
arvokkaan tietovaraston Suomen ilmanlaa-
dusta ja sen kehityksestä. 

Tässä artikkelissa esitetään yhteenveto 
trenditutkimuksesta, jossa analysoitiin kes-
keisten ilmansaasteiden pitoisuuksien muu-
toksia vuosina 1994–2007 Suomessa 
(Anttila ja Tuovinen 2009). Tutkimuksessa 
analysoitiin 120 pitkäkestoista (10–14 vuot-
ta) ilmanlaadun mittaussarjaa 41 mittausase-
malta eri puolilta Suomea. Analyysi tehtiin 
tuntipitoisuuksista lasketuista kuukausikeski-
arvoista.  Tilastollinen analyysimenetelmä 
oli yleinen lineaarinen regressio (GLR), jossa 
aikasarjojen autokorrelaatio eliminoitiin klas-
sisella hajotelmalla ja autoregressiivisillä 
liukuvan keskiarvon (ARMA) virhetermeillä. 
Tilastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin 
95 prosentin luotettavuustaso. 

Katalysaattorit puhdistaneet  
kaupunki-ilmaa

1990-luvun puolivälin jälkeen ilmansaastei-
den pitoisuuksia Suomessa on leimannut 
joko aleneminen tai pysyminen entisellä 
tasollaan. Kaupunki-ilman laatua on paran-
tanut erityisesti liikenteen pakokaasujen 
puhdistuminen katalysaattoriautojen myötä.  
Typenoksidien pitoisuudet kaupunki-ilmassa 
ovat laskeneet keskimäärin 40 prosentilla 
kymmenessä vuodessa ja hiilimonoksidin 
pitoisuudet ovat puoliintuneet (Taulukko 1).  

*Taulukossa esiintyvät mitatut yhdisteet 
ovat: rikkidioksidi (SO2), haisevat rikkiyhdis- 
teet (TRS, Total Reduced Sulphur), hiilimo-
noksidi (CO), typenoksidit (NOx), typpidi-
oksidi (NO2), otsoni (O3) ja hengitettävät 
hiukkaset (PM10 korkeat).

Suomen kaupunkien hengitysil-
ma on puhdistunut kuluneella 
vuosikymmenellä.  Perinteisiä 
saasteita, kuten rikkidioksidia, 
typen oksideja, hiilimonoksidia, 
ja haisevia rikkiyhdisteitä on il-
massa nykyään selvästi vähem-
män kuin 1990-luvun puolivälis-
sä. Keväisin vaivaavan katupölyn 
vähentämisessä ei kuitenkaan 
ole onnistuttu vastaavalla ta-
valla. 
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Taulukko 1. Saastepitoisuuksien muutokset (%/vuosi) eri mittausasemilla vuosina 1994–
2007. Tilastollisesti merkitsevät muutokset (p<0.05) on merkitty mustalla. Luvut on laskettu 
tuntiarvojen kuukausikeskiarvoista paitsi “PM10 korkeat” helmi-toukokuun tuntiarvojen 95. 
prosenttipisteestä.*

Asema SO2 TRS CO NOx NO2 O3 PM10 korkeat

Ilomantsi —0.7
Inari Raja-Jooseppi —5.7 —0.4
Korppoo Utö —4.2 +1.7 +0.5 +0.1
Lammi Evo +0.3
Muonio Sammaltunturi —4.0 —0.1
Kuusamo Oulanka —3.9 —0.2
Virolahti —4.7 +1.4 +0.7 +0.4
Ähtäri —3.4 —1.6 —1.4 —0.3
Harjavalta Kaleva —2.6
Harjavalta Pirkkala —4.6
Harjavalta Torttila —5.1
Imatra Rautionkylä —4.0 —4.7 —2.1 +0.0
Imatra Teppanala —2.1
Imatra Mansikkala —3.8
Lappeenranta Lauritsala —9.2 —3.3 —1.1
Lappeenranta Tirilä —2.8 —7.5
Jyväskylä Lyseo —5.9 —5.1 —2.8 —0.7
Kajaani Keskusta —1.4 —0.8
Kotka Kirjastotalo —4.1 +0.0 +0.0
Kouvola Keskusta —3.3 —1.6 +0.2
Valkeala Lappakoski +6.0 —6.4
Kuopio Kasarmipuisto —5.8
Lahti Kisapuisto —5.8 —4.3
Lahti Vesku —3.3 —3.5 —0.9
Oulu Keskusta —7.0 —3.7 —1.9 —1.0
Oulu Pyykösjärvi —2.3 —0.9 +1.4
Oulu Nokela —1.4 —3.6
Pietarsaari Bottenviksvägen —4.9 —6.2
Pori Lampaluoto —8.0
Porvoo Mustijoki —3.2 —0.8 —0.6
Rauma Sinisaari —5.6 —7.5
Seinäjoki Vapaudentie —2.4 —0.6
Tampere Lielahti —0.1
Raisio Keskusta —3.9 —3.0 +4.2
Raisio Kaanaa —1.3
Turku Kauppatori —3.8 —1.8 —1.1
Varkaus Pääterveysasema —2.4 +2.6
Espoo Luukki —2.6 —2.3 —1.6 +0.2
Helsinki Töölö —5.3 —4.6 —1.3 +2.4 —1.9
Helsinki Vallila —2.9 —2.9 —3.2 —1.1 +0.3
Vantaa Tikkurila   —3.7 —2.1 —0.2 +0.7 +1.3
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Kuva 1. Typpidioksidipitoisuuksien kehit-
tyminen kaupunkien keskustojen mittaus-
asemilla. 

Suurimpien kaupunkien keskusta-alueilla typ-
pidioksidipitoisuudet ovat kuitenkin vieläkin 
varsin lähellä tai jopa yli vuodelle 2010 
asetetun raja-arvon (Kuva 1). Tulevien vuo-
sien ilmanlaatukehitykseen tulee vaikutta-
maan dieselautojen jyrkästi kasvanut myyn-
tiosuus ja niiden päästömääriä sääntelevät 
uudet eurostandardit ja tekniikat.

Savupiipputeollisuus puhdistunut 
edelleen 

Happamoitumista aiheuttavan rikkidioksidin 
pitoisuudet ovat laskeneet edelleen. Mo-
nilla metsä- ja metalliteollisuuspaikkakun-
nilla keskimääräiset rikkidioksidipitoisuudet 
lähestyvät jo taustapitoisuustasoja. Myös 
pienhiukkasmuodossa kaukokulkeutuvan 
rikin (sulfaatin) pitoisuudet ovat laskeneet.  
Myönteistä vaikutusta on ilmeisesti myös 
rajantakaisten lähialueiden rikkidioksidi-
päästöjen vähenemisellä. Myös selluteol-
lisuuden hajurikkihaitat ovat vähentyneet. 

Keskimäärin haisevien rikkiyhdisteiden pi-
toisuudet ovat laskeneet peräti 70 prosenttia 
1990-luvun puolivälistä. 

Kaukokulkeutuvan otsonin määrässä ei 
ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime 
vuosina. Tausta-alueilla eli metsissä ja maa-
seudulla kohonneet otsonipitoisuudet ovat 
globaali ilmanlaatuongelma, jonka ratkaisu 
vaatii maailmanlaajuisia päästövähennyk-
siä. 

Katupölyn torjunnassa ei läpimurtoa 

Huonoimmin on onnistuttu hengitettävien  
hiukkasten pitoisuuksien alentamisessa. Eri-
tyisesti kevätkauden (helmi-toukokuu) korkeita 
katupölypitoisuuksia on saatu alenemaan 
vain lievästi harvoilla paikoilla.  Valtaosal-
la ilmanlaadun mittausasemia katupölyn 
määrä on pysynyt samalla tasolla tai jopa 
noussut 1990-luvun puolivälistä (Taulukko 
1). Keskimäärin ilmanlaadun mittausasemil-
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Kuva 2. Maalis-huhtikuussa kaupunkialueiden ilma on sakeana katupölystä (ylempi kuva).  
Alemmassa vertailukuvassa on puhdas syyspäivä. Kuvissa esitetyt pitoisuusarvot ovat 
YTV:n Kallion ja Vallilan mittausasemilta. 

la on kuusi vaikeaa katupölypäivää vuo-
dessa (Kuva 2), mutta pahimmilla paikoilla 
katupölykausi kestää kuukaudenpäivät.

Lisätietoja trenditutkimuksesta ilmanlaatu-
portaalissa osoitteessa: www.ilmanlaatu.fi/
ilmansaasteet/tietosivut/trendit.php. Ilmatie- 
teen laitoksen keräämät Suomen ilmanlaa-
dun mittaustiedot vuodesta 1985 ovat imu-
roitavissa ilmanlaatuportaalista osoitteesta 
www.ilmanlaatu.fi/tarkistetut_tulokset/

Lähde:
Anttila P. and Tuovinen J.-P, 2009.  
Trends of primary and secondary 
pollutant concentrations in Finland in 
1994-2007. Atmospheric Environment, 
doi:10.1016/j.atmosenv.2009.09.041
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Typpidioksidin pitoisuudella ase-
tettu vuosiraja-arvo ja hengi-
tettäville hiukkasille asetettu 
vuorokausiraja-arvo ovat ylitty-
neet Helsingissä ydinkeskustan 
vilkasliikenteisissä katukuiluissa 
ja muuallakin kaikkein vilkkaim-
min liikennöityjen pääväylien 
välittömässä läheisyydessä.
 Ilmanlaadun mittausten ja 
asiantuntija-arvion perusteella 
ylityskatujen pituus on noin kah-
deksan kilometriä.

Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet ovat 
korkeita erityisesti kevään pölykaudella vilk-
kaasti liikennöidyissä ympäristöissä. 

Typpidioksidin vuosiraja-arvo on 40 μg/
m3. Pääkaupunkiseudulla se on ylittynyt 
Helsingin kuilumaisilla katualueilla sekä 
ydinkeskustan vilkasliikenteisillä alueilla eli 
Mannerheimintiellä vuosina 2005–2008 
sekä Hämeentiellä vuonna 2005 ja 
Töölöntullissa vuonna 2006. Lisäksi suun-
taa antavilla passiivikeräyksillä on todettu 
typpidioksidin vuosipitoisuuden ylittäneen 
raja-arvon sekä vilkkaimman kehätien 
välittömässä läheisyydessä että Helsingin 
katukuiluissa. Typpidioksidin raja-arvo tulee 
saavuttaa vuoden 2010 alussa. Typpidiok-
sidin pitoisuudet ovat korkeita yleensä ke-
vättalvella ja keväällä, kun otsonipitoisuudet 

Helsingin katuosuudet, joissa ilmanlaa-
dun raja-arvojen arvioidaan ylittyvän 
(reunustettu mustalla). Ylitysalueilla olevat 
tai niissä olleet YTV:n ilmanlaadun mit-
tausasemat on merkitty mustin ympyröin. 
Arkivuorokausiliikenne (ajoneuvoa/vrk 
vuonna 2007) on kuvattu väriluokituksella.

Ilmanlaadun raja-arvot
ylittyvät Helsingissä

Ilmastoryhmän päällikkö 
Tarja Koskentalo: Missä ja milloin 
raja-arvot ylittyvät?

Hengitettävien hiukkasten vuorokausipi-
toisuuden ylittäessä 50 μg/m3 ylittyy 
ns. raja-arvotaso. Raja- arvon katsotaan 
ylittyneen, kun raja-arvotason ylittäviä 
vuorokausia on vuodessa yli 35 kappa-
letta. Vuoden 2001 jälkeen hengitettävien 
hiukkasten raja-arvo on ylittynyt Runeber-
ginkadulla vuonna 2003, Hämeentiellä 
ja Mannerheimintiellä vuonna 2005 sekä 
Mannerheimintiellä ja Töölöntullissa vuonna 
2006. Hengitettävien hiukkasten raja-
arvo tuli saavuttaa vuoden 2005 alussa. 
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alkavat kohota ja sääolosuhteet estävät 
epäpuhtauksien laimenemista.

Helsingin ympäristökeskuksen 
ympäristötarkastaja Outi Väkevä:
Mitä Helsinki on tehnyt, kun raja-
arvot ovat ylittyneet Helsingin 
alueella?

 

Pääkaupunkiseudulla on laadittu typpi-
dioksidin ja hengitettävien hiukkasten raja-
arvojen ylittymisen johdosta ilmansuoje-
luohjelma pitoisuuksien alentamiseksi ja 
ilmanlaadun parantamiseksi. Ilmansuojelu-
ohjelmien kokonaisuus koostuu Helsingin, 
Espoon, Kauniaisten, Vantaan ja YTV:n il-
mansuojelun toimintaohjelmista sekä YTV:n 
laatimasta kaikille ohjelmille yhteisestä taus-
ta-aineistosta. Ohjelmat on laadittu vuosille 
2008–2016. Toimintaohjelmia tukevat 
kaupunkien ja YTV:n varautumissuunnitelmat 
kohonneiden pitoisuuksien varalle. Ilman-
suojeluohjelmien kokonaisuus on toimitettu 
EU-komissiolle vuonna 2008. Ohjelman 
toteutumista seurataan ja raportoidaan kol-
men vuoden välein.

Hengitettävien hiukkasten raja-arvojen 
ylityksistä on laadittu EU-komissiolle selvi-
tykset, joissa on kuvattu mm. mitatut hiuk-
kaspitoisuudet, ylitysten pääsyyt ja laa-
ditut toimenpidesuunnitelmat sekä niiden 
toteutuminen. Koska talvihiekoituksella on 
merkittävä vaikutus raja-arvon ylittymiseen 
Helsingissä, voidaan soveltaa poikkeamaa, 
joka sallii raja-arvon ylittämisen. Raja-arvon 
ylittyminen kuitenkin edellyttää toimenpiteitä 
pitoisuuksien alentamiseksi. 

Parhaillaan valmistellaan ilmansuoje-
lun toimintaohjelman mukaan ehdotusta 
vähäpäästöisten ajoneuvojen kriteereistä ja 
ympäristövyöhykkeen perustamisesta Hel-
sinkiin. Yhteistyössä muiden pääkaupunki-
seudun kuntien kanssa tiedotetaan puun polt-
toon liittyvistä suosituksista ja kerrotaan miten 
tulisijoja voi käyttää vähäpäästöisemmin. 
Lisäksi pääkaupunkiseudulla järjestetään 
joutokäynnin valvontakampanja, jonka ai-
kana muistutetaan joutokäyntisäädöksistä. 
Kumpikin kampanja on tarkoitus järjestää 
vuosittain. 

Ympäristöministeriön neuvotteleva 
virkamies Tarja Lahtinen:
Mikä on tilanne EU-maissa?
Miten hiekoituspoikkeamaa voidaan 
soveltaa?
Mitä seuraa, jos Helsingissä ei 
saada typpidioksidin pitoisuuksia 
laskemaan raja-arvon alapuolelle 
vuoteen 2010 mennessä?

 

Lähes kaikissa EU-maissa hengitettävien hiuk- 
kasten raja-arvon on raportoitu ylittyneen. 
Ainoastaan Irlanti ja Luxemburg eivät ole 
raportoineet raja-arvon ylitystä.  Lisäksi Suo-
mi ja Liettua ovat osoittaneet, että ylitykset 
johtuvat talvihiekoituksesta ja -suolauksesta. 
Lähes kaikki loput EU-maat ovat hakeneet 
poikkeusta tai pidennystä määräaikaan. 
Ainoastaan Viro, Slovenia ja Ruotsi eivät 
ole näin tehneet. 

Jos jäsenmaa ei pysty osoittamaan, että 
raja-arvo on saavutettu alkuperäiseen 
määräaikaan mennessä tai jos poikkeuk-
sen saanut jäsenmaa ei saavuta tavoitetta 
uuteen määräaikaan mennessä, komissio 
voi ryhtyä oikeudellisiin toimiin ja äärita-
pauksessa viedä asian Euroopan yhteisöjen 
tuomioistuimeen.

Parhaillaan kehitetään ohjeita miten talvi-
hiekoituksesta tai -suolauksesta johtuvien hiuk- 
kaspitoisuuksien aiheuttamat päästöosuu-
det määritellään. Tähän asti poikkeaman 
käytöstä ei ole ollut yhtenäisiä ohjeita, 
vaan jokainen maa on tehnyt sen perustuen 
kansallisten tutkimusten tuloksiin. Samaan 
aikaan kehitetään myös ohjeita, miten luon- 
toperäisten lähteiden (esim. merisuola, 
metsäpalot) päästöosuudet määritellään

Uusi ilmanlaatudirektiivi mahdollistaa 
hakemaan typpidioksidin raja-arvolle mää-
räajan pidennystä vuoteen 2015 saakka. 
Selvityksessä on mm. osoitettava keinot 
miten raja-arvo saavutetaan vuoteen 2015 
mennessä. Helsinki tulee todennäköisesti 
hakemaan tätä poikkeusta. 
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Suuret ilman epäpuhtauksien päästöt aina liikenteestä energian 
tuotantoon ovat tyypillisiä kaupunkialueilla ja ne vaikuttavat voimak-
kaasti kaupunkien ilmanlaatuun. Nämä epäpuhtaudet sisältävät 
sekä ilmakehän pienhiukkasia että erilaisia kaasuja, joilla on useita 
vaikutuksia ympäristöömme. Esimerkkinä hiilidioksidin (CO2) ja 
pienhiukkasten vaikutukset ilmastoomme, sekä jälkimmäisten ter-
veysvaikutukset (WHO 2006, Forster ym. 2007). Päästölähteiden 
lisäksi ihmisten toiminnan muokkaama maankäyttö vaikuttaa näiden 
aineiden vaihtoon kaupungeissa. Näissä vaihtoprosesseissa ja nii-
den suuruudessa on kuitenkin vielä paljon epäselvyyttä, samoin kuin 
paikallisen meteorologian, erityisesti turbulenttisen sekoittumisen, 
vaikutuksesta ilman epäpuhtauksien sekoittumiseen kaupungeissa. 
Väitöskirjani pyrki parantamaan ymmärrystämme näistä vaihto- ja 
sekoittumisprosesseista kaupunkialueilla Helsingissä suoritettujen pit-
käaikaisten mittauksien avulla. Mittaukset kattoivat CO2:n ja pien-
hiukkasten turbulenttisen vaihdon Helsingin Kumpulassa sijaitsevalla 
SMEAR III mittausasemalla (Kuva 1). Lisäksi asemalla mitattiin eri-
kokoisten pienhiukkasten pitoisuuksia ja ilmanlaadun kannalta tärkei-
den kaasujen kuten typen oksidien (NOx), hiilimonoksidin (CO), 
otsonin (O3) ja rikkidioksidin (SO2), pitoisuuksia. Mittaukset tehtiin 
vuosien 2004 ja 2008 välisenä aikana. Lisäksi pienhiukkasten mus-

Maankäytön ja
meteorologian
vaikutukset
Helsingin ilmanlaatuun

tan hiilen (noki) massapitoisuutta mitattiin kolmessa mittauskampan-
jassa vuosien 1996–2005 välillä Pääkaupunkiseudun yhteistyöval-
tuuskunnan (YTV) Vallilan mittausasemalla. 

Maankäytöllä suuri vaikutus hiilidioksidin ja 
pienhiukkasten vaihtoon

Kumpulan mittausaseman vaihteleva ympäristö mahdollisti sen tut-
kimisen, miten erilaiset maankäyttötavat vaikuttavat hiilidioksidin ja 
pienhiukkasten vaihtoon pinnan ja ilmakehän välillä. Tutkimuksessa 
tarkasteltiin kolmea erilaista maankäytön aluetta. Ne ovat: kaupunki-
maisen maankäytön alue, jolla sijaitsee paljon suuria rakennuksia ja 
asfaltoitua pinta-alaa, kasvillisuuden alue, jolla kasvillisuuden määrä 
on korkea sekä liikenteen alue, jonka kautta kulkee yksi Helsingin 
keskustaan vievistä pääteistä.

Mittausaseman ympäristö oli sekä hiilidioksidin että ilmakehän pien- 
hiukkasten lähde, mutta eri maankäytön tavoilla oli suuri vaikutus 
näiden vaihtoon. Suurimmat päästöt mitattiin aina liikenteen alueen 
suunnassa, jossa päästöt pysyivät myös melko tasaisena ympäri 
vuoden. Kesällä päästöt olivat kuitenkin hieman alempia johtuen 
kasvipeitteen vaikutuksista sekä alhaisemmista liikennemääristä kesä- 
lomien aikana. Kasvillisuuden alueelta hiilidioksidin ja pienhiukkas-
ten päästöt olivat alhaisimpia johtuen ihmisperäisten lähteiden pie-
nuudesta. Kesällä kasvillisuus sitoi jopa enemmän hiilidioksidia kuin 
mitä ihmisperäiset lähteet tuottivat ja kasvillisuuden alue toimi hiilen 
nieluna. Kuvassa 2 on esitetty hiilidioksidin ja pienhiukkasten vaih-
don vuorokausikäyttäytyminen liikenteen ja kasvillisuuden alueilla 
kesäaikaan.

Liikenteen alueella hiilidioksidin ja pienhiukkasten päästöjen 
vuorokausikäyttäytymiset seurasivat Helsingissä mitattuja liiken-
nemääriä. Mittauksien avulla arvioimme liikenteen päästökertoimet 
molemmille suureille, jolloin pienhiukkasille saatiin 3.0×1014 hiuk-
kasta km-1 sekä hiilidioksidille 370 g km-1 (Järvi ym. 2009). Nämä 
päästökertoimet kuvaavat kevyitä ja raskaita ajoneuvoja sisältävän 
liikennevirran keskimääräisiä päästökertoimia ja luvut vastaavat 
hyvin aiemmissa liikenteestä mitattuja päästökertoimia (Ristovski ym. 
2005, Jones ja Harrison 2006). Vertailu eri tutkimuksien välillä on 
kuitenkin vaikeaa, sillä ajoneuvojen jakauma samoin kuin mittaus-
pisteiden etäisyys ajoneuvoista vaihtelee voimakkaasti. Etäisyys vai-
kuttaa erityisesti liikenteen päästöjen laimenemiseen ilmakehässä.

Liikenne ja ilmakehän sekoittuminen tärkeimmät ilmakehän 
pienhiukkasten pitoisuuksiin vaikuttavat tekijät

Liikenne vaikutti voimakkaimmin pienimpien, ultrapienten, hiukkasten 
lukumääräpitoisuuksiin, kun taas meteorologian vaikutus korostui 
suurempien hiukkasten pitoisuuksissa. Ultrapienten hiukkasten elin-
aika ilmakehässä on lyhyt, joten niiden pitoisuudet ovat suurimpia 
päästölähteiden läheisyydessä. Samaisesta syystä riippuvuus nii-
den sekä typen oksidien välillä oli suuri, sillä myös typen oksidien 
kemia on nopeaa. Hieman suuremmat, kertymämoodin hiukkaset 
vastaavasti pysyvät ilmakehässä pidempään ja kaukokulkeuman vai-
kutus näiden pitoisuuksiin olikin selvästi nähtävillä erityisesti kesäisin 
itäisen Euroopan metsäpalojen aikana. Myös mustan hiilen mas-

Leena Järvi 
Tohtorikoulutettava 
Helsingin yliopisto

Kaupungeissa ihmisten toiminta ja maankäytön tavat 
muokkaavat voimakkaasti ilman epäpuhtauksien 
vaihtoa ja sekoittumista maanpinnan ja ilmakehän 
välillä. Näiden prosessien ymmärtäminen on tärkeää, 
sillä ilman epäpuhtauksilla on useita vaikutuksia 
ympäristöömme aina ilmaston muutoksesta ihmis-
ten terveyteen. Väitöskirjani Turbulenttinen kuljetus ja 
ilmanlaatu Helsingin ilmassa pyrki parantamaan tie-
tämystämme näistä vaihto- ja sekoittumisprosesseista 
Helsingissä suoritettujen pitkäaikaisten mittauksien 
avulla. 
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Kuva 1. Kumpulan mittausasema SMEAR III:n 
ympäristöä.

Kuva 2. Hiilidioksidin (CO2) ja ilmakehän pienhiuk-
kasten vaihdon vuorokausikäyttäytyminen SMEAR III 
mittausasemalla kesäaikaan.

sapitoisuudet riippuivat voimakkaasti paikallisesta liikenteestä ja sen 
päästöt ovat suuria erityisesti diesel-käyttöisistä ajoneuvoista (Watson 
ym. 1994). Mustan hiilen pitoisuuksien havaittiin pysyneen melko 
samalla tasolla tutkitun kymmenen vuoden aikana liikennemäärien 
kasvusta huolimatta, sillä tutkittuna aikana ajoneuvojen puhdistusme-
netelmät ovat parantuneet ja hiukkasten päästöt ajoneuvoa kohden 
vähentyneet. 

Ilmakehän sekoittuminen vaikutti paljon erisuuruisten pienhiukkasten 
pitoisuuksiin, mutta sekoittumisen vaikutus riippui voimakkaasti hiuk-
kasten koosta. Ultrapienten hiukkasten lukumääräpitoisuudet alenivat 
sekoittumisen kasvaessa hiukkasten sekoittuessa suurempaan ilmati-
lavuuteen. Samaan aikaan ilman sekoittuminen nosti suurempien, eri-
tyisesti karkeiden hiukkasten, lukumäärää ilmakehässä niiden noustes-
sa tehokkaasti pinnoilta. Erityisesti keväisten katupölykausien aikana 
jälkimmäinen ilmiö on hyvin tunnettu Skandinaviassa (Kupiainen ym. 
2003, Hussein ym. 2008). Talvisin ilmakehän sekoittuminen on pie-
nempää kuin kesällä johtuen alhaisesta auringonsäteilyn määrästä 
ja näin ilmakehän pienhiukkasten pitoisuudet voivat nousta suuriksi. 
Talvella myös päästöt lämmityksestä ja energian tuotannosta nosta-
vat pienhiukkasten pitoisuuksia ilmakehässä.

Tutkimuksen vaikutukset
Tutkimus kattoi tähän mennessä laajimman ja pitkäaikaisimman tutki-
musaineiston, joka kirjallisuudessa on kaupunkialueilta esitetty. Tutki-
mus lisäsi näin ymmärtämystämme ilman epäpuhtauksien vaihto- ja 
sekoittumisprosesseista kaupunkialueilla ja erityisesti pohjoisilla leveys- 
piireillä. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää kaupunkisuunnitte-
lussa, sillä liikenteen ja kasvillisuuspeitteen määrän havaittiin vaikut-
tavan voimakkaasti hiilidioksidin ja ilmakehän pienhiukkasten vaih-
toon Helsingin mittausasemalla. Työssä esitetyt mittaukset kattoivat 
kuitenkin vain pienen osan Helsinkiä ja ne edustivat vain kolmea 
erilaista maankäyttötapaa. Jotta voisimme saada kokonaiskuvan 
kaupungin alueella tapahtuvista vaihto- ja sekoittumisprosesseista, 
tarvittaisiin lisää mittauksia täydennettynä mallinnuksella.
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Pääkaupunkiseudulla tehdyn sel- 
vityksen mukaan yhden asun-
non pientaloissa puuta paloi tal- 
vikuukausina noin neljännes- 
kuutio kuukaudessa. Yleisin tu-
lisijatyyppi oli varaava takka ja 
päästöiltään haitalliset puukiu-
kaat olivat toisena.

Pääkaupunki-
seudun
tulisijat

TTS tutkimus (Työtehoseura) toteutti yh-
dessä YTV:n kanssa kyselytutkimuksen 
pääkaupunkiseudun tulisijojen käytöstä. Sel-
vitys oli YTV:n tilaama ja sen tarkoituksena 
oli kerätä taustatietoa puun pienpolton vai-
kutuksista pääkaupunkiseudun ilmanlaatu-
un. Jotta pientalojen puun polton vaikutuksia 
pääkaupunkiseudun ilmanlaatuun voitiin 
arvioida, tarvittiin tietoa tulisijojen tyypeistä, 
määristä, puunkäytöstä ja käyttötottumuksis-
ta. Olemassa olevista rakennustiedoista ei 
voitu selvittää pääkaupunkiseudulla olevien 
tulisijojen määrä. 

Tässä artikkelissa esitetään tulisijatyypit ja 
puun käyttömääriä Vantaalta kootussa ai-
neistossa. Jaottelun perustana on pääläm-
mitysmuoto: sähkö, öljy ja kaukolämpö. 
Tulisijatyyppien esittelyssä nojaudutaan 
kahden kyselyn tuloksiin, jotka antavat kat-
tavan kuvan pääkaupunkiseudun tulisijoista 
ja puukattiloista. Puunkäyttötiedot laskettiin 
vuoden 2008 materiaalista Itä-Hakkilan 
sähkö- ja öljylämmittäjille sekä vuoden 
2009 materiaalista Vantaan kaukolämpö-
kohteille. 

Lähes 2500 kyselylomaketta ja 
vastauksia yli 1000 

Kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa vuo-
sina 2008 ja 2009. Tutkimuksen kohderyh-
mänä olivat yhden asunnon pientalot, joita 
pääkaupunkiseudulla oli rakennusrekiste-
rin mukaan 62 000 (Tilastokeskus 2006, 
Pääkaupunkiseudun rakennukset käyttö-
tarkoituksen ja lämmitysaineen mukaan 
31.12.2006).
 
Vuonna 2008 otos muodostettiin valitse-
malla Vantaan Itä-Hakkilasta, Espoon 
Lintuvaarasta ja Helsingin Vartiokylästä 
yhteensä 1554 yhden asunnon pientaloa, 
jotka Rakennusrekisterin mukaan eivät olleet 
kaukolämmön piirissä. Vuonna 2009 otok-
seen valittiin Vantaalta, Espoosta ja Helsin-
gistä yhteensä 882 yhden asunnon pienta-
loa, jotka olivat Rakennusrekisterin mukaan 
kaukolämmön piirissä. Rakennusrekisteri oli 
poiminta seudullisesta perusrekisteristä (YTV, 
19.12.2007). Perusjoukko oli rajauksen jäl-
keen vuoden 2008 tutkimuksessa 1755 
pientaloa ja vuoden 2009 tutkimuksessa 
5416 pientaloa.
  
Vastauksia saatiin vuoden 2008 kyselyssä 
642 kpl, jolloin vastausprosentiksi tuli 41. 
Vuonna 2009 vastauksia tuli 359 ja vas-
tausprosentti oli myös 41. Vuoden 2009 
kyselyyn vastaamatta jättäneille tehtiin 
puhelimitse tiedustelu, jossa selvitettiin 
päälämmitysmuodot, tulisijatyypit ja arvio 
puunkäytöstä. Otokseen saatiin 60 pien-
taloa (6,8 % otoksesta): Vantaalta 23, Es-
poosta 9 ja Helsingistä 28 pientaloa. 

Tulisija yli 80 prosentilla 

Selvityksen mukaan noin 80 prosentilla yh-
den asunnon pientaloista oli tulisija. Kuvassa 

1 on esitetty puunpolttoon soveltuvien laittei-
den jakauma alueittain ja päälämmitysmuo-
doittain. Päälämmitysmuodon yhteydessä 
on vastanneiden lukumäärä. Tulisijojen lu-
kumäärä on isompi, sillä noin puolella oli 
vain yksi tulisija. Kolmanneksella vastaajista 
oli kaksi tulisijaa. Pientaloja, joissa oli aino-
astaan puukiuas, oli Vantaalla 4, Espoossa 
20 ja Helsingissä 48. 

Kuvaajasta havaitaan, että vain noin 10 
prosentilla vastaajista ei ollut tulisijaa tai 
puukattilaa. Myös puhelinkysely tuki tätä 
tulosta. Tulisijoiksi lasketaan asuintilan tulisi-
jat ja puukiukaat. Puukattilalla tarkoitetaan 
keskuslämmityskäytössä olevaa polttolait-
etta. Mielenkiintoista oli havaita, että myös 
kaukolämpökohteilla oli huomattavat määrät 
tulisijoja. Tulisijoja myös käytettiin noin 40 
prosenttisesti lisälämpönä. Lähes vastaaval-
la osuudella tulisijaa käytettiin tunnelman- 
luonnissa. Syytä kaukolämpökohteiden tu-
lisijakäyttöön ei selvitetty. Puunhankintaläh-
teet voivat kuitenkin osaltaan vastata kysy-
mykseen: noin 80-prosenttisesti puu saatiin 
ilmaiseksi, esimerkiksi omasta metsästä.

Kuvassa 2 on esitetty tulisijatyypit alueittain 
ja päälämmitysmuodoittain. Tarkasteltaessa 
vain asuintilojen tulisijoja koko alueella 
yleisin oli varaava takka ja harvinaisin liesi-
leivinuuni. Kaukolämpö- ja sähkölämmittei-
sissä pientaloissa varaavien takkojen osuus 
oli noin 60 prosenttia. Vantaan ja Helsingin 
öljylämmitteisissä kohteissa yleisin tulisija 
oli avotakka lähes 40 prosentin osuudella. 
Varaava takka oli kuitenkin toiseksi yleisin 
tulisija. Espoossa öljylämmittäjillä varaava 
takka ja avotakka olivat tasoissa noin 30 
prosentin osuuksilla. Kaavion muut tulisi-
jat olivat lähinnä saunanpatoja ja joitakin 
grillejä.

Jukka Makkonen 
Bioenergian asiantuntija 
TTS tutkimus 

 ja puun 

pienkäyttö
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Asuintilojen tulisijat

Kuva 1. Tulisijat ja puukattilat alueittain ja
päälämmitysmuodoittain.

Kuva 2. Asuintilojen tulisijat alueittain ja
päälämmitysmuodoittain. 

Ei puutulisijoja     Puukiuas tai kamiina
Puukattila     Asuintilan tulisija

Tulisijat ja puukattilat

Asuintilojen tulisijat

Muu tulisija     Liesi-leivinuuni       Avotakka
Takkasydän     Puuliesi        Varaava takka
Takka-leivinuuni     Leivinuuni
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Talvikuukausina pientaloissa palaa 
puuta neljännes kuutio kuukaudessa

Vastaajia pyydettiin arvioimaan asuintilan 
yleisimmin käytetyn tulisijan ja puukiukaan 
käyttökertoja ajallisesti kuukausi-, viikko- ja 
vuorokausitasolla. Lisäksi pyydettiin arvi-
oimaan poltetut pesälliset per käyttökerta 
ja pesällisen arvioitu suuruus. Suuruuden sai 
ilmoittaa joko kiloina tai litroina ja nämä 
muutettiin kertoimilla kiintokuutioiksi. 

Kuvassa 3 on esitetty asuintilan yleisim-
min käytetyn tulisijan puunkäyttö ajallisesti. 
Vantaan kaukolämpökohteet ovat vuoden 
2009 vastauksista ja muut vuoden 2008 
vastauksista. 

Kuvaajien tiedot ja kuvaajat on laskettu vain 
niiltä pientaloilta, jotka ilmoittivat ajallisen 
käytön. Puhelintiedustelun perusteella saa-
dun varovaisen arvion mukaan vastaamatta 
jättäneet edustivat puuta hivenen vähemmän 
käyttäviä. Selitteen suluissa oleva numero 
ilmoittaa käytettyjen vastausten lukumäärän 
ja käyrä on vastausten keskiarvo. 

Kuvan 3 taustana oleva tulisijajakauma 
on pääosin sama kuin Vantaan yleinen 
jakauma kuvassa 2. Varaavat takat ovat 
yleisimpiä. Öljylämmittäjien kohdalla 
varaavia takkoja on enemmän kuin avotak-
koja, mikä poikkeaa yleisestä jakaumasta. 
Varaavia takkoja oli 7 ja avotakkoja 5 
kappaletta. Vaikka varaavien takkojen  
osuus on suuri, puunkäytöllisesti leivinuunilla 
on suuri vaikutus. Erilaisia leivinuuneja oli 
kaukolämpökohteilla 9, suorasähkölämmit-
täjillä 11, varaavilla sähkölämmittäjillä 10 
ja öljylämmittäjillä 6 kappaletta.

Kuvista voidaan havaita puunkäytön luon-
nollinen jakauma vuodelle. Käyttö on 
korkeimmillaan marraskuusta maaliskuuhun. 
Vastausten perusteella sähkölämmittäjät 
käyttivät talvikuukausina hieman yli 0,30 
kiintokuutiota kuukaudessa. Kaukolämpö- ja 
öljylämmittäjien käyttömäärät olivat hieman 
pienempiä. Öljylämmittäjien puunkäyt-
tömäärien heilahtelu selittynee avotakkojen 
tunnelmanluontikäytöllä. 

Puunkäyttömäärät ovat tosin suuntaa-anta-
via, sillä jaottelussa ei näy käytetty tulisi-
jatyyppi. Esimerkiksi edellä mainittu leivin- 
uunien puunkäyttö vääristää joissakin koh-
din tulosta. Puunkäyttö riippuu tulisijatyyp-

istä ja sen käyttötarkoituksesta. Jos tarkas-
tellaan vain yleisintä tulisijaa eli varaavaa 
takkaa, saadaan kuvan 4 osoittama ajal-
linen puunkäyttö. Varaava takka on yleensä 
lämmityskäytössä. Kuten edellä mainittiin, 
useissa pientaloissa oli useampi kuin yksi 
tulisija. Kuvaajan laskennassa on jouduttu 
tekemään oletus, että varaava takka on pien- 
talon yleisimmin käytetty tulisija. Kuvaajan 
tiedot on laskettu Helsingin, Espoon ja Van-
taan tiedoista. 

Kuvaaja 4 osoittaa, että varaavan takan 
käyttö oli sähkö- ja öljylämmittäjillä hyvin 
samankaltaista. Kuvassa 5 puun vuosikäyt-
tö on esitetty prosentuaalisesti. Viitenä 
kylmimpänä kuukautena käytettiin kunakin 
noin 15 prosenttia vuosipuumäärästä. 
Huhtikuussa ja syyskuussa käyttö oli noin 5 
prosenttia ja kesäkuukausina lähellä nollaa. 
Kuvaajan selitteessä on ilmoitettu laskennan 
perusteena olevat vuosikulutukset pääläm-
mitysmuodoittain. Varaava sähkölämmittäjä 
ja öljylämmittäjä kulutti noin 1,7 kiintokuutio-
ta vuodessa. Suora sähkölämmittäjä käytti 
hivenen enemmän eli 1,9 kiintokuutiota ja 
kaukolämpö 1,3 kiintokuutiota vuodessa.

Päästöjen kannalta asuintilojen tulisijat eivät 
ole kaikkein ongelmallisimpia. Moninker-
taisesti haitallisemmat päästöt syntyvät 
nimittäin puukiukailla. Kuvassa 6 esitetään 
puukiukaissa poltettuja puumääriä kuukaus-
itasolla Vantaalla. Laskenta- ja esitystapa on 
sama kuin kuvan 3 yhteydessä. Kuvaajasta 
voidaan odotetusti havaita, että puukiukai-
den käyttö on melko tasaista läpi vuoden.

Päästövaikutuksia arvioitaessa pääkaupun-
kiseudun tulisijajakaumasta voidaan nostaa 
esille varaavien takkojen ja puukiukaiden 
suuret osuudet. Varaava takka edustaa tu-
lisijojen puhtaimpia päästöjä. Avotakka on 
huono lämmitin, mutta päästöjen kannalta 
ei erityisen ongelmallinen tulisija. Puukiuas 
sen sijaan sijoittuu toiseen ääripäähän 
eli häkä- ja hiilivetypäästöt ovat merkit-
tävästi suurempia kuin varaavilla tulisijoilla. 
Päästöongelmaa korostaa osaltaan käytön 
ajallinen painottuminen muun muassa 
lauantai-iltaan. 

Vaikka tulisijatyypillä ja –rakenteella on 
vaikutusta päästöihin, myös käyttäjä voi 
paljolti vaikuttaa asiaan. Panospolttoisten ja 
yläpaloisten tulisijojen päästöt voivat vaih-
della useita kertaluokkia tavanomaisella ja 

huonolla poltolla. Puunpienpolton päästöjä 
selvittäneessä hankkeessa todettiin, että ta-
vanomaisen polton häkäpäästöt ovat noin 
2000 mg/MJ, kun huonossa poltossa luku 
oli kolminkertainen. 

Kokonaishiilivetypäästöt ja yksittäisten hiili-
vetykomponenttien päästöt olivat noin kym-
menkertaiset huonossa poltossa (Tissari ym 
2007). Kun käyttäjä huolehtii polttoaineen 
hyvästä laadusta, oikeasta sytyttämistavasta 
ja palamisilman hallitusta annostelusta, 
päästöt saadaan pidettyä matalina. Puukiu-
kaan suuret päästöt johtuvat paljolti raken-
teesta, mihin käyttäjä ei juuri pysty vaikut-
tamaan. 

Lähteet 
Tissari, J., Salonen, R.O., Vesterinen, 
R. ja Jokiniemi, J. 2007. Puun pienpol-
ton päästöt, ilmanlaatu ja terveys. Kuo-
pion yliopisto, Pienhiukkas- ja aerosoli-
tekniikan laboratorio. Kuopio. 139 s. 
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Kaukolämpö, Vantaa 
(42)     
Suora sähkö (57)     
Varaava sähkö (26)
Öljylämmitys (17)   

Kaukolämpö (120) 
Suora sähkö (134) 
Varaava sähkö (67)
Öljylämmitys (18)   

Kuva 3. Pientalojen keskimääräinen puunpienpoltto Itä-Hakkilassa sekä kaukoläpökohteis-
sa Vantaan alu-eella kuukausittain asuintilan yleisimmin käytetyssä tulisijassa. Laskennassa 
on käytetty vain puunkäytön ilmoittaneita, joiden lukumäärä on suluissa. 

Kuva 4. Varaavan takan omaavien pientalojen keskimääräinen puunpienpoltto koko alu-
eella. Laskennassa on käytetty vain puunkäytön ilmoittaneita, joiden lukumäärä on su-
luissa. Kaukolämpökohteet ovat vuoden 2009 vastauksista ja muut vuoden 2008.

Itä-Hakkila / KL-kohteet Vantaalla

Koko alue: Varaava takka
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Kuva 5. Varaavan takan omaavien pientalojen puun-
käytön jakautuminen koko alueella. Laskennassa on 
käytetty vain puunkäytön ilmoittaneita.

Kuva 6. Pientalojen keskimääräinen puunpienpoltto Itä-
Hakkilassa sekä kaukolämpökohteissa Vantaan alueella 
kuukausittain puukiukaassa. Laskennassa on käytetty vain 
puunkäytön ilmoittaneita, joiden lukumäärä on suluissa.

Koko alue: Varaavan takan vuosikulutuksen jakautuminen

Itä-Hakkila / KL-kohteet Vantaalla: puukiuas
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The trends in the atmospheric 
concentrations of the main gaseous 
and particulate pollutants in urban, 
industrial and rural environments across 
Finland were estimated for the period 
of 1994–2007. The statistical analysis 
was based on generalized least-squares 
regression with classical decomposition 
and autoregressive moving average 
(ARMA) errors, which was applied to 
monthly-averaged data. During the 
study period, the concentrations of SO2, 
CO and NOx declined considerably 
and widely across Finland. The SO2 
concentrations at urban and industrial 
sites were approaching background 
levels. The reductions in NOx and CO 
concentrations were comparable to 
those in national road traffic emissions. 
A downward trend was detected in 
half of the NO2 time series studied. 
However, it is not obvious that this 
development will continue in the future, 
due to the completion of the transition 
to petrol cars with catalytic converters 
and the accelerating adoption of diesel 
cars. For O3, neither the mean nor 
peak values showed large changes in 
background areas, but were increasing 
in the urban data. For PM10, five of the 
12 urban time series showed decreasing 
mean levels. However, the highest 
concentrations, typically attributable to 
the problematic springtime street dust, 
did not decrease as widely. 

Pia Anttila

Finnish Meteorological Institute
Air Quality Research
P.O.Box 503
FI-00101 Helsinki
pia.anttila@fmi.fi
www.ilmanlaatu.fi
www.fmi.fi

Trends of air pollutant 
concentrations in Finland in 
1994-2007  

Over 90 percent of detached houses had 
at least one fireplace. Only 10 percent 
of respondents didn’t have any kind of 
burning device. Sauna stoves made up over 
20 percent of all fireplaces (‘puukiuas’ in 
fig. 1). The most common fireplace in the 
accommodation was fireplace with doors 
and a capability to store heat (‘varaava 
takka’ in figure 2). The second common 
was open fireplace. Open fireplace was 
slightly more frequent than the fireplace with 
doors, especially among the respondents 
who used oil heating.
  
Chopped firewood was burned in winter 
season (Nov-Mar) approximately 0.30 
cubic meters per month (fig. 3). The results 
are skewed by fireplaces with bake oven. 
If only fireplaces with door are considered, 
the amount of burned chopped firewood 
was 0.25 cubic meters per month in winter. 
In that case primary heating system didn’t 
affect major differences in firewood use 
(fig. 4). Annual use of firewood was 1.3–
1.9 cubic meters. The results show that 75 
percent of the total firewood volume was 
burned in winter. No conclusions were 
made, but based on the results YTV can 
estimate emissions caused by fireplaces.
  
In 2009 TTS Research made a study 
concerning fireplaces and the use 
of chopped firewood in the Helsinki 
metropolitan area. The inventory was 
commissioned by the Helsinki Metropolitan 
Area Council (YTV). The target group was 
detached house owners. The results were 
analysed from the perspective of primary 
heating systems, which were electric 
heating (direct and accumulator), oil 
heating and district heating. The aim was to 
gather background information on order to 
estimate emissions. The study method was a 
postal questionnaire which was carried out 
in February 2008 and 2009.  

Jukka Makkonen 

M.Sc. (Tech) 
Bioenergy specialist 
TTS Research 
Kiljavantie 6, 05201 Rajamäki 
Tel +35844 7143 705 
jukka.makkonen@tts.fi

Fireplaces and use of firewood 
in Helsinki areaSummaries
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Ilmassa

Auringon aktiivisuus vaikuttaa paikallisesti
maapallon lämpötiloihin

Auringolla ja Maan lähiavaruudella 
on suurempi vaikutus Maan ilmake-
hän lämpötiloihin kuin aiemmin on 

oletettu. Talviaikaan lämpötila voi etenkin 
napa-alueilla vaihdella paikallisesti jopa 2- 
3 astetta Auringon aktiivisen ja vähemmän 
aktiivisen toiminnan mukaan. Auringon 
hiukkasaktiivisuus ei kuitenkaan vaikuta 
koko maapallon keskilämpötiloihin eikä 
siten ole osatekijä ilmastonmuutoksessa.

Auringosta lähtee koko ajan hiukkasia   
avaruuteen. Tämä aurinkotuuleksi kut-
suttu hiukkasvuo tuo varattuja korkea-
energisiä hiukkasia myös Maan ilmake-
hään. Nämä hiukkaset, jotka saavat 
aikaan myös revontulia, vaikuttavat maan-
pinnan ilman lämpötilojen alueelliseen 
vaihteluun napa-alueilla. ”Tuoreiden tut-
kimustulosten mukaan osissa pohjoista 
ja eteläistä napa-aluetta ilman lämpötila 
saattaa vaihdella talvikuukausina jopa 
2-3 astetta riippuen Auringon hiukkasaktii- 
visuudesta verrattaessa aktiivisia vuosia 
matala-aktiivisiin vuosiin”, Ilmatieteen lai-
toksen tutkija Annika Seppälä toteaa.

”Tulokset viittaavat esimerkiksi siihen, 
että vuosina, jolloin Auringon hiukkasak-
tiivisuus on hiljaisesta, voivat esimerkiksi 
Skandinaviassa talvikauden (joulu-helmi-
kuu) keskimääräiset lämpötilat olla kahta 
astetta alempia kuin Auringon ollessa aktii- 
visimmillaan. Toisaalta samaan aikaan eri 
osassa pohjoista napa-aluetta muutokset 
ovat päinvastaisia.”

”Kyseessä ei ole ilmastoon globaalisti 
vaikuttava asia, sillä ilmiöllä ei ole havaittu 
olevan vaikutusta maapallon keskilämpö-
tilaan. Hiukkaset vaikuttavat vain paikal-
lisesti napa-alueiden lämpötiloihin”, Anni-
ka Seppälä tähdentää. 

Tämänsuuntaisia tuloksia on aiemmin 
saatu ilmastomalleista, joihin on sisälly-
tetty yläilmakehässä typen oksideja (NOx) 
tuottavat, Auringosta ja maapallon lähi-
avaruudesta peräisin olevat, korkeaener-

gisten hiukkaset. Hiukkasten ilmakehässä 
tuottamat typenoksidikaasut (NOx) vaikut-
tavat yläilmakehän luonnolliseen otsoni-
tasapainoon. Nyt samansuuntaisia tulok-
sia on havaittu pitkiin mittaussarjoihin 
perustuvissa ilmakehän mittausaineis-
toissa. Tutkija Annika Seppälä on yhdessä 
kansainvälisen tutkimusryhmän kanssa 
analysoinut Euroopan keskipitkien sääen-
nusteiden keskuksen (ECMWF) ilmake-
hämittausten yli 40 vuotta pitkää sarjaa 
ja verrannut ilmakehän pintalämpötiloja 
ajanjaksoina, jolloin Auringon hiukkasak-
tiivisuus on ollut suurimmillaan ja pienim-
millään.

”Tulokset auttavat osaltaan ymmär-
tämään paremmin maapallon luonnol-
lista ilmaston vaihtelua, mikä puolestaan 
auttaa täsmentämään ennustuksia ihmi- 
sen vaikutusta ilmaston lämpenemi- 
sessä.”

”Auringon hiukkasaktiivisuus vaihtelee 
11-vuoden sykleissä samaan tapaan kuin 
auringonpilkkujen rytmiikka. Viime vuo-
sina Auringon keskimääräinen aktiivisuus 
on ollut hyvin vähäinen”, Annika Seppälä 
kertoo.

FAIRMODE edistää 
leviämismallien harmon-
isoitua käyttöä ilmanlaa-
dun arvioinneissa

Leviämismalleja käytetään ene-
nevässä määrin ilmanlaadun arvio-
inneissa ja EU:n ilmanlaatudirekti-
iveissä leviämismallinnus mainitaan 
yhtenä mene-telmänä, jota jäsen-
maat voivat käyttää direktiivin mukai-
sissa ilmanlaadun arvioinneissa. 

Euroopan ympäristökeskuksen (EEA) 
ja yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) 
yhteisestä aloitteesta syntynyt FAIR-
MODE (Forum for Air Quality Model-
ling) pyrkii laajentamaan yhteistyötä, 
keskustelua ja tiedonvaihtoa Eu-
roopan laajuisesti leviämismallien ke-
hittäjien, mallintajien ja viranomais-
ten välillä. 

FAIRMODE:n päämääränä on 
ohjeistaa ja tukea jäsenmaita sekä 
edistää mallien harmonisoitua käyt-
töä direktiivien mukaisissa ilmanlaa-
dun arvioinneissa. FAIRMODE:n puit-
teissa on tähän mennessä perustettu 
kaksi työryhmää, joiden tehtävinä 
on tuottaa ohjeistusta leviämismal-
lien käyttöön direktiivin mukaisissa 
ilmanlaadun arvioinneissa ja edistää 
leviämismallien laadunvarmistusta. 
Suomesta FAIRMODE:n työskente-
lyssä mukana on Ilmatieteen laitos.
 
Lisätietoa foorumin internetsivuilta: 
fairmode.ew.eea.europa.eu/
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ta välitetään VTT:lle, joka tekee niiden 
perusteella ennusteet mahdollisista kau-
punkitulvista. Tämän jälkeen järjestelmä 
varoittaa kiinteistöjä ja muita tarvittavia 
tahoja tulevasta vaarasta.

”Lähtökohta on kiinteistöjen näkökulma. 
Rankkasateissa koko kaupunki ei kärsi, 
vaan tuhojen laajuus riippuu kiinteistön 
sijainnista ja alueen pinnanmuodostuk-
sesta. Tavoitteena on luoda kiinteistön-
omistajille paremmat valmiudet varautua 
poikkeuksellisiin rankkasadetulviin”, tote-
aa hankkeen vetäjä, erikoistutkija Hannu 
Maula VTT:ltä.

Järjestelmän prototyyppiä on kehitetty 
koealueella Helsingin ydinkeskustassa 
sijaitsevissa kiinteistöissä. Kaupunkitulva-
hanke alkoi toukokuussa ja on kestoltaan 
kaksivuotinen.

Ilmastonmuutos lisää rankkasateita, ja 
ne voivat aiheuttaa vakavia vahinkoja ly-
hyessä ajassa. Esimerkiksi Porissa satoi 
kesällä 2007 yli 100 millimetriä kolmen 
tunnin aikana, ja tulvat aiheuttivat kaikki-
aan noin 20 miljoonan euron vahingot.

Kehitteillä olevat rankkasade- ja tulva-
varoitusjärjestelmät ovat maailmanlaa-
juisesti ainutlaatuisia, ja niillä on suuri 
vientipotentiaali. Hankkeissa on mukana 
useita yrityksiä ja muita yhteistyökump-
paneita.

 
 

Rankkasateille ja viemäri-
tulville kehitteillä 
varoitusjärjestelmä – 
testataan Helsingissä

Rankkasateiden ja viemäritulvien va- 
ralle on kehitteillä kaksi erillistä 

varoitusjärjestelmää. Ilmatieteen laitok-
sen rankkasadevaroitusjärjestelmä ja 
VTT:n kaupunkitulvahanke parantavat jat-
kossa riskitilanteiden ennakointia. Tekesin 
Vesi- ja Turvallisuus-ohjelmien rahoittamat 
hankkeet toimivat tiiviissä yhteistyössä.

Rankkasateita ja niistä syntyviä tulvia 
kaupunkialueilla pystytään tulevaisuudes-
sa ennakoimaan entistä tarkemmin. 
Rankkasateiden ja viemäritulvien varalle 
on kehitteillä kaksi erillistä varoitusjärjes-
telmää, joissa pyritään mahdollisimman 
tarkkaan ennusteeseen.

Ilmatieteen laitoksen rankkasadevaroi-
tusjärjestelmässä (RAVAKE) sateiden en-
nustamiseen käytetään ilmakehämalleja 
ja säätutkahavaintoja. Palvelun käyttäjät 
eli esimerkiksi yksityiset ja julkiset kiin-
teistönomistajat voivat määritellä sopi-
van riskiprofiilin sen mukaan, miten iso 
sademäärä saattaa aiheuttaa vahinkoa. 
Varoitukset voidaan välittää esimerkiksi 
matkapuhelimeen.

”Tavoitteena on tosiaikainen järjes-
telmä, jonka avulla voitaisiin kaupungin-
osan tarkkuudella ennustaa, missä sataa 
lähitunteina ja kuinka paljon”, kertoo 
RAVAKE-hankkeen vetäjä, erikoistutkija 
Jarmo Koistinen Ilmatieteen laitoksesta. 
Hanke alkoi syyskuussa 2009 ja jatkuu 
vuoteen 2012 saakka.

RAVAKE-hanke tekee tiivistä yhteistyötä 
Valtion teknillisen tutkimuskeskuksen 
(VTT) projektin kanssa, jossa kehitetään 
varoitusjärjestelmää rankkasateiden ai-
heuttamiin kaupunkitulviin. Ilmatieteen 
laitoksen tiedot lähestyvistä rankkasateis-

Ilmansuojeluyhdistyksen 
puheenjohtajaksi 
Jari Viinanen

Ilmansuojeluyhdistyksen vuosikokous 
valitsi yhdistyksen uudeksi puheen-
johtajaksi Jari Viinasen Helsingin 
kaupungin ympäristökeskuksesta.
Hän tuli erovuorossa olleen Marja 
Jallinojan tilalle varapuheenjohta-
jan paikalta. Uudeksi varapuheen-
johtajaksi valittiin Kaarle Kupiainen 
Suomen ympäristökeskuksesta.

Ilmansuojeluyhdistyksen hallitukseen 
vuosikokous valitsi kolme uutta jä-
sentä. He ovat Veikko Ruohonen 
(varsinainen jäsen) ABB:ltä sekä Lau-
ra Sokka VTT:ltä  ja Sirkku Manninen 
Helsingin yliopistosta (varajäseniä).

Hallituksen muut jäsenet ovat Maria 
Myllynen (YTV), Kari Wellman (Ger-
ente Oy), Johanna Kirkinen (SITRA), 
Miia Wallén (Energiateollisuus ry.) ja 
Timo Salmi (Ilmatieteen laitos).
 
Kokouksen yhteydessä pidetyn semi-
naarin teema oli “Miten ilmastotyö 
etenee pääkaupunkiseudulla?”. Esi- 
tyksissä kerrottiin muun muassa 
Helsingin kaupungin konkreetti-
sista toimista asiassa ja verrattiin 
tilannetta muihin eurooppalaisiin 
kaupunkeihin.
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Uusi tutkimusohjelma tehostaa tieliikenteen 
energiankäyttöä

VTT:n aloitteesta on käynnistetty viisi-
vuotinen TransEco-tutkimusohjelma, jos-
sa tehostetaan tieliikenteen energiankäyt-
töä, kehitetään päästöjä vähentävää 
teknologiaa ja kaupallistetaan kehitystyön 
tuloksia. Uusiutuvaa energiaa tuodaan 
liikenteeseen sekä edistyksellisten bio-
polttoaineiden että sähkön muodossa. 
Tieliikenteessä tulee jo vuoteen 2020 men-
nessä oleellisesti vähentää energiankulu-
tusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä 
lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Vuo-
teen 2050 mennessä koko energiasektori 
liikenne mukaan lukien on ennennäkemät-
tömien ympäristö- ja energiahaasteiden 
edessä. Myös näihin haasteisiin tutkimus-
ohjelmasta haetaan vastausta. 

Lokakuussa esitellyssä Valtioneuvoston 
tulevaisuusselonteossa tavoitteeksi on 
asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vä-
hentäminen vähintään 80 % vuoden 1990 
tasosta vuoteen 2050 mennessä. Tämä 
merkitsee todella suuria muutoksia kai-
kille energiasektoreille ja varsinkin liiken-
nesektorille. Henkilöautojen fossiilisten 
hiilidioksidipäästöjen ajatellaan olevan 
0-38 g/km vuonna 2050. Syyskuussa 
Suomessa rekisteröityjen henkilöautojen 
keskimääräinen CO2-päästö oli 155 g/
km. Jo vuodelle 2020 valtioneuvosto ta-
voittelee uusiutuvalle energialle 20 % os-
uutta liikenteessä.
 
Suomessa liikennesektorin energiatut-
kimuksessa nähtiin tarve käynnistää 
nopeasti kokonaisvaltainen tutkimus- ja 
demonstraatiokehys. Tähän tarpeeseen 
VTT ideoi ja käynnisti alan toimijoiden 
kanssa liikenteen energiansäästön ja 
vaihtoehtoisen energian tutkimusohjel-
man TransEcon (2009–2013). Pelkästään 
uusiutuvan energian käytöstä liikennesek-
torilla odotetaan vuoteen 2020 men-
nessä useiden miljardien edestä uutta 

liiketoimintaa Suomessa. TransEco käyn-
nistyi VTT:n innovaatio-ohjelmana, mutta 
kehittyi pian laajaksi tutkimusohjelmaksi, 
jossa ovat mukana rahoittajina liiken-
ne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkei-
noministeriö, valtiovarainministeriö ja 
ympäristöministeriö sekä Ajoneuvohallinto 
ja Tekes, kuntasektori ja lukuisat yritykset. 
Jo alkuvaiheessa on mukana VTT:n lisäksi 
viisi muuta tutkimusosapuolta: Metropo-
lia, Oulun yliopisto, Teknillinen korkea-
koulu, Tampereen teknillinen yliopisto ja 
Turun ammattikorkeakoulu. Yhteistyötä 
tehdään myös Motivan kanssa. Verkot-
tunut toimintamalli tuo merkittäviä etuja 
ja nopeutta.

VTT toimii TransEco-ohjelman koordi-
naattorina. VTT:n tutkimus kohdistuu sekä 
henkilöautojen ja raskaiden ajoneuvojen 
energiatehokkuuteen ja toisen sukupol-
ven biopolttoaineisiin. Tässä hyödyn-
netään VTT.n monipuolista osaamista ja 
ainutlaatuisia tutkimuslaitteistoja. VTT 
kehittää lisäksi työkaluja ja -menetelmiä 
tieliikenteen eri toimintavaihtoehtojen vai-
kuttavuuden ja kustannusten arvioimisek-
si. Tavoitteena on määritellä Suomelle 
mahdollisimman kustannustehokkaat toi-
mintamallit vuoden 2020 ilmasto- ja ener-
giatavoitteiden saavuttamiseksi. Tarkaste-
lut ulotetaan kuitenkin vuoteen 2030 ja 
vuoteen 2050 asti.

VTT:llä on vahva asema energiatut-
kimuksessa niin kotimaassa kuin kan-
sainvälisestikin. Varsinkin liikenteen bio-
polttoaineiden tutkimus- ja kehitystyö on 
maailman kärkitasoa ja raskaiden ajoneu-
vojen energiansäästöön kehitetyt me-
netelmät ovat laajasti arvostettuja. Ensi 
vuoden alussa käynnistyy VTT:n sähkö-
ajoneuvojen kehitysohjelma, joka linkittyy 
myös polttokennokehitykseen. VTT:llä on 
ollut aktiivinen rooli työ- ja elinkeinomi- 

nisteriön biopolttoaine- ja sähköajoneuvo-
työryhmissä sekä valtiovarainministeriön 
polttoaineverotyöryhmässä. 

EU- ja IEA-yhteyksiensä avulla VTT on 
verkottunut kansainvälisen kehityksen 
huipputoimijoihin. VTT hoitaa mm. IEA:n 
Advanced Motor Fuels -tutkimusohjelman 
puheenjohtajuutta ja osallistuu IEA Bio-
energy -yhteistyöhön. Kotimaisten yritys-
ten kanssa valmistellaan EU:n liikenteen 
energia-aloitteisiin laajoja demonstraatio-
hankkeita. 

Fortum suunnittelee uusiu-
tuvien polttoaineiden käy- 
tön lisäämistä Tukholmas-
sa  
Fortum aikoo vähentää merkittäväs-
ti sähkön- ja lämmöntuotantonsa 
hiilidioksidipäästöjä seuraavan vu-
osikymmenen aikana. Yhtiö suunnit-
telee Ruotsissa uusia investointeja 
biopolttoaineita hyödyntävään tuotan-
toon. Lisäksi nykyisen tuotannon fos-
siilisia polttoaineita aiotaan korvata 
ilmastomyötäisillä vaihtoehdoilla.

Jo nyt 87 % kaukolämmöstä Tukhol-
man alueella tuotetaan uusiutuvilla en-
ergianlähteillä tai jätteen energiahyö-
tykäytöllä. Lämpöä tuotetaan sekä 
sähkön ja lämmön yhteistuotantolai-
toksissa (CHP) että lämpölaitoksissa. 
Fortumin suurimmassa tuotantolai-
toksessa, Värtanin CHP-laitoksessa, 
uusiutuvan energian osuus - merive-
destä saatu lämpö, bioöljy ja oliivin 
kivet - on lähes 45 %. Loput tarpeesta 
katetaan hiilellä ja sähköllä. Tavoit-
teena on nostaa uusiutuvan energian 
osuus Värtanin nykyisissä yksiköissä 
70 %:iin vuoteen 2015 mennessä.
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Jäämeren jäätilanteen kehityssuunta huolestuttava

Merijään peittävyys pohjoisella 
jäämerellä on palautunut tänä 

vuonna hieman vuoden 2007 romah-
duksesta. Jäätä on silti huomattavasti 
vähemmän kuin 1900-luvulla kes-
kimäärin. Viimeisten kymmenen vuoden 
aikana jään sulaminen on kiihtynyt.
 
”Merijään paksuuden ja peittävyyden 
muutokset ovat selviä ilmastonmuutosta 
kuvaavia mittareita. Pohjoista Jäämerta 
on havainnoitu satelliittien avulla vuo-
desta 1978 alkaen. Siitä lähtien meri-
jään kesäkauden peittävyys on selvästi 
vähentynyt”, Ilmatieteen laitoksen tut-
kija Jari Haapala toteaa.
 
Vuosikymmenien aikana havaittu meri-
jään väheneminen on sopusoinnussa 
globaalin ilmaston lämpenemisen kans-
sa. Vuonna 2007 merijään sulamisen 
laajuus ylitti kaikki ennakkoarviot. En-
nen vuotta 2000 merijään vuosittainen 
pienin peittävyys vaihteli 6,2 - 8 miljoo-
nan neliökilometriä välillä, mutta vuonna 
2007 jään peittämää merialuetta oli ai-
noastaan 4,3 miljoonaa neliökilometriä. 
Jään voimakas hupeneminen kesän 
2007 aikana aiheutui siitä, että ilmaston 
luonnollinen vaihtelevuus vahvisti ilmas-
ton lämpenemisen vaikutusta. Kesän 
2007 aikana vallitsivat lisäksi poikkeuk-
selliset tuuliolosuhteet, jotka voimistivat 
merijään kulkeutumista Jäämereltä At-
lantille ja toivat lämmintä ilmaa Tyynen-
meren puolelta Jäämerelle.
 
Vuosina 2008 ja 2009 merijään peittämä 
ala on ollut suurempi kuin syyskuussa 
2007. Kuluvan vuoden syyskuussa 
merijään laajuudeksi määritettiin 5,4 
miljoonaa neliökilometriä, mikä on kui-

tenkin huomattavasti vähemmän kuin 
syyskuussa keskimäärin. Viimeisten vuo-
sien aikana merijään muutosnopeus on 
voimistunut entisestään. Kaikkien vuo-
desta 1978 tehtyjen satelliittihavaintojen 
perusteella jään peittoisuus vähenee 
noin 12 prosentilla kymmenessä vuo-
dessa.

”Viimeisen kymmenen vuoden havainto-
jen perusteella tämä kehitys on kuitenkin 
voimistunut ja jään kesäkauden pinta-
ala on vähentynyt noin 30 prosenttia 
kymmenessä vuodessa. Jään peittoisuus 
pienenee siis noin Suomen pinta-alan 
verran aina kahdessa vuodessa”, Jari 
Haapala toteaa.

 
Ilmaston lämpenemisen vaikutuksesta 
merijää ohentuu vielä entisestään ja 
on hyvin todennäköistä, että jään kesä-
kauden aikainen peittoisuus vähenee 
seuraavien kahdenkymmenen vuoden ai-
kana merkittävästi. Tällä hetkellä toden-
näköisin arvio on, että Jäämeri olisi aina 
kesäaikana jäätön aikaisintaan vuosien 
2030 - 2050 kuluessa. Vähitellen meri-
liikenteelle avautuisi myös koillisväylä, 
pohjoisnavan kautta kulkeva meriväylä 
sekä luoteisväylä. Vuonna 2009 koillis-
väylä oli jo purjehdittavissa ilman jään-
särkijätukea muutamien viikkojen ajan.

Kuvan datan lähde: National Snow and Ice Data Center
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Energiansäästölamput
maksutta ongelmajäte-
konttiin

Energiansäästölamput korvaavat vähi-
tellen hehkulamput lähivuosina. Hehku- 
lamput päätyvät lopulta kaatopaikalle, 
mutta energiansäästö- ja muu loistelamp-
pujäte ei sinne kuulu sisältämänsä myrkyl-
lisen elohopean takia. 

Energiansäästölamput ja muut kodin 
ongelmajätteet voi palauttaa maksutta 
eri puolilla pääkaupunkiseutua oleviin 
YTV:n ongelmajätekontteihin. Ne sijaitse-
vat lähinnä huoltamoiden ja kauppojen 
pihassa ja ovat avoinna niiden aukioloai-
koina. Myös YTV:n Sortti-asemat otta-
vat ongelmajätteitä vastaan. Lähimmän 
ongelmajätekontin sijaintitiedot löytyvät 
YTV:n nettisivuilta osoitteesta www.ytv.fi/
alue-kerays tai soittamalla YTV Jätehuol-
lon asiakaspalveluun, puh. 09 1561 611 
(avoinna arkisin klo 08.30–16.00).

Energiansäästölamput luokitellaan 
sekä sähkö- ja elektroniikkaromuksi 
että ongelmajätteiksi. Pääkaupunkiseu-
dulla YTV:n lisäksi käytettyjä energian-
säästölamppuja ottavat vastaan myös 
muutamat sähkö- ja elektroniikkaromun 
vastaanottopaikat. Niitä voi hakea osoit-
teesta kierrätys.info SER-vastaanottopaik-
kojen kohdalta. 

dipäästöjen perusteella 1.1.2008 
lähtien. Päästöjen määrä vaikuttaa 
siis ympäristön lisäksi myös kulut-
tajan maksamiin auton hankinta- ja 
käyttökustannuksiin. 

Ensirekisteröityjen henkilöautojen 
keskimääräiset hiilidioksidipäästöt 
ovat alentuneet selvästi autoverouud-
istuksen jälkeen. Keväällä 2010 myös 
vuotuinen ajoneuvovero muuttuu hii-
lidioksidipäästöperusteiseksi.
 

Ilmassa

Ruuhkamaksusta jatkoselvitykset vuoden
2010 loppuun mennessä 

Hallituksen liikenne- ja viestintäpoliit-
tinen ministerityöryhmä käsitteli mar-
raskuussa Helsingin seudun ruuhkamak-
suselvityksestä annettuja lausuntoja.

Ministerityöryhmä päätti, että ruuh-
kamaksusta laaditaan lisäselvitykset 
ensi vuoden loppuun mennessä. Ni-
issä tarkastellaan etenkin ruuhkamak-
sun vaikutuksia elinkeinoelämälle, 
yhdyskuntarakenteelle ja sosiaaliselle 
tasa-arvolle. Lisäksi ruuhkamaksun 
tavoitteet on selkiytettävä ja maksun 
oikeudellinen asema (vero vai maksu) 
selvitettävä.

Helsingin seudun ruuhkamaksuselvi-
tys valmistui kesäkuussa. Selvityksestä 
annettiin noin 50 lausuntoa. Lausun-
noissa pidetään hyvänä, että ruuhka-
maksua on selvitetty ja selvitys koetaan 
hyvänä keskustelun avauksena. 

Suurin osa lausunnonantajista katsoi, 
että ruuhkamaksu olisi tehokas keino 
saavuttaa liikennepoliittisia tavoitteita 
Helsingin seudulla. Lausunnoissa ko-
rostettiin kuitenkin, että ennen ruuhka-
maksun käyttöönottoa on selvitettävä 
lisää, miten maksu vaikuttaa elinkeino-
elämään, yhdyskuntarakenteeseen ja 
sosiaaliseen tasa-arvoon.

Muutamat lausunnonantajat katsoivat, 
että ruuhkamaksun käyttöönotossa tuli-
si edetä nopeasti. Toisaalta jotkut olivat 
sitä mieltä, että ruuhkamaksun valmist-
elua ei kannata jatkaa. 

Lähes kaikissa lausunnoissa otet-
tiin kantaa siihen, että ruuhkamaksu 
tulee tulkita nimenomaan maksuksi 
eikä veroksi. Lausunnoissa katsottiin, 

että ruuhkamaksulla kerättävät tulot 
tulisi palauttaa alueelle. Tuloja ehdotet-
tiin käytettäväksi joukkoliikenteen rahoit-
tamiseen, liikennejärjestelmän ylläpitoon 
ja kehittämiseen, kävelyn ja pyöräilyn ke-
hittämiseen ja liikkumisen ohjausjärjest-
elmien kehittämiseen. 

Lausunnoissa tuotiin yleisesti esille, 
että alueellisen ruuhkamaksun sijasta 
tai rinnalla tulisi selvittää valtakunnallis-
ta paikantamiseen perustuvaa liikenteen 
verotusta eli kilometrimaksua. Useissa 
lausunnoissa todettiin myös, että ruuh-
kamaksua ei tulisi katsoa yksittäisenä 
ratkaisuna, vaan osana liikenteen vero-
tuksen kokonaisuutta. 

Monet lausunnonantajat toivat esille 
muiden liikennepoliittisten keinojen tär-
keyden sekä sen, että on tärkeää löytää te-
hokas ja toimiva toimenpidekokonaisuus. 
Tämä edellyttää liikennejärjestelmätason 
tarkastelua, jonka vuoksi ruuhkamak-
suselvityksen jatko tullaan liittämään 
kiinteämmin osaksi käynnissä olevaa 
Helsingin seudun liikennejärjestelmä- 
suunnitelmaa. 

Lausuntoyhteenvedot ruuhkamaksusta 
löytyvät liikenne- ja viestintäministeriön 
nettisivuilta: www.lvm.fi ja www.ruuhka-
maksu.fi
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Nettivideo innostaa
ilmastotekoihin

Helsingin seudulla on tartuttu tositoimin 
ilmastotyöhön. Uusi nettivideo kannustaa 
asukkaita ja kuntatyöntekijöitä muutok-
seen. Jokainen voi tehdä helposti pieniä, 
mutta ilmastoon vaikuttavia tekoja hii-
lipäästöjen vähentämiseksi. Julian valin-
ta -niminen video kertoo tarinan keväällä 
2007 syntyneen Julia-tytön elämästä 
vuoteen 2030 saakka. Video on osa Julia 
2030 -hanketta ja sen voi katsoa osoit-
teessa www.julia2030.fi.

Videon tarina vie katsojan tulevaisuu-
teen Helsingin seudulla. Hyvässä 
kaupunkiympäristössä kaikki on lähellä. 
Liikkuminen sujuu kävellen, pyöräillen ja 
raiteilla. Energiankulutusta voi pienentää 
arkielämän valinnoilla. Muun muassa 
suosittuun Reittioppaaseen liitetään 
päästölaskuri, jolla voi vertailla hiilijalan-
jälkeä taitettaessa matkaa bussilla, ju-
nalla, metrolla, pyörällä tai jalan.

Hankkeen tavoitteena on motivoida 
kuntien työntekijöitä toimiin hiilipäästöjen 
vähentämiseksi. Hankkeessa tuotetaan 
laskentatyökaluja myös julkisten han-
kintojen ja toimitilojen käytön ekotehok-
kuuden parantamiseksi. Kahdeksan 
minuutin pituinen video sopii hyvin oppi-
tunneille herättämään keskustelua.

Hanke saa rahoitusta EU:n Life+ -ohjel-
masta. YTV:n koordinoimassa Julia 2030 
-hankkeessa ovat mukana Helsinki, Es-
poo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi ja 
Kerava sekä Suomen ympäristökeskus. 
Videon käsikirjoitus syntyi kumppanei-
den yhteistyönä. Tuotannosta vastasi 
Crea TV. 

Montrealin pöytäkirjan ansiosta 
yläilmakehän otsonikerrosta tuho-

avien aineiden päästöt ovat laskeneet 
voimakkaasti. Pitoisuudet olivat korkeim-
millaan vuonna 2000, jonka jälkeen ne 
ovat las-keneet noin 4 %. Koska aineet 
pysyvät pitkään ilmakehässä, on arvi- 
oitu, että yläilmakehä toipuu 1980-lu-
vun tasolle vasta kuluvan vuosisadan 
jälkipuoliskolla.

Ensimmäisiä merkkejä maapalloa ult-
raviolettisäteilyltä suojelevan otsoniker-
roksen toipumisesta on kuitenkin jo ha-
vaittavissa, vaikka tunnetuin esimerkki, 
Etelämantereen otsoniaukko, oli suu-
rimmillaan kolme vuotta sitten vuonna 
2006.

Montrealin pöytäkirjaa pidetäänkin 
yhtenä kansainvälisen ympäristönsuo-
jeluyhteistyön malliesimerkkinä; sen 
ansiosta maailma on välttynyt laaja-
mittaiselta otsonikadolta vain kahdes-
sakymmenessä vuodessa. Laaja otso- 
nikato olisi vahingoittanut ihmisten 
terveyttä ja ekosysteemien toimintaan 
maailmanlaajuisesti.

Montrealin pöytäkirja on ensimmäin-
en kansainvälinen ympäristösopimus, 
jonka kaikki maailman maat ovat allekir-
joittaneet. Yläilmakehän otsonikerrosta 
tuhoavien halogeeniyhdisteiden valm-
istusta ja käyttöä rajoittava Montrealin 
pöytäkirjan solmittiin reilut 20 vuotta 
sitten 1987 ja sen vuosipäivää vietettiin 
syyskuussa.

”Montrealin pöytäkirjaa pidetään niin 
tehokkaana, että jotkut valtiot yrittävät 
saada sen piiriin myös otsonikerrosta 
heikentäviä aineita korvaavat fluorihii-

livedyt (HFC), jotka kasvihuonekaasuina 
voimistavat ilmastonmuutosta. Koska 
HFC-aineet eivät ole haitallisia otsoniker-
rokselle, niiden päästöjä kontrolloidaan 
YK:n ilmastosopimuksella ja sen Kioton 
pöytäkirjalla”, sanoo ylitarkastaja Tuulia 
Toikka ympäristöministeriöstä.

Montrealin pöytäkirja on myös osoittau-
tunut yhdeksi tehokkaimmista keinoista 
torjua ilmastonmuutosta, sillä monet 
otsonia tuhoavat kaasut ovat myös kas-
vihuonekaasuja. Vastavuoroisesti ilmas- 
tonmuutoksen hillintä tukee myös ot-
soninsuojelua. Ilmaston lämpeneminen 
voimistaisi otsonia tuhoavia reaktioita ja 
ohentaisi otsonikerrosta.

Kansainvälisten neuvotteluiden haas-
teita on löytää yhteisymmärrys siitä, 
kuinka globaaleja ympäristöongelmia 
parhaiten ratkottaisiin sekä otsoniker-
roksen suojelemiseksi laaditun Montre-
alin pöytäkirjan että kasvihuonekaasuja 
rajoittavan YK:n ilmastosopimuksen 
avulla.

 
 
 

Montrealin pöytäkirja laski otsonikerrosta
tuhoavien aineiden päästöjä
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Hiilidioksidin varastointi voisi leikata 20-30 prosenttia 
maailman hiilidioksidipäästöistä 

Hiilidioksidin varastointiin perustuva 
CCS-teknologia on yksi kustannustehok-
kaimpia keinoja hillitä ilmastonmuutos-
ta pitkällä aikavälillä. VTT:n laskelmien 
mukaan 20 – 30 % maailman hiilidiok-
sidipäästövähennyksistä voidaan to-
teuttaa CCS-teknologian avulla vuonna 
2050, jos ilmaston lämpeneminen ha-
lutaan rajoittaa kahteen asteeseen. VTT 
arvioi, että CCS voisi olla myös Suomes-
sa kannattavaa ilmastomuutoksen hil-
linnässä. Suomen kallioperä ei kuiten-
kaan sovellu varastointiin nykytiedon 
perusteella. 

CCS-teknologia (Carbon Capture and 
Storage) on yksi merkittävimmistä 
tulevaisuuden hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiskeinoista. CCS perustuu hii-
lidioksidin talteenottoon voimalaitoksis-
sa tai teollisuuslaitoksissa, minkä jälkeen 
se puhdistetaan, puristetaan kokoon 
ja kuljetetaan pitkäaikaiseen säilytyk-
seen putkiston tai säiliöalusten avulla. 
CCS on parhaillaan voimakkaan maail-
manlaajuisen kehitystyön kohteena. Hii-
lidioksidin talteenottoa ja varastointia 
kokeillaan jo muutamassa projektissa 
öljy- ja kaasutuotannon yhteydessä, 
mutta teknologiaa ei ole vielä sovellettu 
kaupallisen kokoluokan voimalaitok-
siin. Menetelmän haasteina ovat suuret 
talteen otettavat hiilidioksidimäärät, hii-
lidioksidin pitkäaikaiseen varastointiin 
liittyvät epävarmuudet ja vastuukysymyk- 
set sekä CCS:stä aiheutuvat kustannuk-
set.
 
On arvioitu, että CCS-teknologiaa 
voidaan tulevaisuudessa käyttää myös 
biomassan poltossa ja kaasutuksessa, 
jolloin saavutettaisiin negatiiviset net-

topäästöt, eli ilmakehästä poistuisi hii-
lidioksidia.
 
VTT koordinoi projektia, jossa tutkitaan 
CCS:n soveltamista Suomen olosuhteis-
sa, luodaan suuntaviivat teknologian 
käyttöönotolle Suomessa sekä lisätään 
tietämystä CCS:stä.
 
CCS-teknologian toteuttaminen Suo-
messa edellyttää hiilidioksidin kulje-
tusta Suomen rajojen ulkopuolelle, 
koska nykytiedon perusteella Suomen 
maaperässä ei ole varastointiin sovel-
tuvia geologisia muodostumia. Poten-
tiaalisimmat varastointipaikat sijaitse-
vat Pohjanmerellä ja Barentsin merellä, 
jonne hiilidioksidia voitaisiin kuljet-
taa laivoilla tai putkea pitkin. Kuljetus 
nostaa kustannuksia, mutta toisaalta 
Suomen rannikoilla sijaitsee useita suu-
ria energia- ja teollisuuslaitoksia, jotka 
tuottavat miljoonia tonneja hiilidioksidia 
vuosittain.
 
VTT:llä tutkitaan ja kehitetään myös 
muita CCS:ään liittyviä teknologioita, 
kuten happipolttoa ja hapen kantajiin 
perustuvaa poltto (CLC).

 

Ilmastonmuutoksen ja
merien suojelun
kynnysarvot haastavat 
ympäristöpolitiikan

Ympäristöpolitiikassa on aliarvioitu pit-
källä aikavälillä ilmeneviä palautumatto-
mia muutoksia. Tällaisia ympäristömuu-
tosten riskejä tuodaan esiin lokakuussa 
julkaistussa teoksessa Jälkeemme veden-
paisumus? Ilmastonmuutoksen ja merien 
suojelun ekologiset kynnysarvot. Teokses-
sa pohditaan sitä, millaisia keinoja meillä 
on välttää pahimpia riskejä ja hallita niitä 
muutoksia jotka ovat jo alkaneet.

Esimerkiksi jäätiköiden kiihtyvä sulami-
nen tai metaanin vapautuminen arktisista 
soista ja merenpohjista voi johtaa ilmas-
ton rajuun lämpenemiseen ja ihmisten 
hyvinvoinnin romahtamiseen.

Palautumattomuuden ohella ongelmal-
lista on eri tyyppisten ympäristömuutos-
ten yhteen kietoutuminen ja muutosten 
pitkät aikajänteet, jotka voivat tuudittaa 
yhteiskuntia virheelliseen turvallisuuden 
tunteeseen, painottaa teoksen kirjoittaja 
Jari Lyytimäki. Esimerkiksi hiilidioksidin 
kertyminen ilmakehään on yksittäisen ih-
misen näkökulmasta huomaamattoman 
verkkaista, mutta maapallon ilmastohis- 
torian näkökulmasta kyse on ilmas-
tojärjestelmän nopeasta ja perinpohjai-
sesta muutoksesta.

Jälkeemme vedenpaisumus? tuo esille 
ympäristömuutosten kynnysarvoja, joiden 
ylittymisen jälkeen paluu entiseen voi 
olla vaikeaa tai jopa mahdotonta. Ekolo- 
ginen kynnysarvo tarkoittaa verrattain 
äkillistä muutosta, joka voi tapahtua vaik-
ka ympäristön kuormituksessa ei tapahdu 
oleellisia muutoksia.

Kynnysarvoja on tutkittu Thresholds of 
environmental sustainability -hankkeessa, 
jonka tuloksiin teos osittain perustuu. Hank- 
keeseen osallistunut professori Mikael 
Hildén SYKEstä korostaa, että silloinkin 
kun palautuminen on mahdollista, kyn- 

Ilmassa
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nysarvon ylittänyt ekosysteemi voi palau-
tua hitaammin ja eri tavalla kuin on odo-
tettu tai toivottu. Esimerkiksi Itämeren tila 
ei kohene nopeasti, vaikka kuormitus me-
reen saataisiin loppumaan tyystin.

Teoksen kirjoittaja Jari Lyytimäki toimii 
vanhempana tutkijana Suomen ympä-
ristökeskuksessa. Kirjan työstämiseen 
ovat osallistuneet myös professori Mi-
kael Hildén sekä tutkimuspäällikkö Eeva 
Furman Suomen ympäristökeskuksesta. 
Lisäksi asiantuntijat ovat laatineet teok-
seen tietolaatikoita.

Meret ovat toistaiseksi sitoneet ihmisen 
ilmakehään päästämää hiilidioksidia. Il-
mastonmuutoksen voimistuessa meret 
voivat kuitenkin muuttua hiilidioksidin net-
tolähteeksi ja kiihdyttää muutoksia entis-
estään.

Ilmatieteen laitos aloittaa 
kasvihuonekaasumittauk-
set Siperiassa

Ilmatieteen laitos on aloittanut kasvi-
huonekaasujen ja aerosolien mittauk-
set uudella mittausasemalla Koillis-Si-
periassa. Ainutlaatuisen mittaustiedon 
perusteella voidaan kehittää ilmaston-
muutosennusteita ja ymmärtää parem-
min ilmastonmuutoksen paikallisia ja 
globaaleja vaikutuksia.

Ilmatieteen laitos on yhdessä Venäjän 
ilmatieteen laitoksen (Russian Federal 
Service for Hydrometeorology and Envi-
ronmental Monitoring) ja USA:n kansal-
linen meri- ja ilmakehähallinnon NOAAn 
(National Oceanic and Atmospheric Ad-
ministration) kanssa ajanmukaistanut 
Siperiassa, Tiksissä, sijaitsevaa meteo-
rologista observatoriota. Ilmatieteen lai-
toksen vastuulla on asemalla tehtävät 
kasvihuonekaasu- ja aerosolimittauk-

set. Näiden kaasujen eli hiilidioksidin ja 
metaanin sekä aerosolien eli ilman pi-
enhiukkasten pitoisuudet ilmakehässä 
vaikuttavat eniten ilmastonmuutokseen. 
 

”Venäjällä ei ole aikaisemmin yhtä in-
tensiivisesti havainnoitu ilmastoon vai-

Observatorion katolla Ilmatieteen 
laitoksen tutkijat vasemmalta Tuo- 
mas Laurila, Irina Loutsenko 
(Container Finance Ltd, laitteiston 
kul-jetus), Eija Asmi ja Mika Au-
rela. Taustalla tundralla mikrome-
teorologinen mittausyksikkö.

Kuvat: Mika Aurela

Pienhiukkasten kokojakauma-
mittausta tutkimusaseman 
sisällä.

Metaani- ja hiilidioksidi-
mittausta Tundralla.

kuttavia tekijöitä. Venäjän arktinen alue 
on mittaustiedon kannalta lähes täysin 
tuntematonta”, kertoo Ilmatieteen laitok-
sen ryhmäpäällikkö Tuomas Laurila.

Tiksin observatorio sijaitsee alueella, 
jossa ilmastonmuutoksen vaikutukset 
ovat jo selvästi havaittavissa. Ilmakehän 
pitoisuushavainnoista voidaan arvioida 
Siperian kylmimpien alueiden päästöjä. 
Myös aerosolien syntymistä, kehitystä ja 
pilvimuodostusta voidaan nyt tutkia ark-
tisissa olosuhteissa. Lisäksi erillisessä yk-
sikössä mitataan suoraan observatoriota 
ympäröivän tundra-alueen metaani- ja hii-
lidioksidipäästöjä.

”Yksi kiinnostavista kysymyksistä on se, 
kiihdyttääkö laajojen Siperian alueiden 
lämpeneminen itse itseään kasvattamalla 
lämmittävien kaasujen päästöjä”, Tuomas 
Laurila sanoo. ”Luontoperäisten päästöjen 
määrää ja vaikutuksia on toistaiseksi tut-
kittu vain vähän. Ikirouta-alueen kasvi-
huonepäästöt vaikuttavat merkittävästi 
myös globaaliin ilmastonmuutokseen. 
Toisaalta Siperian ikiroudan sulamisella 
voi olla dramaattisia seurauksia myös 
alueen ympäristölle”, Laurila sanoo.

Tavoitteena on liittää Tiksin mit-
tausasema globaaliin ilmakehän seuran-
taverkkoon (GAW-Global Atmosphere 
Watch). Nykyisin Pohjoisen Euraasian 
manneralueen ainoa GAW-asema (Pal- 
las-Sodankylä) sijaitsee Lapissa, jos-
sa sitä ylläpitää Ilmatieteen laitos. 
Ilmatieteen laitos toimitti Tiksin asemalle 
mittauskaluston ja kouluttaa paikallisia 
työntekijöitä laitteiston käytössä. 
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Ilmassa
Suomen ilmanlaadun kehitty-
minen ensi kertaa saatavilla 
ilmanlaatuportaalista

Ilmatieteen laitoksen mukaan Suomen il-
manlaatu pysytteli vuonna 2008 pääosan 
ajasta hyvänä tai tyydyttävänä kansallisen 
ilmanlaadun indeksin perusteella arvioi-
tuna. Myös ilmanlaadun kehittyminen 
1980-luvulta lähtien nykypäivään on nyt 
nähtävillä ilmanlaatuportaalissa osoit-
teessa www.ilmanlaatu.fi .

Valtaosalla mittausasemia ilmanlaatu 
oli huono vain muutaman kymmenen tun-
nin aikana. Yleisin ilmanlaadun huono-
nemisen syy oli keväinen katupöly. Eni-
ten huonon ilmanlaadun tunteja kertyi 
Helsingin keskustassa liikenteen vaiku-
tuksesta ja Kaskisissa selluteollisuuden 
hajupäästöjen vuoksi. Kaskisen selluteh- 
das suljettiin 13.3.2009. Merkittäviä 
kaukokulkeutumis-episodeja ei ollut vuo- 
den 2008 aikana, sillä esimerkiksi Ve-
näjän laajojen metsäpalojen savut eivät 
kulkeutuneet maahamme.

Ilmansaasteet vaikuttavat erityisesti 
herkkiin väestöryhmiin, jollaisia ovat 
mm. hengityselin- ja sydänsairauksista 
kärsivät. Ilmansaasteiden terveysvaiku-
tuksia arvioidaan yhdistämällä tiedot il-
manlaadusta ja tietoihin eri yhdisteiden 
terveysvaikutuksista. Tänä vuonna julkais-
tussa Euroopan Ympäristökeskuksen 
(EEA) raportissa esitetään, että ilmakehän 
pienhiukkaset lyhentävät arviolta lähes 
puolen miljoonan, noin 489 000 euroop-
palaisen elinikää keskimäärin kymmenellä 
vuodella. Suomen osalta vastaava luku on 
2 600 ennenaikaista kuolemantapausta 
vuodessa.

Ilmanlaatutiedon vapaan saatavuuden 
periaate on tärkeä EU:ssa. Suomen yli 
sadan ilmanlaadun tarkkailupisteen mit-
taustuloksia voi seurata tunneittain il-
manlaatuportaalissa. Portaalista ovat nyt 

saatavilla myös eri paikkakunnilla mitat-
tujen ilmansaastepitoisuuksien tunnit-
taiset aikasarjat koko Suomen ilmanlaa-
dun seurannan ajalta.

Varhaisimmat tiedot ovat 1980-luvun 
puolivälistä, jolloin myös kuntien teke-
mien ilmanlaatumittausten tuloksia alet-
tiin järjestelmällisesti koota Ilmatieteen 
laitoksen ylläpitämään tietorekisteriin. 
Näitä tarkistettuja mittaustuloksia voi joko 
katsella portaalissa tai ladata tiedostoina 
omalle tietokoneelleen. Niiden avulla 
voi kuka tahansa tarkastella esimerkiksi 
oman kotipaikkakuntansa ilmanlaatua ja 
sen kehittymistä eri vuosina.

WMO: Kasvihuonekaasu-
päästöt kasvavat huoles-
tuttavaa tahtia

Vuonna 2008 mitatut ilmakehän kasvi-
huonekaasupitoisuudet olivat korkeampia 
kuin koskaan aikaisemmin. Maailman Il-
matieteen järjestö WMO:n GAW-asema-
verkosto seuraa ilmakehän kasvihuone-
kaasupitoisuuksia eri puolilla maailmaa.

Global Atmosphere Watch (GAW) on 
Maailman ilmatieteen järjestö WMO:n 
organisoima, maailmanlaajuinen ilmake- 
hän seurantaohjelma. Se on keskeisessä 
asemassa ilmastonmuutokseen vaikut-
tavien kasvihuonekaasujen seurannassa. 
Tuoreimmat havainnot GAW-asemilta 
osoittavat, että kasvihuonekaasujen pi-
toisuudet ilmakehässä ovat saavuttaneet 
uusia ennätyksiä.

Vuonna 2008 hiilidioksidin pitoisuus 
ilmakehässä oli 385,2 ppm (miljoonas-
osaa), metaanin 1797 ppb (miljardisosaa) 
ja typpioksiduulin 321,8 ppb. Määrät ovat 
kohonneet teollistumista edeltävästä 
ajasta eli vuodesta 1750 huomattavasti. 
Hiilidioksidin pitoisuus on kasvanut 38 

prosenttia, metaanin 157 prosenttia ja 
typpioksiduulin 19 prosenttia. Kasvu on 
jatkunut myös viime vuosina.

Metaanin määrä on lisääntynyt 7 ppb 
(miljardisosaa) vuodesta 2007 vuoteen 
2008 jatkaen aikaisempien vuosien 
kehitystä. USA:n sää- ja valtamerentut-
kimusorganisaatio NOAA:n kasvihuone-
kaasuindeksin mukaan pitkäikäiset kas-
vihuonekaasut ovat lisääntyneet vuodesta 
1990 vuoteen 2008 26,2 prosentilla. Ha-
logenoidut hiilivedyt ovat hyvin voimak-
kaita kasvihuonekaasuja. Jotkut haloge-
noidut hiilivedyt ovat kuitenkin hitaasti 
vähentymässä Montrealin sopimuksen 
seurauksena. Montrealin sopimus rajoit-
taa otsonikatoa aiheuttavien aineiden 
käyttöä.

Hiilidioksidi on ihmiskunnan tuotta-
mista kasvihuonekaasuista ylivoimaisesti 
tärkein ja aiheuttaa 63,5 % ilmakehän 
säteilypakotteesta. Sen vastuulla on kui-
tenkin 85 % säteilypakotteen kasvusta 
viimeisen 10 vuoden aikana.

Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu näkyy 
myös Ilmatieteen laitoksen Pallaksella 
tekemissä mittauksissa, jossa nousua on 
2,0 ppm vuodessa. Mittauksissa erottuu 
myös pitoisuuksien lasku kasvukauden 
aikana metsien hiilinielujen vuoksi.

Ilmatieteen laitos on osallistunut GAW-
ohjelmaan vuodesta 1994 lähtien. Lai-
toksen ylläpitämä GAW-mittausasema 
sijaitsee Sammaltunturin laella Ylläs-
Pallastunturin kansallispuistossa. WMO:n 
GAW-ohjelmaan kuuluu 22 asemaa eri 
puolilla maapalloa. Asemilla seurataan 
ilmakehän kemiallisissa ja fysikaalisissa 
ominaisuuksissa tapahtuvia pitkäaikais-
muutoksia.
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llmansuojeluyhdistys ry. 
toimii alansa valtakunnallisena 
ympäristönsuojelujärjestönä.

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

llmansuojeluyhdistys:
seuraa alansa tutkimuksen,1. 

       koulutuksen, tekniikan sekä hal-    
       linnon ja lainsäädännön kehitystä

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

Luftvårdsföreningen fungerar som 
nationell miljövårdsförening.

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

Luftvårdsföreningen:
följer med den vetenskapliga,1. 

       forskningsmässiga,tekniska
       samt förvaltnings- och lags-
       tiffningsmässiga utvecklingen
       i sin bransch

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

       och
deltar i det internationella7. 

       luftvårdssamarbetet

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

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

FAPPS:
follows technical, scientific, 1. 
administrational and legislational

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

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

       issues
publishes6. 
participates in the international 7. 
information exchange
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