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Pääki r j o i t u s

Lisää keskustelua ja uusia kykyjä

U

uden vuoden alkaessa myös Ilmansuojelu-lehdessä puhaltavat kevyet uudistuksen tuulet. Aloitamme vuoden 2011
numeroissa uuden Ruuvipenkissä-palstan, jossa emme
suinkaan purista tai kiristä asiantuntijoita, vaan esitämme suoria kysymyksiä ja haemme vastauksia ilman- tai ilmastonsuojeluun liittyviin askarruttaviin, kiperiin tai keskustelua herättäneisiin
aiheisiin ja ongelmiin.

T

ällaisia kysymyksiä nousee esiin toisinaan tai pyörii kenen
tahansa meidän mielessä; joten kerrothan meille, jos sinulla
on jotain kysyttävää – olkoon taustalla sitten ihmettely, hämmästely, ärsyyntyminen tai epäkohdan huomaaminen. Kysymme
puolestasi ja kerromme vastauksen muidenkin alasta kiinnostuneiden tietoon.

Ruuvipenkissä

T

oivon voivamme lisätä ilmaston- ja ilmansuojeluun liittyvää
tietämystä, tiedottamista ja keskustelua niin monipuolisten
artikkelien kuin erilaisten palstojen voimin. Tilaamiemme
ajankohtaisten – ja meidän toimituskunnassa istuvien näkemysten mukaan kiinnostavien – artikkelien lisäksi lehteen saa myös
toimittaa artikkeleja tilaamatta. Meitä kiinnostaa kaikki alan tutkimukseen ja tieteeseen liittyvä, sellainenkin, johon emme itse
ole hoksanneet tarttua.

I

lmansuojelu-lehti on tuoreen tiedon ja ajankohtaisesta tutkimuksesta kertomisen lisäksi myös oivallinen foorumi alan keskustelulle. Sekin, millaisia aiheita tulevat alan tutkijat ja asiantuntijat
tällä hetkellä tarkastelevat, on kiinnostavaa. Tästä saamme toivottavasti jatkossa lukea enemmän.

Sisältö 4 / 2010

I

lmansuojeluyhdistyksen hallituksessa on nimittäin kehitelty idea
alan opiskelijoiden aktivoimiseksi ja uusien kykyjen esiin nostamiseksi. Vuodesta 2011 alkaen ajatuksena on palkita kaksi
ilman- tai ilmastonsuojelua käsittelevää opinnäytetyötä vuosittain
ja tarjota samalla opiskelijoille mahdollisuus kirjoittaa opinnäytteestään artikkeli Ilmansuojelu-lehteen. Palkitut pääsevät myös
esittelemään töitään Ilmansuojelupäiville. Toivottavasti opiskelijat
tarttuvat tähän mahdollisuuteen.
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Bioindikaattorit ja
pääkaupunkiseudun sekä
Uudenmaan ilmanlaatu
Bioindikaattoritutkimusten ja -menetelmien kehittämisen kannalta on oleellista,
että kattavaa ilmanlaadun mittausverkostoa pidetään yllä. Tärkeää olisi myös mitata
eri epäpuhtauksien laskeumaa nykyistä kattavammin: Näin ilmanlaatu- ja laskeumamittausten tuloksia sekä niiden mallinnustuloksia voidaan verrata toisiinsa ja tarkastella sekä arvioida suhteessa bioindikaattoritutkimusten tuloksiin.

S

ekä pääkaupunkiseudulla että muualla Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla
tehdyt tutkimukset osoittavat S-, N- ja
raskasmetallilaskeumien olevan tasoa, joilla
on haitallisia vaikutuksia jäkäliin ja putkilokasveihin. Tämänhetkiset alailmakehän O3pitoisuudet vaikuttanevat myös haitallisesti
putkilokasveihin.
Ilman epäpuhtauksien leviämistä ja kasvillisuusvaikutuksia on seurattu Helsingissä
epifyyttijäkälien avulla 1930-luvulta lähtien,
jolloin Vaarna (1934) julkaisi tutkimuksensa
”Helsingin kaupungin puiden ja pensaiden
jäkäläkasvisto”. Huttunen (1980) puolestaan
raportoi julkaisussaan ”Seurantatutkimus ilman epäpuhtauksien vaikutuksista metsiin
eräiden
teollisuuspaikkakuntien
läheisyydessä vuosina 1975–1979” ympäristöntilasta Inkoossa ja Porvoon maalaiskunnassa.
Etenkin teollisuuden ja energiantuotannon
SO2- ja hiukkaspäästöt ovat vähentyneet
noista vuosista ja NO2-pitoisuuden vuosikeskiarvot ovat pääsääntöisesti alle kasvillisuudelle asetetun virallisen kriittisen tason
30 µg/m3 (Ilmanlaatuasetus 9.8.2001),
kun tarkastellaan koko Uuttamaata ja Itä-Uuttamaata (Aarnio ym. 2010). Vaikka jäkälät
ovat palautuneet ilmanlaadun paranemisen
myötä ainakin paikoitellen lehtipuiden rungoille Helsingin keskustassakin alueilla, joissa
niitä ei kasvanut vuosikymmeniin (Hosiaisluoma 2001), ilmenevät ilman epäpuh-

tauksien vaikutukset edelleen pääkaupungin
sekä muun Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan
luonnossa monin tavoin. Viiden vuoden välein toistettavan ja viimeksi vuonna 2009
tehdyn Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan
bioindikaattoriseurannan (Huuskonen ym.
2010) lisäksi on pääkaupunkiseudulla viime
vuosina tutkittu muun muassa metsähaavan
lehtien typpipitoisuuksia (Nikula ym. 2010),
tupakan lehtien otsonivaurioita (Nyström
2008) sekä niittyjen ja ketojen kasvien biodiversiteettiä suhteessa maaperän ravinneja raskasmetallipitoisuuksiin (Manninen ym.
2010a).

Männyn runkojäkälät huonokuntoisimpia Helsingissä
Huuskosen ym. (2010) tutkimuksen mukaan
selvin jäkälämuutosalue sijoittui vuonna
2009 Helsinkiin, missä lajisto oli kuitenkin
elpynyt ja pahimmat sormipaisukarpeen
vauriot lieventyneet edellisiin tutkimusvuosiin verrattuna. Myös Hangossa ja LohjanInkoon alueella vauriot olivat selvästi lieventyneet. Lajistoltaan luonnontilaisinta aluetta oli Itä-Uusimaa, ja sormipaisukarpeen
vauriot olivat lievimpiä Länsi-Uudenmaan
pohjoisosassa (kuvat 1 ja 2). Porvoossa
Nesteen
Kilpilahden
öljynjalostamon
päästöjen vaikutukset puolestaan ilmenivät
päästölähteen ympäristössä edelleenkin
sormipaisukarpeen keskimääräistä huonompana kuntona.
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Puiden kyky akklimatisoitua ilmastonmuutoksen ja O3:n aiheuttamaan kasvavaan vesistressiin tuottamalla kseromorfisempia lehtiä
tai neulasia on tärkeä metsien
kasvuun vaikuttava tekijä, jos
kesät muuttuvat tulevaisuudessa
lämpimämmiksi ja vähäsateisemmiksi samalla, kun O3-pitoisuudet
todennäköisesti kasvavat.
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Kuva 1.
Männyn runkojäkälälajiston herkkyyttä ilman epäpuhtauksille kuvaava IAP-indeksi Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan havaintoaloilla
kesällä 2009 (Huuskonen ym. 2010). Mitä suurempi indeksiarvo on, sitä parempi on ilmanlaatu.

Kuva 2.
Sormipaisukarpeen vaurioaste Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan havaintoaloilla kesällä 2009 (Huuskonen ym. 2010).

Ilman epäpuhtauksia suhteellisen hyvin sietävän sormipaisukarpeen vaurioaste oli sitä
suurempi, mitä lähempänä päästölähdettä
havaintoala sijaitsi. Samalla, kun lähimmän päästölähteen NOx-päästöt lisäsivät
ainakin jossakin määrin sormipaisukarpeen
vaurioastetta, kasvoi sormipaisukarpeen
peittävyys. Tämä johtunee sormipaisu-

karpeen saamasta kilpailuedusta, kun ilman
epäpuhtauksille herkempien jäkälien peittävyydet alenivat N-laskeuman seurauksena
(Huuskonen ym. 2010). Edellisen, Polojärven ym. (2005) kesällä 2004 Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla tekemän tutkimuksen
mukaan sormipaisukarpeen vaurioaste sekä
leväpeitteen esiintyminen mäntyjen rungoilla
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kasvoi ja jäkälälajien määrä väheni etenkin
männyn neulasten S-, Fe- ja Cu-pitoisuuksien
kasvaessa. Tämä viittaisi S- ja raskasmetallilaskeuman olevan merkittävimmät männyn
runkojäkälajien esiintymiseen ja kuntoon
vaikuttavat tekijät.
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Rikki- ja typpilaskeuma näkyy männyn
neulasissakin
Ilman SO2-pitoisuuden vuosikeskiarvot ovat
olleet 1–5 µg/m3 sekä pääkaupunkiseudulla että Porvoon Kilpilahden öljynjalostamon ympäristössä 2000-luvulla (Neste Oil
2008, Niemi 2009). Mallinnettu vuotuinen
SO4-S -laskeuma on puolestaan ollut taustaalueilla vain 0.2–0.5 g/m2 (Gauss ym.
2008). Tästä huolimatta myös männyn
nuorimman neulasvuosikerran S-pitoisuus oli
edelleenkin kohonnut koko Uudellamaalla
ja Itä-Uudellamaalla helmikuussa 2005.
Polojärvi ym. (2005) mittasivat korkeimmat
keskimääräiset männyn neulasten S- sekä
N-pitoisuudet (1200 mg/g ja 15.0 g/kg)
kaupunkien puistometsistä ja vastaavilta havaintoaloilta kerätyistä näytteistä. Neulasten
keskimääräinen S-pitoisuus oli 70 prosenttia
korkeampi myös tausta-alueella verrattuna
normaalina pidettyyn tasoon 600 mg/g
(Manninen ja Huttunen 2000). Lisäksi neulasten keskimääräinen S/N-suhde oli kohonnut huolimatta siitä, että myös neulasten
N-pitosuudet olivat kohonneita.

Kaupunki-ilma ja -ilmasto: otsonin
merkitys?
Etenkin Helsingissä NOx ovat edelleenkin
merkittävin ilman laatua suoraan heikentävä
tekijä pienhiukkasten ohella, minkä lisäksi
ne ovat osallisina O3:n muodostumisessa
(Ilmansuojelu-lehti 4/2009). Kohonneiden
NOx-pitoisuuksien vaikutukset näkyvät myös
kohonneina lehtipuiden lehtien N-pitoisuuksina.
Nikula ym. (2010) mittasivat kesinä 2006–
2008 tilastollisesti merkitsevästi korkeampia
N-pitoisuuksia kaupunkihaapojen (Laakso,
Herttoniemi, Pajamäki: ka 23.4 g/kg) kuin
niin kutsuttujen maaseutuhaapojen (Luukki,
Nuuksio, Sipoo: ka 21.8 g/kg) lehdistä.
Kaupunkimetsissä kasvaneiden haapojen
lehtien pinnalla oli myös enemmän epikutikulaarisia vahoja, jotka suojaavat muun
muassa lehtiä liialliselta veden haihtumiselta,
sekä kuivapainoyksikköä että pinta-alayksikköä kohden. Lisäksi haavan lehtikarikkeen
Fe-, Ni-, Zn- ja Al-pitoisuudet olivat noin
kaksinkertaisia kaupunkimetsissä verrattuna
maaseutumetsiin.

Lehtien N-pitoisuus korreloi suuntaaantavasti (positiivisesti) humuksen kokonaisN-pitoisuuden kanssa, mutta ei ilman NO2pitoisuuden kanssa, josta oli käytettävissä
tuloksia YTV:n (nykyisen HSY:n) Laakson
ja Luukin mittausasemilta. Lehtien epikutikulaaristen vahojen määrä sen sijaan korreloi negatiivisesti sademäärän kanssa ja
positiivisesti ilman O3-pitoisuuden (sekä
1-h että 24-h maksimi) kanssa (Nikula ym.
2010). Myös havupuiden neulasten epikutikulaaristen vahojen määrän on havaittu
kasvavan, kun puita on altistettu kohotetuille
O3-pitoisuuksille sekä avokattokammioilla
tehdyissä (Manninen ym. 2010b) että ns.
free-air kaasutuskokeissa (Percy ym. 2009).
Syynä on ilmeisesti O3:n aiheuttama ilmarakojen hidastunut sulkeutuminen ja siitä
seuraava kasvanut vesistressi. Puiden kyky
akklimatisoitua ilmastonmuutoksen ja O3:n
aiheuttamaan kasvavaan vesistressiin tuottamalla kseromorfisempia lehtiä tai neulasia on tärkeä metsien kasvuun vaikuttava
tekijä, jos kesät muuttuvat tulevaisuudessa
lämpimämmiksi ja vähäsateisemmiksi samalla kun O3-pitoisuudet todennäköisesti
kasvavat.
Samanaikaisesti siis kun SO2- ja NOx-pitoisuudet ovat alenneet Helsingin keskustan
ilmassa, on O3-pitoisuus kohonnut (Ilmansuojelu-lehti 4/2009, Anttila ja Tuovinen
2010). Lyhytaikaiset korkeat pitoisuudet
samoin kuin kumulatiivinen, pitkäaikainen
altistuminen suhteellisen alhaisillekin O3pitoisuuksille on kasveille haitallista. Esimerkiksi huhti-syyskuussa 2006–2008 ns.
kumulatiivinen O3-annos (AOT40 = Accumulated O3 exposure over a Threshold of
40 ppb) vaihteli välillä 1600–5500 ppb.h
Laaksossa ja 3300–10800 ppb.h Luukissa
(Nikula ym. 2010). Vertailukohtana kerrottakoon, että YK:n Euroopan talouskomission (UNECE, ICP Vegetation ja ICP Forest)
tämänhetkinen AOT40-arvo metsä- ja muun
luonnonvaraisen kasvillisuuden suojelemiseksi merkittäviltä O3:n vaikutuksilta on
5000 ppb.h kasvukauden aikaisena keskiarvona (UNECE 2010).
O3:n haitallisten vaikutusten osoittaminen
on kuitenkin vaikeaa, sillä kasvien kasvu
saattaa alentua ilman, että niiden lehdissä
tai neulasissa esiintyy näkyviä vaurioita.
Toisaalta näkyvien vaurioiden esiintyminen
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ei aina johda kasvun alenemiseen. O3 ei
myöskään kerry kasveihin kuten kertyvät S,
N ja raskasmetallit. Siksi kohonneiden O3pitoisuuksien bioindikaattorina käytetäänkin usein sentinellejä bioindikaattoreita eli
ruukuissa kasvatettuja kasveja, kuten kahta
tupakkalajiketta, joista Bel-B sietää hyvin ja
Bel-W3 huonosti O3:a. Nyström (2008)
havaitsikin kesällä 2005 pääkaupunkiseudulla tekemässään tutkimuksessa O3:n
aiheuttamia akuutteja näkyviä vaurioita
(vaaleita laikkuja) Bel-W3:n lehdissä kaikilla
tutkimusaloillaan (kuvat 3). Eniten vaurioita
esiintyi Kaisaniemessä ja Luukissa kasvatetuissa kasveissa. Lisäksi O3-vaurioiden esiintyminen korreloi positiivisesti sademäärän
kanssa eli vähiten vaurioita esiintyi heinäkuun altistusjakson jälkeen. Tämä selittyy
heinäkuun vähäsateisuudella, sillä veden
saatavuus säätelee ilmarakojen aukioloa
ja sitä kautta suoraan O3:n kulkeutumista
lehtiin. Altistusjaksojen aikana O3:n 12-h pitoisuudet vaihtelivat neljällä mittausasemalla
välillä 39–61 µg/m3 (≈ 20-30 ppb).

O3:n haitallisten vaikutusten osoittaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä
kasvien kasvu saattaa alentua ilman, että niiden lehdissä tai neulasissa esiintyy näkyviä vaurioita.
Toisaalta näkyvien vaurioiden
esiintyminen ei aina johda kasvun
alenemiseen.
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Kuva 3.
Keskimääräinen vaurioituneen pinta-alan osuus Bel-W3 -tupakkalajikkeen lehdissä eri altistusjaksojen jälkeen pääkaupunkiseudulla kesällä 2005 (Nyström 2008).

Kaupunkiniityillä liikaa nitraattia ja
sinkkiä
Pääkaupunkiseudulla tehdyssä tutkimuksessa
arvoniittyjen, joilla esiintyy perinnebiotoopeille tyypillisiä ja usein harvinaistuvia putkilokasvilajeja, maaperän NO3-N-pitoisuus
ja helppoliukoisen Fe:n pitoisuus korreloivat
positiivisesti niittyjen ympäristössä olevien
teiden määrän kanssa osoittaen näin liikenteen olevan todennäköisesti pääasiallinen
päästölähde. Maaperän helppoliukoisen
ja kasveille näin ollen käyttökelpoisen Zn:n
pitoisuus ei korreloinut tutkittujen tiemuuttujien kanssa, mikä viittaisi sen olevan
pääsääntöisesti peräisin muualta kuin liikenteenpäästöistä. Sen sijaan maaperän
Zn-pitoisuus korreloi negatiivisesti ruoho- ja
heinävartisten kasvien lajilukumäärän (per

m2), Shannonin-Wienerin monimuotoisuusindeksin sekä heinien ja typensitojakasvien
runsauden kanssa (kuva 4). Lisäksi maaperän
NO3-N-pitoisuus korreloi negatiivisesti ruohojen runsauden kanssa. Niittyjen hoito eli
niitto ja niittojätteen poisvieminen alensivat
maaperän NO3-N- ja Fe-pitoisuuksia viitaten siihen, että hoidolla voidaan vähentää
kyseiseen ekosysteemiin kertyvän N- ja
raskasmetallilaskeuman määrää ja haitallisia vaikutuksia (Manninen ym. 2010a).

S = rikki, N = typpi,
O3 = otsoni,
SO2 = rikkidioksidi,
NO2 = typpidioksidi,
Fe = rauta, Cu = kupari,
SO4-S = sulfaattirikki,
Ni = nikkeli, Zn = sinkki,
Al = alumiini,
NO3-N = nitraattityppi,
CO2 = hiilidioksidi
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Kuva 4.
Kaupunkiniityillä tutkittujen kasvillisuusmuuttujien, maaperän alkuainepitoisuuksien, ravinnesuhteiden ja pH:n sekä kaupungistumisastetta kuvaavien muuttujien suhde toisiinsa faktorianalyysin perusteella. Ensimmäinen pääkomponentti (PC1) selitti 28.6 prosenttia ja
toinen (PC2) 21.4 prosenttia aineistossa havaitusta kokonaisvaihtelusta (Manninen ym. 2010a). Mitä lähempänä toisiaan kaksi muuttujaa ovat, sitä voimakkaammin ne ovat yleensä korreloituneet positiivisesti keskenään, ja mitä kauempana muuttujat ovat toisistaan,
sitä merkitsevämpi on negatiivinen korrelaatio niiden välillä.

Tämän ”take home” viesti
Ilman epäpuhtaudet vaikuttavat siis selvästikin haitallisesti kasveihin ja sitä kautta ekosysteemien toimintaan ja niiden tuottamiin
ekosysteemipalveluihin
pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä, vaikka päättäjien, ympäristöviranomaisten ja tutkijoiden
mielenkiinto onkin niiden sijasta keskittynyt jo
pitkään lähes yksinomaan CO2-kysymyksiin
ja pienhiukkasten terveysvaikutuksiin sekä
N:n osalta vesistöjen rehevöitymiseen.

(ICP Vegetation ja ICP Forest) toimesta etenkin O3:n sekä N- ja raskasmetallilaskeuman
osalta. Jotta ilman epäpuhtauksien kasvillisuusvaikutuksiin liittyvä tutkimus sekä kyseisten kriittisten pitoisuuksien ja laskeuman
tutkiminen ja arvioiminen olisi helpompaa,
olisi suotavaa, että pääkaupunkiseudulla
mitattaisiin ilman kaasumaisten epäpuhtauksien ja hiukkaspitoisuuksien lisäksi S:n,
N:n ja eri raskasmetallien laskeumaa. Sammalten raskasmetallikartoitus olisi myös yksinkertaista lisätä Uudenmaan bioindikaattoriseurantaohjelmaan.

Bioindikaattorimenetelmiä kehitetään ja
ilman epäpuhtauksien kriittisiä pitoisuuksia
tarkistetaan kuitenkin jatkuvasti UNECE:n
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Ruuvipenkissä
Stipendejä
ilman- ja
ilmastonsuojelun
opiskelijoille

Onko jokin ilman- tai ilmastonsuojeluun liittyvä asia kuuma peruna, josta
haluaisit keskustelua tai johon haluaisit
suoran vastauksen? Vaivaako jokin asia
mieltäsi, johon toivoisit selvennystä? Ihmetyttääkö tai närkästyttääkö jokin?
Laita Ilmansuojelu-lehti asialle! Me kysymme puolestasi ja haemme vastauksen joko toivomaltasi tai parhaaksi vastaajaksi katsomaltamme taholta.

I

lmansuojeluyhdistys ry haluaa tukea ilman- ja ilmastonsuojeluaiheista opiskelua
ja tarjoaa jatkossa vuosittain kaksi 200 euron stipendiä parhaille ilman- tai
ilmastonsuojeluaiheisille opinnäytetöille.

Stipendi jaetaan Lappeenrannan Ilmansuojelupäivillä elokuussa, jossa stipendin
saajat myös esittelevät töitään. Stipendin lisäksi palkkioon sisältyy Ilmansuojelupäivien osallistumismaksu matka- ja majoituskustannuksineen.
Ilmansuojelupäivät on merkittävin vuosittainen ilmansuojelu- ja ilmastokysymyksiä
käsittelevä seminaari Suomessa.
Stipendi haetaan lähettämällä yhdistyksen sihteerille tiivistelmä tai lyhennelmä
tekemästään opinnäytetyöstä sähköpostilla kesäkuun viimeiseen päivään mennessä. Palkitsemispäätöksen tekee yhdistyksen hallitus, joka voi halutessaan käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita päätöksen tukena.
Opiskelijat saavat myös mahdollisuuden esitellä opinnäytetyönsä Ilmansuojelulehdessä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Julkaistusta artikkelista opiskelijalle
maksetaan sadan euron palkkio. Julkaisusta ja sen ajankohdasta päättää Ilmansuojelu-lehden päätoimittaja.
Yhdistykseen, lehteen ja Ilmansuojelupäiviin voi tutustua osoitteessa www.isy.fi.
Lisätietoja yhdistyksen sihteeriltä Kerttu Kotakorvelta, sihteeri@isy.fi
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Ruuvipenkissä ei ole ilkeily-palsta, vaan
tarkoitus on pitkän artikkelin sijaan
mennä suoraan asiaan kysymys-vastaus -tyylillä, ja hakea selvennystä tai
vastausta hyvin rajattuun ongelmaan ja
kysymykseen.
Kysymyksiä, aiheita, ideoita ja toivomuksia voi lähettää päätoimittajalle
sähköpostiosoitteeseen:
rnevalainen.ilmansuojelu@gmail.com
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Ilmassa
Suuret tuulivoimapuistot Korsnäsin ja
Siipyyn merialueille
Y

Raippaluoto on valtakunnallisesti merkittävä alue
Suomen merikotkakannan suojelun kannalta. Selvitykset tuulivoima-alueen vaikutuksista merikotkiin eivät olleet riittäviä, kun otetaan huomioon
maakuntakaavan mukainen mahdollisuus toteuttaa alueen pinta-alan perusteella noin 20
tuulivoimalaa Raippaluotoon.

mpäristöministeriö vahvisti joulukuussa Pohjanmaan
maakuntakaavan, joka mahdollistaa Suomen mittakaavassa huomattavan suurten tuulipuistojen sijoittamisen
Korsnäsin ja Kristiinankaupungin Siipyyn edustan merialueille. Taustaselvityksen mukaan näille merialueille voitaisiin
sijoittaa jopa satoja tuulivoimaloita.
Maakuntakaavassa osoitettiin kaikkiaan neljä tuulivoimaloiden aluetta. Ympäristöministeriö vahvisti alueet
Korsnäsin ja Siipyyn lisäksi Maalahden Bergön saareen.
Neljäs, Raippaluodon tuulivoimaloiden alue jätettiin vahvistamatta, koska selvitysten puutteellisuuden vuoksi ei voitu
varmistua siitä, täyttyvätkö maankäyttö- ja rakennuslaissa
asetetut sisältövaatimukset erityisesti luonnonarvojen vaalimisen osalta.

Maakuntakaavaa koskeneesta 23 valituksesta
20 koski Raippaluodon tuulivoimaloiden alueen
merkintää. Valitukset hyväksyttiin osittain.
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Ilmassa
Jätebiomassojen jalostamisesta ympäristöhyötyjä –
haasteena kannattavuus

E

lintarvikeketjun jätebiomassojen tehokas hyödyntäminen energiaksi ja
lannoitteiksi hillitsisi ilmastonmuutosta ja vesistöjen rehevöitymistä. Lisäksi
se loisi uusia työpaikkoja ja elinvoimaa
alueille.
”Suurin haaste on kuitenkin toiminnan
saaminen kannattavaksi”, kertoo erikoistutkija Helena Kahiluoto MTT:stä. Hän
koordinoi vasta julkaistua Tekes:in BioRefine-ohjelmaan kuuluvaa JaloJäte-hanketta, joka arvioi elintarvikeketjun jäte- ja
sivuvirtamassoja hyödyntävän yhteiskuntavastuullisen biojalostamotoiminnan potentiaalia Etelä-Savossa ja Satakunnassa.
Tutkimuksen mukaan kannattavimpia olisivat isoihin taajamiin sijoitettavat
käsittelylaitokset, joissa suuresta osasta
raaka-ainetta voidaan periä jätehuoltomaksu, ja koko lämmöntuotanto saadaan
kaukolämpöverkkoon
uusiutumatonta
energiaa korvaamaan.

”Ylivoimaisesti suurin osa elintarvikeketjun biomassoista syntyy maatalouden sivutuotteina. Pelkästään niiden
ja rehevöityneistä vesistöistä korjattujen
kasvi- ja kalamassojen varassa biojalostamotoimintaa on nykytilanteessa vaikea
saada kannattamaan, varsinkin jos
käsittely sijoitetaan maatiloille”, Kahiluoto täsmentää.
”Parhaat vesistöhyödyt syntyisivät, jos
kaikkien maatalousmassojen ravinteet
saataisiin tarpeeksi laajoille peltoalueille
keinolannoitteita korvaamaan”, selittää
erikoistutkija Juha Grönroos SYKE:stä.
Hajautetuista laitoksista se onnistuisi pienin kuljetuskustannuksin. Tämä lisäisi
myös työtä alueille, muun muassa biomassojen korjuuta, käsittelyä ja levitystä.
Lappeenrannan teknillisen yliopiston
professori Mika Horttanainen laskee,
että pienempikin laitos voisi tuottaa ilmastohyötyjä ja kannattaa, jos käsitte-

lyyn saataisiin maatalousmassojen ohella
myös jätehuoltomaksullisia massoja ja
biojalostamo sijaitsisi paljon lämpöä tarvitsevan tuotantolaitoksen läheisyydessä.
Jotta elintarvikeketjun jätteestä syntyisi
jalojätettä, tarvitaan lannoituskäytäntöjen, -säädösten, maatalouden ympäristötuen
ja
päästömarkkinoidenkin
kehittymistä. Kauppa voisi myös tarjota
asiakkailleen mahdollisuuden suosia elintarvikkeita, joiden tuotannossa on käytetty paikallista jäte-energiaa ja -ravinteita.
Raportti löytyy osoitteesta:
www.mtt.fi/jalojate

Ilmastonmuutos on edelleen
valtava haaste kaikille valtioille
Ylimpien tarkastuselinten kansainvälisen järjestön INTOSAI:n ympäristöryhmä
WGEA (Working Group on Environmental
Auditing) on julkaissut ilmastonmuutosta
käsittelevän yhteishankkeen tulokset.
Raportin perusteella ilmastonmuutoksen
hillitsemistä ovat monissa maissa hidastaneet ristiriidat eri hallinnonalojen pyrkimysten välillä.
Ilmastonmuutosta käsittelevään yhteishankkeeseen osallistui 14 maata. Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) raportoi
hankkeeseen Kioton joustomekanismeja
(tuloksellisuustarkastuskertomus
200/2009) ja yhdyskuntarakennetta (tuloksellisuustarkastuskertomus 207/2010)
käsittelevistä tarkastuksista.

Yhteishankkeen tulosten perusteella
ilmastonmuutoksen hallinnassa on tapahtunut edistystä, mutta se on edelleen
valtava haaste kaikille maille. Ilmastonmuutos vaikuttaa moniin talouden sektoreihin ja yhteiskunnan osa-alueisiin. Sen
hillitseminen ja siihen sopeutuminen vaativat koordinoitua otetta kaikilla hallinnon
tasoilla sekä yhteistyötä eri osapuolten
kanssa.
Vaikka ilmastonmuutosta koskevat
tavoitteet ovat pääsääntöisesti olemassa
eri maissa, niitä ei aina tueta kansallisilla
strategioilla tai sektorikohtaisilla suunnitelmilla. Ilmastonmuutoksen hallinnan
tehokkuutta ovat heikentäneet ristiriidat
eri hallinnonalojen toteuttamien muiden
ohjelmien kanssa. Joissakin tarkastuksis-
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sa havaittiin ongelmia tiedon laadussa ja
taloudellisessa mallintamisessa. Useissa
maissa ilmastonmuutokseen sopeutuminen on vielä alkutekijöissään.
Valtiontalouden
tarkastusvirastossa
on käynnissä ilmastonmuutosta käsittelevä tarkastusteema. Sen yhteydessä on
julkaistu Kioton joustomekanismeja, yhdyskuntarakennetta ja uusiutuvien energialähteiden tukemista käsittelevät tarkastukset. Lisäksi valmisteilla on energia- ja
ilmastoteknologian tukemista käsittelevä
tarkastus sekä tarkastus kansallisen ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta
ja toimeenpanosta. Teemakokonaisuus
valmistuu vuoden 2011 loppupuolella.
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Suomen sijoitus ilmastovertailussa parantunut –

mutta arvosana yhä heikko

24
25
26
27
28

C

ancúnin ilmastokokouksessa julkaistussa vertailussa maiden ilmastotoimista Suomi sijoittuu samaan
joukkoon Japanin, Tanskan ja Ukrainan kanssa. Vertailussa arvioitiin maiden päästökehitystä, päästötasoa
sekä kansallista ja kansainvälistä ilmastopolitiikkaa.
Suomi sijoittuu vuoden 2011 ilmastonmuutosvertailussa (Climate Change Performance Index, CCPI) sijalle
31. Vuonna 2010 Suomen sijoitus oli 36. Vertailussa
Suomi saa arvosanan ”heikko” (poor) sijoittuen samaan
luokkaan yhdessä 15 muun valtion kanssa, joita ovat
muun muassa Espanja, Italia ja Kreikka. Vertailun kärkeen sijoittuivat Brasilia, Ruotsi ja Norja.
Luonto-Liiton pääsihteeri Leo Straniuksen mukaan
Suomessa tarvitaan toimenpiteitä erityisesti liikenteen
päästöjen vähentämiseksi, uusiutuvien energialähteiden
lisäämiseksi ja turpeen tukien poistamiseksi. ”Päätös
ydinvoiman lisärakentamisesta vie Suomessa pohjan
uusiutuvien energialähteiden, energiansäästön ja energiatehokkuuden kehittämiseltä”, Stranius harmittelee.
Brasilian lisäksi nopeasti kehittyvät maat, kuten Intia
ja Meksiko, ovat onnistuneet vähentämään energiantuotantoon liittyviä päästöjä ja sijoittuvat vertailussa kärjen tuntumaan. Sen sijaan Kiina on vasta sijalla 56 sijoittuen häntäpäähän yhdessä Saudi-Arabian, Kazakstanin,
Australian ja Kanadan kanssa.
Germanwatchin ja Climate Action Networkin (CAN) vuosittain toteuttama Climate change Performance Indeksi
(CCPI) listaa 57 eri maan päästöt, jotka muodostavat yli
90 prosenttia maailman energiaan liittyvistä hiilidioksidipäästöistä. Kolmea kärkisijaa ei jaettu lainkaan, koska
yksikään maa ei tee vielä riittävästi ilmastonmuutoksen
torjumiseksi.
Lisää tietoa:
The Climate Change Performance Index 2011:
http://www.germanwatch.org/ccpi
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Ilmassa
Biopolttoaineiden tuotannon
lisääminen voi käydä kalliiksi

S

uomen tavoitteet uusiutuvan energian käytön lisäämiselle ovat vaativat ja niitä on vaikeaa saavuttaa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi on esitetty
hyödynnettäväksi myös valtiontalouden
kannalta epäedullisia ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen kannalta epävarmoja keinoja.
Valtio käyttää erilaisiin energiatukiin ja uusiutuvan energian edistämiseen nykyisin
60–70 miljoonaa euroa vuodessa. Vuonna 2020 määrä tulee olemaan olennaisesti suurempi, jopa 300–400 miljoonaa
euroa vuodessa, sillä EU:n asettamien ja
Suomen hyväksymien tavoitteiden mukaan Suomen tulee siihen mennessä
nostaa uusiutuvan energian osuus 38
prosenttiin loppukulutuksesta laskettuna
sekä vähintään kymmeneen prosenttiin
myydyn moottoribensiinin ja dieselöljyn
kokonaismäärästä.
Vuoden 2008 ilmasto- ja energiastrategiassa on asetettu pääpaino sille, että
metsähakkeen, tuulivoiman ja liikenteen
biopolttoaineiden käyttöä lisätään merkittävästi. Energiamuotojen välillä on kuitenkin eroja sekä kustannuksissa että kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.
Tämä tulisi huomioida päätöksenteossa.
Tuulivoiman ja metsähakkeen avulla kasvihuonekaasupäästöjä voidaan tutkimustiedon perusteella vähentää merkittävästi,
mutta tuotannon lisääminen vaatii suuria
investointeja ja valtion tukia.

aineista biopolttoaineet tuotetaan. Tehokkaimpia päästöjen vähentäjiä ovat niin
sanotut toisen sukupolven biopolttoaineet,
esimerkiksi
hakkuutähteistä
jalostettu
biodiesel.
Viljelykasveista
jalostettavien biopolttoaineiden tuotantoon sisältyy riski ruoan hinnan noususta
maailmanlaajuisesti, ja palmuöljyn käyttö
biodieselin raaka-aineena voi kiihdyttää
sademetsien hävittämistä.
Vuonna 2011 ollaan ottamassa käyttöön
takuuhintajärjestelmä eli syöttötariffi tuulivoimalla, biokaasulla, metsähakkeella
ja puupolttoaineella tuotetulle sähkölle
12 vuodeksi. Kustannukset katetaan
valtion talousarviosta. Valtiontalouden
tarkastusviraston mukaan syöttötariffi
ei nyt esitetyssä muodossa ole valtiontalouden näkökulmasta paras tapa saavuttaa uusiutuvan energian tavoitteita. Tuen
määrää on mahdotonta ennakoida ja
järjestelmä sitoo valtion varoja pitkälle tulevaisuuteen.
Kasvihuonekaasupäästöistä Suomessa
noin 80 prosenttia on peräisin energian
tuotannosta ja kulutuksesta. Uusiutuvaa energiaa edistämällä pystytään
jossain määrin vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja Suomen riippuvuutta tuontienergiasta. Tärkein uusiutuvan
energian lähde ovat metsäteollisuuden sivutuotteet. Metsäteollisuuden tuotannon
supistuminen muodostaisi siten riskin
uusiutuvan energian käytön tavoitteiden
saavuttamiselle.

Liikenteen biopolttoaineiden käyttö on
tutkimustiedon valossa kallista eikä kotimaisen viljaetanolin tai kasviöljydieselin
käyttö välttämättä edes vähennä kasvihuonekaasupäästöjä. Kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen näkökulmasta
on merkitystä sillä, miten ja mistä raaka-
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Tulisiko työnantajien tukea
työntekijöidensä kestävää
liikkumista?
Suomalaiset autoilevat työmatkansa.
Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan koko Suomen
työmatkalaisista vajaa 10 prosenttia
kävelee, noin 10,3 prosenttia pyöräilee ja 10,4 prosenttia käyttää joukkoliikennettä. Henkilöautolla työmatkansa ajaa enemmistö, 67 prosenttia.
Suoritteella mitattuna henkilöautojen
osuus on vielä suurempi, lähes 80
prosenttia kaikista työmatkoista.  
Vaikka maalaisjärjellä ajateltuna
voisi kuvitella suurimpien päästöjen
aiheutuvan raskaasta liikenteestä,
on henkilöautojen osuus kuitenkin
lähes 60 prosenttia koko tieliikenteen
päästöistä. Jotta henkilöautoliikenteen
päästöjä saataisiin vähennettyä, tulisi
niiden kokonaismäärä saada laskuun.
Henkilöautojen määrän vähentäminen koostuu monista yksittäisistä
toimenpiteistä, joiden tavoitteena on
saada liikenteessä olevat henkilöautot tehokkaammin käyttöön. Työnantajillekin on tässä tarjolla merkittävä
rooli. Työnantajat voisivat panostaa
kestävään työmatkaliikkumiseen ja
esimerkiksi työsuhdematkalippujen
tarjoamiseen – perusteena työntekijöiden parempi terveys, kustannussäästöt ja yrityksen ympäristövastuu.
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Dieselautojen lisääntyminen hidastaa
ilmanlaadun paranemista Helsingissä

H

SY Helsingin seudun ympäristöpalvelujen vuosina 1994–2009
tekemien ilmanlaatumittausten perusteella voidaan päätellä, että suoran typpidioksidipäästön osuus liikenteen pakokaasuissa on kääntynyt viime vuosina
kasvuun. Tämä johtuu dieselajoneuvojen
osuuden lisääntymisestä, sillä nykyaikaisissa dieselautoissa typpidioksidia
muodostuu enemmän kuin bensiinikäyttöisissä autoissa, ilmenee Ilmatieteen
laitoksen ja HSY:n yhteistutkimuksesta.
Vuonna 2009 liikenteen suora typpidioksidipäästö muodosti 44 prosenttia
ilmassa mitatusta typpidioksidipitoisuudesta, kun kymmenen vuotta sitten vastaava osuus oli noin 30 prosenttia. Tämä
on pitänyt hengitysilman typpidioksidipitoisuudet edelleen korkeina Helsingin
keskustan vilkasliikenteisillä alueilla,
vaikka liikenteen kokonaispäästöt ovat
1990-luvulta lähtien laskeneet merkittävästi.
Uudet typpidioksidipitoisuuden rajaarvot tulivat sitovasti voimaan 2009 vuo-

den alussa. Helsingin keskustan vilkasliikenteisillä alueilla mitatut pitoisuudet
ovat ylittäneet vuosipitoisuuden rajaarvon useina vuosina 2000-luvulla.
Raja-arvojen saavuttamiseksi HSY ja
pääkaupunkiseudun kaupungit ovat laatineet ilmansuojelun toimintaohjelmia.
Tavoitteena on alentaa pitoisuudet
pysyvästi raja-arvon alapuolelle. Muissa
Suomen kaupungeissa typpidioksidipitoisuudet ovat pysytelleet raja-arvon
alapuolella.
Ilman typpidioksidipitoisuudet ovat
laskeneet pääkaupunkiseudulla 1990luvun alusta saakka, mutta suotuisa
kehitys ei välttämättä jatku, mikäli dieseleiden osuus autokannasta kasvaa
edelleen. Dieselautojen määrän lisääntyminen liittyy autoverouudistukseen,
jonka perusteena ovat dieselautojen pienempi polttoaineenkulutus ja sen myötä
pienemmät hiilidioksidin ja muiden
kasvihuonekaasujen päästöt. Dieselpakokaasuissa on kuitenkin bensiiniautoja
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enemmän terveydelle haitallisia aineita,
kuten pienhiukkasia ja typpidioksidia.
Liikenteen päästöjä säännellään EU:n
laajuisilla päästönormeilla. Vuonna 2010
voimaan tulleella Euro-5 -normilla säädettiin dieselautojen pienhiukkaspäästöt
bensiiniautojen
tasolle.
Seuraava,
vuonna 2015 voimaan astuva tiukennus alentaa dieselautojen kokonaistyppipäästöjä, mutta sekään ei välttämättä
rajoita ilmanlaadun kannalta haitallisia
typpidioksidipäästöjä. Säädökset koskevat lisäksi vain uusia autoja, joten ne vaikuttavat hitaasti ilmanlaatuun.
Tutkimusartikkeli Atmospheric
Environment -lehdessä:
Pia Anttila, Juha-Pekka Tuovinen &
Jarkko V. Niemi. 2010. Primary NO2
emissions and their role in the development of NO2 concentrations in a traffic
environment. Atmospheric Environment
doi:10.1016/j.atmosenv.2010.10.050

4 / 2010

Ilmassa
Energiatehokkuussopimukset tuottavat tuloksia
Energiatehokkuussopimustoiminnalla on
saavutettu tuntuvia säästöjä kahden ensimmäisen vuoden aikana. Sopimustoiminnalle asetettuihin tavoitteisiin on silti
vielä matkaa. Tulokset käyvät ilmi liittyneiden yritysten ja yhteisöjen vuoden 2008 ja
2009 vuosiraportoinneista.
Elinkeinoelämän ja kunta-alan sopimusten piirissä olevat yritykset ja yhteisöt ovat
toteuttaneet toimenpiteitä, joiden vuosittainen energiansäästövaikutus on yhteensä 1,75 TWh vuoden 2009 lopussa.
Nämä raportoidut säästöt vastaavat yli
85 000 omakotitalon vuotuista sähkö- ja
lämpöenergiankulutusta.

Säästöt vähentävät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä noin puoli miljoonaa tonnia ja
energiakustannuksia yhteensä noin 60
miljoonaa euroa. Säästötoimiin liittyviä investointeja on raportoitu lähes 75 miljoonan euron edestä.
Vapaaehtoisia energiatehokkuussopimuksia on solmittu elinkeinoelämän alueella, kunta-alalla, kiinteistöalalla, öljyalalla, liikenteessä ja maataloudessa.
Sopimukset ovat keskeisessä roolissa
päästökaupan ulkopuolella olevia toimijoita koskevan energiapalveludirektiivin
toimeenpanossa. Monella toiminta-alueella on kuitenkin tehtävä vielä hartiavoimin

töitä, jotta toiminnan tavoitteena olevat
säästöt vuoden 2016 lopussa saavutetaan.
Energiatehokkuussopimustoiminta on
saanut omat verkkosivut osoitteessa www.
energiatehokkuussopimukset.fi. Sivusto
palvelee sopimuksiin liittyneiden yritysten
ja yhteisöjen lisäksi myös sopimustoiminnasta kiinnostuneita tiedonhakijoita ja
mediaa. Sivusto sisältää yleistietoa eri
alojen sopimuksista ja vuosittaisista tuloksista.
Sivujen ylläpidosta ja päivityksestä vastaa Motiva.

Kaupasta johtuvat hiilidioksidipäästöt
kasvussa Pohjoismaissa

K

Hiilijalanjäljet sekä kansainvälisestä kaupasta johtuvat
päästöt kiinnostavat kan-salaisia, viestimiä ja päättäjiä yhä enemmän. Monet pohtivat, mitätöikö tuontituotteiden kulutuksen
kasvu ilmastopolitiikassa saavutetut edistykset.

ansainvälisestä kaupasta johtuvat hiilidioksidipäästöt ovat
kasvussa Pohjoismaissa. Päästöjä kasvattaa epäsuorasti
hyödykkeiden tuonti, ja kasvu kiihtyi vuosina 2001–2004.
Pohjoismaiden ministerineuvoston uudesta raportista selviää
että kansainväliseen kauppaan liittyvät hiilidioksidipäästöt ovat
kasvussa kaikissa Pohjoismaissa. Hiilijalanjälkeä kasvattaa
ennen kaikkea kevyen teollisuuden tuotteiden kuten moottoriajoneuvojen, elektroniikan, lelujen ja vaatteiden hankkiminen.
Pääosa tästä kaupasta käydään Kiinan ja muiden kehittyvien
maiden kanssa.

Uusi raportti “Global Carbon Footprints” kumoaa joitakin myyttejä, jotka liittyvät Pohjoismaiden hiilijalanjälkiin ja
kaupankäyntilukujen perusteella tarkistettuihin päästöselvityksiin. Tutkimusten vertailu paljastaa suuria eroja Pohjoismaiden
välillä, mutta lähempi tarkastelu osoittaa myös, että monet erot
johtuvat määritelmien yhteensopimattomuudesta ja menetelmien vertailukelvottomuudesta.

Suurin hiilijalanjälki on Suomella ja Ruotsilla. Hiilijalanjälkikäsitteellä tarkoitetaan yleisessä kielenkäytössä kaupasta
johtuvia hiilidioksidipäästöjä, ja niiden vastakohtana ovat kotimaisen tuotannon päästöt. Ruotsin päästöt kasvoivat kuluneen
vuosikymmenen aikana 39 prosenttia ja Suomen 36 prosenttia.
Pohjoismaista voidaan todeta yleisesti, että niiden kokonaishiilijalanjälki on suurempi kuin niiden rajojen sisäpuolella tuotetut
päästöt, ja ero vain kasvaa.
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WMO: Kasvihuonekaasupitoisuudet
ennätyskorkeita
Ilmakehän kasvihuonekaasupitoisuudet
olivat jälleen korkeampia kuin koskaan aikaisemmin ihmiskunnan historiassa. Tuoreimmat havainnot Maailman Ilmatieteen
järjestö WMO:n GAW-asemilta osoittavat,
että kasvihuonekaasujen pitoisuudet ilmakehässä ovat saavuttaneet uusia ennätyksiä taloudellisesta taantumasta ja
kansainvälisistä vähennystoimenpiteistä
huolimatta.
WMO:n Global Atmosphere Watch eli
GAW-asemaverkosto seuraa ilmakehän
kasvihuonekaasupitoisuuksia eri puolilla
maailmaa ja on keskeisessä asemassa
ilmastonmuutokseen vaikuttavien kasvihuonekaasujen seurannassa.
Esimerkiksi hiilidioksidin pitoisuus ilmakehässä on kohonnut teollistumista

edeltävästä ajasta noin 40 prosenttia.
Viime vuosina vuosittainen kasvu on ollut
keskimäärin 0,5 prosenttia.
Myös metaanin määrä on lisääntynyt
jälleen vuodesta 2007 lähtien. Nousu
johtuu trooppisista ja arktisista alueista,
joilla on vallinnut normaalia lämpimämpi
sää. Arktisten alueiden kasvavat metaanipäästöt onkin listattu yhdeksi huolenaiheista, sillä pohjoisten routa-alueiden
sulaminen saattaa vapauttaa ilmakehään
suuria määriä metaania.
Hiilidioksidipitoisuuksien kasvu näkyy
myös Ilmatieteen laitoksen Pallaksella
tekemissä mittauksissa, jossa nousua
on 2,0 ppm vuodessa. Kasvu jatkui myös
viime vuonna. Mittauksissa erottuu myös

selkeästi vuodenaikaisvaihtelu, sillä kasvukaudella metsät toimivat voimakkaana
hiilinieluna, mutta syksyllä ja talvella
vuorostaan maaperä hiilen lähteenä.
Ilmatieteen laitos on osallistunut
GAW-ohjelmaan vuodesta 1994 lähtien.
Ilmatieteen laitoksen ylläpitämä GAWmittausasema sijaitsee Sammaltunturin
laella Ylläs-Pallas-tunturin kansallispuistossa. Vastaavia mittauksia tehdään tällä
hetkellä myös Siperian Tiksiin perustetulla
asemalla.
WMO:n tiedote aiheesta:
www.wmo.int/pages/mediacentre/
press_releases/pr_903_en.html

Uusi energia-avustus tukee siirtymistä sähkötai öljylämmityksestä uusiutuvaan energiaan
Hallitus on päättänyt tukea uusiutuvaa
energiaa hyödyntävien lämmitystapojen
käyttöönottoa uudella energia-avustuksella. Avustuksella tuetaan siirtymistä
sähkö- tai öljylämmityksestä pääasiassa uusiutuvaa energiaa hyödyntävään
päälämmitysjärjestelmään.
Tukea myönnetään päälämmitysjärjestelmänä käytettävien maalämpö- ja ilmavesilämpöpumppujen käyttöönottoon sekä pelletti- ja muuhun puulämmitykseen
siirtymiseen. Tukea voi saada myös erilaisille hybridiratkaisuille, joissa hyödynnetään useampaa energiamuotoa. Tukea
ei myönnetä kauko- tai aluelämmityksen korvaamiseen muulla lämmitysjärjestelmällä.

tarvitaan energiatehokkaampien talojen
lisäksi ympäristöystävällisempää lämmitysenergiaa. Valtion investointiavustus
uusiutuvaa energiaa hyödyntäville lämmitysjärjestelmille vauhdittaa siirtymistä
ilmaston kannalta kestäviin tapoihin lämmittää kotejamme”, asuntoministeri Jan
Vapaavuori sanoo.
Tuki on enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista, ja kustannuksiin
luetaan vain toteutuneet kustannukset.
Kun avustus myönnetään yksityistalouksille enintään kaksi asuinhuoneistoa käsittävän rakennuksen lämmitystavan muuttamiseksi, hyväksyttäviin kustannuksiin
voivat kuulua muut kuin työkustannukset.
Työkustannusten osalta on tällöin mahdollisuus kotitalousvähennykseen.

“Jotta asumisen kasvihuonekaasupäästöjä voidaan tehokkaasti vähentää,
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Hakijan tulot eivät vaikuta mahdollisuuteen saada tukea. Avustusta voivat saada
niin yksityistaloudet kuin asuinrakennuksia omistavat yhteisöt. Tukea voidaan
myöntää
lämmitystapasaneerauksiin
sekä omakotitaloissa että rakennuksissa,
joissa on useampia asuntoja.
Vuonna 2011 avustuksiin uusiutuvan
energian käyttöönottamiseksi on varattu
30 miljoonaa euroa. Muita energia-avustuksia on tarkoitus myöntää yhteensä 14
miljoonaa euroa.
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Ilmassa
EU:n ympäristöneuvosto tyytyväinen
Cancúnin ilmastokokoukseen

E

uroopan unionin ympäristöministerit kokoontuivat joulukuussa Brysselissä. Ministerit keskustelivat muun muassa
10. joulukuuta päättyneen Cancúnin ilmastokokouksen tuloksista. Ympäristöministeri Paula Lehtomäen mukaan EU-maat ovat
tyytyväisiä Cancúnissa saavutettuihin tuloksiin.

johtajuuskautensa päättävän Belgian pääteemoista. Asia on ajankohtainen, sillä Euroopan unionin kuudes ympäristöohjelma päättyy vuonna 2012 ja ohjelman arviointia ollaan käynnistämässä.
Kokouksessa päästiin yhteisymmärrykseen biosidivalmisteita
koskevasta asetuksesta. Sen mukaan hyväksymismenettely tulee
jatkossa olemaan nykyistä nopeampi ja suppeampi niiden biosidivalmisteiden osalta, joiden tehoaineet eivät pääsääntöisesti ole
terveydelle tai ympäristölle vaarallisia. Lisäksi Euroopan unionin
alueelle ei saa jatkossa tuoda muilla kuin hyväksytyillä biosideilla
käsiteltyjä tuotteita, ja biosidikäsittelystä täytyy aina kertoa tuotteen kuluttajalle. Tavoitteena on edistää sekä ihmisten terveyden
että ympäristön suojelua. Biosidivalmisteilla tarkoitetaan muun
muassa tiettyjä puunsuoja-aineita, desinfiointiaineita, säilytysaineita, rotanmyrkkyjä ja hyönteiskarkotteita. Valmisteita käytetään
myös huonekaluissa ja vaatteissa.

Ympäristöministerit hyväksyivät koko-uksessa kestävää materiaalihallintaa koskevat päätelmät. Niissä todetaan, että luonnonvarojen kulutuksen kasvu aiheuttaa materiaalien saatavuusongelmia sekä lisää ihmisten terveydelle ja ympäristölle koituvia
haitallisia vaikutuksia. Ympäristöministerit kannustavat Euroopan
komissiota tukemaan elinkaariajattelun laajenemista muun
muassa niin kutsutulla ecodesign-lainsäädännöllä, joka edistää
elinkaarimetodologiaa tuotteiden ja palveluiden suunnittelussa.
Päätöksissä komissiota pyydetään arvioimaan nykyisen ecodesign-direktiivin vaikuttavuutta ja mahdollisuuksia laajentaa sen
soveltamisalaa kaikkiin ympäristön kannalta merkittäviin tuotteisiin.
Lisäksi ministerit hyväksyivät päätelmät ympäristöpolitiikan
välineiden parantamisesta. Ympäristöasioiden integrointi eri politiikkasektoreille on avain tehokkaampaan ympäristöpolitiikkaan.
Ympäristöhallinnon välineiden parantaminen on ollut yksi puheen-

ncún Can

cúnCan
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Järjestöt: Cancúnista pohja ilmastosopimukselle –
teollisuusmaille rutkasti töitä

C

ancúnin ilmastokokouksessa saatiin
lopulta aikaan sopu, joka on askel
kohti sitovan kansainvälisen ilmastosopimuksen syntymistä Etelä-Afrikassa
vuoden päästä. Suomalaisten kehitys- ja
ympäristöjärjestöjen mukaan sopimus
palautti uskon YK-järjestelmään.
Lopputulos jättää kuitenkin useita
tärkeitä kohtia auki. Kahden viikon neuvottelujen aikana osa teollisuusmaista –
erityisesti Yhdysvallat, Japani, Kanada ja
Venäjä – madalsivat jo valmiiksi alhaisia
odotuksia. Nousevat taloudet Kiinan ja
Intian johdolla puolestaan joustivat kannoissaan esimerkiksi päästöjen seurannan läpinäkyvyyttä koskien.
Pettymys kehitys- ja ympäristöjärjestöille
oli, että Kioton pöytäkirjan toisesta sitoumuskaudesta ei saatu päätöstä. Japanilla, Venäjällä ja Kanadalla on vuosi aikaa
muuttaa linjaansa.

tövähennyslupausten ja ilmastotieteen
määrittelemien vaatimusten välillä kurotaan umpeen.
”YK:n laskelmien mukaan kahden
asteen päästövähennystavoitteen ja Kööpenhaminassa luvattujen tavoitteiden
välillä on gigatonnien kuilu. Sen paikkaamisessa myös metsien hoidolla on
valtava merkitys. Cancúnissa päästiin
jossain määrin eteenpäin kehitysmaiden
metsien osalta, mutta teollisuusmaiden
täytyy vielä nostaa rutkasti tavoitteitaan
ja tukkia omat porsaanreikänsä”, sanoo Venla Virkamäki Suomen luonnonsuojeluliitosta.
Järjestöjä ilahduttaa, että kokous päätti perustaa ilmastorahaston YK:n alaisuuteen. Varat rahastolta kuitenkin puuttuvat. Järjestöjen mukaan on olennaista
varmistaa, että teollisuusmaat sitoutuvat
aidosti uuteen ja riittävään rahoitukseen
pitkällä aikavälillä. Lyhyen aikavälin rahoitus on katettu toistaiseksi olemassa
olevista kehitysyhteistyömäärärahoista.

Järjestöt korostavat, että kansainvälisten neuvottelujen jatko riippuu
siitä, miten teollisuusmaat sitoutuvat
oikeudenmukaisiin päästövähennyksiin
ja rahoitukseen. Neuvottelujen hidas
eteneminen nostaa kansalliset ilmastotoimet entistä tärkeämpään rooliin.
Suomen osalta tämä tarkoittaa erityisesti ilmastolain hyväksymistä seuraavan
hallituskauden aikana, sitoutumista 40
prosentin kotimaisiin päästövähennyksiin vuoteen 2020 mennessä ja voimakkaampaa panostusta uusiutuvan energian kehittämiseen.
Lisää tietoa Cancúnin kokouksesta ja
kansalaisjärjestöjen yhteisblogi:
www.ilmasto.org/cancun

ncún Can
Vuoden 2011 aikana on järjestöjen
mukaan varmistettava, että kuilu pääs-

ncúnCan
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- ILMANLAADUN ANALYSAATTORIT
- MITTAUSASEMAN PC-DATALOGGERIT
- MITTAUSVERKON DATAN TIEDONKERUU, -KÄSITTELY JA
RAPORTOINTIOHJELMAT
WWW.HNUNORDION.FI
HNU Nordion Ltd Oy
PL 1 (Atomitie 5 B 6)
00371 HELSINKI

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

Ilmanlaadun
mittalaitteetja järjestelmät
Ilmanlaadun
mittalaitteet- ja järjestelmät
Ruosilantie 15
00390 Helsinki
Ruosilantie
15730
Puh.
0207 433
00390
Helsinki
www.ppmsystems.fi
Puh. 0207 433 730
www.ppmsystems.fi
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Ilmansuojeluyhdistyksen yritysjäsen Enwin Oy tarjoaa
alan kaikki palvelutyritysjäsen
yli 25 v. kokemuksella
Ilmansuojeluyhdistyksen
Enwin Oy tarjoaa
alan kaikki palvelutKotiyli 25ja
v.ulkomaan
kokemuksella
hankkeisiinne:
Ilmansuojeluyhdistyksen
yritysjäsen
Enwin Oy
tarjoaa


Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus
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kokemuksella

 Teknis-taloudelliset selvitykset
 Kaikkien päästöjen mittaus- ja mallinnus
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 Kaupunkija aluemallit
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2
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Ilmanlaadun asiantuntija
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaatututkimukset
• Ilmanlaadun mittaukset ja tarkkailupalvelut raportointeineen
Reaaliaikaisesti SO 2, NOx, CO, TRS, O3 ja eri kokoiset hiukkaset
Keräimillä hiukkaset ja laskeumat, joista aineanalyysit
Hiilivedyt mm. bentseeni ja PAH-yhdisteet
• Mittalaitteiden kalibroinnit ja mittausten laadunvarmistus
• Päästöselvitykset ja leviämismallilaskelmat Suomeen ja ulkomaille
Energiantuotanto, teollisuus, liikenne, jätteiden ja jäteveden käsittely, jne.
Hajujen esiintymisen määritys: hajumalli
Kemikaalionnettomuuksien ja tulipalojen seurausten arviointi
• Ilmakemian analyysipalvelut ja passiivikeräimet
• Kaatopaikkojen kaasupäästöjen mittaukset
• Kuntien ja teollisuuden ilmanlaadun seurantasuunnitelmat
• Ilmanlaadun ja laadunhallinan konsultointi- ja koulutuspalvelut
Erik Palménin aukio 1 00560 Helsinki.
Puh. Sari Lappi (09) 1929 5431 tai Risto Pesonen (09) 1929 5430
Sähköposti: ilmanlaatupalvelut@fmi.fi
Lisätietoja ilmanlaatupalveluista: www.fmi.fi/ilmanlaatupalvelut
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llmansuojeluyhdistys ry.
toimii alansa valtakunnallisena
ympäristönsuojelujärjestönä.

Luftvårdsföreningen fungerar som
nationell miljövårdsförening.

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

llmansuojeluyhdistyksen tarkoituksena on
edistää ilmansuojelua ja ilmansuojelun
tutkimusta Suomessa sekä toimia yhdyssiteenä ilmansuojelun parissa työskentelevien henkilöiden ja yhteisöjen välillä
Suomessa ja ulkomailla.llmansuojeluyhdistys pyrkii toiminnallaan edistämään
ilmansuojelualalla toimivien henkilöiden
ammattitaitoa. Ilmansuojeluyhdistys on
perustettu vuonna 1976.

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.

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

llmansuojeluyhdistys:

Luftvårdsföreningen:

FAPPS:

1.

1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

seuraa alansa tutkimuksen,
koulutuksen, tekniikan sekä hallinnon ja lainsäädännön kehitystä
suunnittelee ja järjestää koulutusta
sekä keskustelutilaisuuksia
järjestää ekskursioita kotimaassa
ja ulkomaille
tiedottaa ajankohtaisista ilmansuojeluasioista jäsenlehdessään
antaa lausuntoja ja tekee esityksiä
alaansa kuuluvissa asioissa
harjoittaa julkaisutoimintaa
osallistuu kansainväliseen tiedonvaihtoon

2.

3.
4.
5.
6.
7.

följer med den vetenskapliga,
forskningsmässiga,tekniska
samt förvaltnings- och lagstiffningsmässiga utvecklingen
i sin bransch
planerar och ordnar skolningstillfällen samt bedriver publikations
-verksamhet
ordnar exkursioner både i Finland
och utomlands
rapporterar om aktuella luftvårdsfrågor i sin medlemstidning
avger utlåtanden och tar initaiativ
i luftvårdsfrågor
bedriver publikationsverksamhet
och
deltar i det internationella
luftvårdssamarbetet
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

follows technical, scientific,
administrational and legislational
developments of air protection
plans and organizes education
and seminars
organizes excursions in Finland
and abroad
informs about air protection issues
of current interest in the
magazine of FAPPS
gives statements and prepares
proposals about air protection
issues
publishes
participates in the international
information exchange

Ilmansuojeluyhdistys ry
PL 136
00251 Helsinki

