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Pääki r j o i t u s

Ilmastokeskustelua strategioista
Keskustelu ilmastonmuutoksesta on jäänyt EU:n talouskriisin varjoon ja on poissa
muodista, kuten Markku Heikkilä toteaa kirjoituksessaan. Kuitenkin on selvää, että
muutaman vuoden aikana käyty voimakas keskustelu on selvästi lisännyt ihmisten tietoisuutta ilmastonmuutoksesta. Viime vuodet ovat olleet myös
julkisen sektorin puolella erilaisten ilmastostrategioiden ja -ohjelmien kultaaikaa. Ne ovat kuitenkin jääneet kansalaisille ja yrityksille vieraiksi. Voidaan
myös todeta, että julkinen sektori: siis valtio, alueelliset organisaatiot ja kunnat eivät kunnolla keskustele keskenään ja luo yhtenäistä ilmastopolitiikkaa. Pahimmillaan hyvät aikeet kaatuvat keskinäiseen torailuun ja valtapolitiikkaan.
Hiljattain valmistui helsinkiläisten ympäristöasenteiden tutkimus. Sen mukaan helsinkiläisistä ilmaston muuttumiseen uskoi 85 prosenttia ja asiasta oli huolissaan 76
prosenttia. Lähes kaksi kolmasosaa oli valmis tinkimään omasta aineellisesta elintasostaan, jos ilmastonmuutoksen torjunta sitä edellyttää. Helsingin kaupungin omaa
ilmastopolitiikkaa piti vastuullisena kuitenkin vain 29 prosenttia helsinkiläisistä.
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Valtiontalouden tarkastusvirasto julkaisi marraskuun lopussa arvionsa vuonna 2008
valmistuneesta ilmasto- ja energiastrategiasta. Yksi keskeinen viesti on, että ilmastoja energiastrategian valmistelu oli tehokasta, mutta osallistumismahdollisuuksia tarjottiin vain vähän esimerkiksi kunnille tai kansalaisille. Sidosryhmien osallistuminen
valmisteluun oli rajoitettua ja painottui teollisuuden ja energia-alan suuriin toimijoihin.
Mahdollisuudet julkisen keskustelun käymiseen eri vaihtoehdoista olivat rajalliset.
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Kansalaiset ja yritykset eivät ilmiselvästi pysty riittävästi hahmottamaan valtion ja kuntien tavoitteita ja sitä, mitä ne aikovat oikeasti tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Kansalaisten asenteet vaikuttavat olevan kohdallaan, mutta konkreettisiin toimiin tuntuu olevan vaikea lähteä – vielä kun annetaan osin ristiriitaista tietoa. Kansalaisilla on siis tietoa ilmastonmuutoksesta, mutta oikeita päätöksiä ei silti kenties osata
tehdä. Ehkä myös odotetaan, että naapuri tai tuttu tekee ensin päätöksen.
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Viestit kertovat siitä, että julkinen valta laatii lähinnä itseriittoisesti ilmastopolitiikkaa
niin valtakunnantasolla kuin paikallisesti ja vieläpä toisistaan juuri välittämättä. Niin
kutsuttu keskustelu on voinut kansalaisista vaikuttaa kyllästymiseen asti ylhäältä johdetulta median kirjoituksilta sekä tutkijoiden, virkamiesten ja politiikkojen lausunnoilta.
Ja virkamiehethän eivät oikeasti osallistu keskusteluun, vaan he vastaavat kysymyksiin. Tutkijat taas kinastelevat keskenään riippuen, mitä asiaa tutkivat. Ei ihme, että
kansalaiskeskustelu ilmastonmuutoksesta alkaa hiipua. Tarvittaisiin lisää yhteistyötä eri
toimijoiden kesken, avointa keskustelua (kansalais- ja yritysfoorumeja, verkostoja),
toimenpiteiden konkretisointia (tutustumiskohteita) sekä toimintakulttuurin muutosta.
Joitain toimia on jo toki tähän suuntaan käynnistynyt kuten Demoksen ja Sitran
Peloton-hanke, Syken hiilineutraalit kunnat -hanke (Hinku), Sitran Maamerkit-hanke, valtion ilmastopaneelin perustaminen, Helsingin kaupungin ja yritysten ilmastoverkoston perustaminen sekä kuntalaisille suunnatun uusiutuvan energian tutustumiskohteen perustaminen luontokeskus Harakan yhteyteen. Toimintaa tarvitaan
kuitenkin huomattavasti lisää ja erityisesti paikallisia ongelmanratkaisukeskeisiä face to
face -kohtaamisia.

Jari Viinanen
puheenjohtaja
Ilmansuojeluyhdistys ry
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Markku Heikkilä
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Ilmastokeskustelu
katosi muodista
Suomen ilmastopolitiikka on hyvin pitkälle ollut sopeutumista Euroopan unionin yleiseen ilmastolinjaan. Sama pätee
myös Durbanin kokoukseen. Suomen tuki EU:n 30 prosentin päästövähennyksille on ehdollinen sille, että kaikkien
merkittävien teollisuusmaiden on aidosti luvattava vähentää
päästöjään. Puhtaan teknologian roolia korostetaan. Silti suurin ilmastokeskustelua koskeva muutos on koko aiheen siirtyminen jonnekin sivuraiteille, politiikan taustalle, mutta pois
näkyviltä.

M

arraskuun puolivälin vaiheilla alkoi Suomessa tuntua,
että jotain on pielessä. Lapissa mitattiin lämpimin syksy
50 vuoteen ja myöhäisin lumentulo sataan vuoteen.
Laskettelukeskusten avajaisia siirrettiin viikko viikon jälkeen, myöhemmäksi kuin koskaan. Peruttuja hiihtokilpailuja, menetettyjä matkailutuloja. Järvet jäättömiä ja maa mustana. Lapissa ei ennen
ole tällaisesta marraskuusta tiedetty mitään.

Asiantuntijoiden varoittelut ovat menneet perille:
lyhyen ajan vaihtelut kertovat säästä, eivät vielä
ilmaston muuttumisesta.

Puhetta säästä ei Suomessa voinut välttää, kun joulukuu lähestyi,
eikä talvea tullut sen paremmin etelään kuin pohjoiseen. Lehtimainoksissa myytiin suksia, vaikka koko maassa oli vain muutama kilometri
hiihtokelpoista latua. Silti muistissa oli vielä edellistalvi, joka oli pitkästä
aikaa kunnon todellinen talvi eteläistä Suomea myöten. Asiantuntijoiden varoittelut ovat menneet perille: lyhyen ajan vaihtelut kertovat
säästä, eivät vielä ilmaston muuttumisesta.

Ilmastopaneeli ja ilmastolaki
Hallitusneuvotteluissa vihreät halusivat ja myös saivat ympäristöministerin paikan. Ministeriksi istahti puolueen uusi puheenjohtaja Ville
Niinistö. Hallitusohjelmasta voi hyvin lukea pyrkimyksiä, jotka tekevät
toteutuessaan Suomesta yhden ilmastopolitiikan edelläkävijämaista.

Mutta jos pari vuotta sitten ennen Kööpenhaminan kokousta ilmasto
oli kaikkien huulilla, sama ei todellakaan ole enää tilanne. Koko teema
vaikuttaa enää olevan esillä vain jotenkin velvollisuudentunnosta.
Suomalaiseen keskusteluun tuntuu pinnalle mahtuvan vain yksi aihe
kerrallaan, ja nyt se on yli kaiken ollut Euroopan talouskriisi ja euron
kohtalo.

Tavoitteena on YK:n sitova ilmastosopimus, joka rajoittaa lämpenemisen kahteen asteeseen. EU:n siirtymistä 30 prosentin päästövähennystavoitteeseen tuetaan ehdollisesti. Vähintään 80 prosentin
päästötavoite vuoteen 2050 mennessä on kirjattu ja hiilineutraaliin
yhteiskuntaan pyritään.

Mitään varsinaisia uusia ilmastoaloitteita ei Suomessa ole Kööpenhaminan jälkeen nähty. Sitä ennen tehtiin joukko linjauksia, jotka nyt
ovat toteuttamisvaiheessa. YK:n neuvotteluissa Suomi liikkuu EU:n
tahtiin, määritellen keskustelevansa edistyksellisten ilmastomaiden
joukossa.

Samalla halutaan säilyttää kilpailuasema kohtuullisena suhteessa
unionin ulkopuolisiin toimijoihin, eikä vääristetä kilpailutilannetta
EU:n sisällä. Hiilinielujen laskentatapa halutaan sellaiseksi, joka turvaa
Suomen metsien kestävän talouskäytön.
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Suomeen aiotaan perustaa monitieteellinen ilmastopaneeli, joka
laatii ohjeellisia päästöbudjetteja ja neuvoo hallitusta. Ehdotuksia
paneelin jäseniksi pyydettiin marraskuussa yliopistoilta ja tutkimuslaitoksilta. Ministeri Niinistön mukaan ilmastopaneelin avulla hallitus haluaa nostaa Suomen ilmastopolitiikan kunnianhimoa ja ilmastotieteen
asemaa julkisessa keskustelussa. Paneeli osallistuu myös uuden ilmastolain valmisteluun. Laki ohjaisi päästökaupan ulkopuolisten päästöjen
vähentämistä.

Mutta nämä ovat toistaiseksi vasta ministeri
Niinistön kuvauksia siitä, mitä aiotaan tehdä.

Paneelin yhtenä tehtävänä on arvioida, millaisia toimia Suomen
tulee tehdä, jotta se voi omalta osaltaan saavuttaa kustannustehokkaasti tavoitteet, joihin on jo sitouduttu. Sen lisäksi se arvioi, ovatko
päästövähennystavoitteet tarpeeksi kunnianhimoiset ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

sesta. Tuulivoima rimpuilee erilaisten tukitarpeiden ja lupavaatimusten
viidakossa, josta se ei tunnu pääsevän kunnolla eteenpäin.
Erilaiset toimet päästöjen vähentämiseksi, uusiutuvan energian
lisäämiseksi ja energiatehokkuuden nostamiseksi ovat toki menossa
kautta yhteiskunnan. YK:n ilmastoneuvotteluiden jumittuminen on
kuitenkin saattanut vaikuttaa siihen, että koko teemasta on jotenkin
ollut puhti pois.

Konsensus rakoilee
Mutta nämä ovat toistaiseksi vasta ministeri Niinistön kuvauksia siitä,
mitä aiotaan tehdä. Kesäkuussa aloittanut uusi hallitus ei käytännön
politiikassaan ole ehtinyt profiloitua ilmastopolitiikassa. Tähän voi löytyä myös sisäpoliittinen syy. Suurin oppositiopuolue, vahvasti noussut populistinen perussuomalainen puolue on oppositiossa myös
ilmastopolitiikan suhteen. Kaikkinainen vihertely on sille kirosana.
Vaaliohjelmassaan puolue ilmoitti, että nykyinen ilmastopolitiikka on
saatava uusiksi. Tulkinta Suomen osallisuudesta kehitysmaiden ilmastorahastoon oli tällainen: ”Tämäkö on kiitos siitä, että isovanhempamme
ja vanhempamme ovat kovalla työllä ja pitkää päivää tehden luoneet
Suomen teollisuuden hyvinvointimme turvaamiseksi”.

Ilmastoteemat kaikkosivat julkisuudesta kohta Kööpenhaminan jälkeen. Elinkeinoelämän valtuuskunnan tekemän laajan ja toistuvan
arvomittauksen mukaan suomalaisten ilmastohuoli laski selvästi aiemmasta hyvin korkeasta tasosta vuoden 2009 jälkeen. Silti yhä noin 70
prosenttia suomalaisista piti kevään mittauksessa ilmastonmuutosta aikamme merkittävimpänä ympäristöuhkana. 17 prosenttia kiisti asian.
Tammikuussa lähestyvät presidentinvaalit, eikä niiden keskustelussa ilmasto ainakaan alkuvaiheessa ole ollut mitenkään esillä. Tosin asia ei
presidentin tehtäviin juurikaan edes kuulu, vaikka väistyvä presidentti
Tarja Halonen on YK-tasolla ollut aktiivinen naisten aseman ja ilmastonmuutoksen vaikutusten yhdistämisessä.

Ennen tätä Suomen ilmastopolitiikasta on pitkälti vallinnut eri puolueiden konsensus, jossa on keskustelu enemmän käytännön linjauksista kuin itse periaatteista. Toki nytkin hallituspuolueiden kesken on
asiasta yksituumaisuus. Viestit näyttävät silti suuntaavan nyt päästöjen
vähennyspuheiden sijaan suomalaisen teknologian roolin korostamiseen.
Kokoomuslainen elinkeinoministeri Jyri Häkämies vaati Durbanin kokouksen alla, että talouskriisin painaessa päälle EU:n ilmastopolitiikan
on oltava ennen muuta kustannustehokasta. Tärkein panos ei ole
päästöjen vähennyksen nopeus, vaan puhtaan tekniikan ja energiatehokkuuden innovaatiot. ”Cleantech” on hänen mukaansa nostettava
Suomen ilmasto- ja energiapolitiikan keskiöön.

Viestit näyttävät silti suuntaavan nyt päästöjen
vähennyspuheiden sijaan suomalaisen teknologian roolin korostamiseen.

Myös ympäristöministeri Niinistö korosti ennen Durbania suomalaista
insinööri- ja innovaatiotaitoa ja vihreää teknologiaa.
Markku Heikkilä on Analys Nordeniin valittu kirjoittaja ja artikkeli

Tuulivoima yhä jumissa

on julkaistu vuoden 2011 viimeisessä Analys Nordenissa. Analys

Hyvä esimerkki teorian ja käytännön ristiriidasta on tuulivoiman asema
Suomessa. Tuulivoiman osuus sähköntuotannossa on aivan marginaalinen, noin 0,3 prosenttia. Sen tuntuvan lisäämisen tarpeesta on
puhuttu vuosia. Nykytavoite on 6–7 prosentin osuus.

Norden on Pohjoismaiden ministerineuvoston verkkojulkaisu,

On laadittu raportteja ja toimenpideohjelmia ja on kartoitettu rannikoilta ja maastosta paikkoja ties miten monille tuulivoimapuistoille,
joita koskevista suunnitelmista on näkynyt uutinen toisensa jälkeen.
Huomattavasti vähemmän on ollut uutisia suunnitelmien toteutumi-

www.norden.org/fi/analys-norden

josta saa nopeasti hyvän yleiskuvan Pohjoismaiden poliittisesta
keskustelusta. Julkaisun kirjoittajat ovat kotimaansa politiikan
tuntijoita, jotka analysoivat ja tulkitsevat ajankohtaisia ongelmia.
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Manager, Sustainable Logistics
DHL Express Finland

Uhkakuvien maalailusta
mahdollisuuksien
tulevaisuuteen
Suomi on jäänyt tavoitteistaan vähentää liikenteen kasvihuonepäästöjä, kertoo
liikenne- ja viestintäministeriö marraskuisessa tiedotteessaan. Viime vuonna
Kioton ilmastotavoitteet ylittyivät noin puolella miljoonalla tonnilla erityisesti
raskaan liikenteen lisääntymisen vuoksi.
YLE:n haastattelema neuvotteleva virkamies
Saara Jääskeläinen sanoo, että EU:n komissio
on kiristämässä energiatehokkuusvaatimuksia vuoden 2014 jälkeen. Siinä yhteydessä
Suomessa voidaan miettiä pakkokeinoja raskaaseen liikenteeseen.
Hiukan särähtää korvaan yllämainitun kaltainen uutisointi. Raskas liikenne on mahdollistaja, jonka avulla esimerkiksi vientiyritysten tuotteet päätyvät maksaville asiakkaille
ja sitä kautta lisäävät bruttokansantuotetta.
Talouskasvu lisää aina tuotantoa ja tavarat täytyy saada maksaville asiakkaille jollakin keinolla, mikäli halutaan, että Suomessa esiintyy
jatkossakin valmistavaa teollisuutta. Toiseksi:
heti kun ollaan jäämässä jostakin tavoitteesta, niin ratkaisuksi tarjotaan pakkokeinoja eli
keppi, vaikka porkkana johtaisi kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen. Kolmanneksi kaikki laadunparantamisprosessit lähtevät siitä ajatuksesta, ettei pidä keskittyä ratkaisemaan ongelmaa vaan hakemaan asioille
alkusyy, joka niitä aiheuttaa. Eli tässäkään tapauksessa raskas liikenne ja hiilidioksipäästöt
eivät ole alkusyy, vaan seuraus.

Kun vertailee asioita siltä pohjalta, mitä tapahtuu kansainvälisesti ja missä Suomi menee tällä hetkellä, haluaisin nostaa esille muutaman seikan, joiden avulla voitaisiin päästä
nopeasti nauttimaan hyödyistä. Miksi ”hiilidioksidiperusteinen” verotus loppuu 66 grammaan? Jos siis on olemaassa sataprosenttisen
ympäristöystävällinen kuljetusmuoto, miksi
siihen on lisätty tällainen rangaistuksenomainen keinotekoinen raja? Jälleen puuttuu kannustin, millä voisi siirtyä kohti vähähiilistä
jakeluketjua. Lisäksi kun Suomen ajoneuvokannassa on yli viisi miljoonaa ajoneuvoa, niin
esimerkiksi nykyiset alle 200 sähköautoa eivät
muodosta mitään uhkaa verokertymälle. Verokertymästä puheen ollen: pitkällä tähtäimellä ei varmaan ole tarkoituksenmukaista, että
pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta perustuu autoiluun fossiililla polttoaineilla.

Vaihtoehtoja kannattaa tutkia
avoimin mielin
Mikä on sitten oikea ratkaisu hiilidioksidineutraaliin kuljetusketjuun? On ennenaikaista tehdä lopullisia ”päätöksiä” oikean
ratkaisun puolesta, vaan pääpaino pitäisi
olla tekemisellä. Vetyä, sähköä, bioetanolia,
hiilineutralointia, häkäpönttöautoja, tuulivoimarekkoja ja muita villejä ideoita tarvitaan
ja niitä pitää testata markkinoilla, jotta Suomikin pysyy mukana vihreän talouden kehityksen aallonharjalla. Aikaa myöten tutkimustulokset ja hinnat sitten ratkaisevat, mikä
ympäristöystävällisistä kuljetusmuodoista vie
voiton, mutta mitään vaihtoehtoja ei pidä
lähteä etukäteen sulkemaan pois.
Kansantaloudellekin on merkittävää, menevätkö tavaroiden ja ihmisten siirtelyyn käytetyn energian rahavirrat ulkomaille, vai jäävätkö ne kotimaanhan, vaikka bioetanolin muodossa tai vihreään sähköön käytettäviksi.
Suomikin on sitoutunut merkittäviin hiilidioksidivähennyksiin, mutta tällä hetkellä
päätöksenteko on kestävän kehityksen kannalta liian hajallaan eri ministeriöiden alaisuudessa. Yritysmaailman tavoin ensin tulisi
mitata nykyhetki, määrittää tavoitteet aikajanalle, pilkkoa ne osatavoitteisiin ja edetä sitä
kautta kohti Suomen hiilivähennystavoitetta.
Kaikki alkaa vastauksesta kysymykseen: mikä
on hiilijalanjälkesi? Tarkoitetaan sillä sitten sinua henkilökohtaisesti, yritystäsi, kuntaasi,
valtiotasi tai vaikka omaa osastoasi.

Miksi odottaa?
Alkusyitä pohdittaessa tulee väkisinkin mieleen, että keinot hiilidioksidipäästöjen merkittäväksi pienentämiseksi ovat jo olemassa ja
se, mitä puuttuu, on vain hiukan yhteistä
tahtoa. Jos maailmanlaajuisesti pelkästään
kuljetussektori tuottaa 14 prosenttia hiilidioksidipäästöistä, niin eivätkö siihen sijoitetut
panokset tulisi nopeasti takaisin puhtaamman ympäristön muodossa? Pelkkä kuljetus
ei jalostusarvoketjussa ole sellainen asia, joka
kannattaisi jättää vihertämättä muutosten
pelossa.

Yksi keino merkittävästi vähentää ilmanvastusta ja sitä kautta polttoaineen kulutusta on aerodynaaminen ”pisaramalli”. Tämä hybridikuorma-auto on koekäytössä Lontoossa.
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Kerttu Kotakorpi
Sihteeri
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Kari Wellman
Kuvat

Syysseminaari ,
syyskokous ja
pikkujoulut
1.12.2011

Seminaarin käynnistivät ISY:n hallituksen puheenjohtaja Jari Viinanen
ja Katja Lovén Ilmatieteen laitokselta. Oman tervehdyksensä Ilmatieteen laitoksen puolesta toi ISY:n entinen puheenjohtaja Harri Pietarila.
Hän kohotti heti alkuun tunnelmaa nostamalla esiin ISY:n merkittävän
roolin hänen urakehityksessään ja kontaktien luomisessa. Tämä yhdistyksen aktiivinen sosiaalinen puoli tuli jälleen esiin illan viimeisessä
osuudessa, pikkujouluissa.

Liikenteen päästöt ja kehitysnäkymät
Ilmansuojeluyhdistyksen vuosi huipentui tuttuun tapaan syysseminaariin, vuosikokoukseen ja pikkujouluihin. Tänä vuonna tilaisuutta isännöi
Ilmatieteen laitos. Liekö hyvällä sijainnilla osuutensa asiaan – hienon
ohjelman lisäksi, että päivän mittaan tilaisuudet keräsivät mukavasti
väkeä. Syysseminaari käsitteli eri liikennevälineiden päästöjä ja niiden
tulevaisuuden kehitysnäkymiä. Kuulimme laivaliikenteenpäästöjen
mallintamisesta ja siihen liittyvästä problematiikasta. Rautateillä, lentoliikenteellä ja tavarankuljetuspuolella oli kaikilla oma edustajansa kertomassa oman alansa päästötilanteesta. Lopuksi pohdittiin autokannan
uudistumisen vaikutuksia ilmanlaatuun ja koottiin yhteen liikenteen
päästöjen arviointia.

Päästöjä maalla, merellä ja ilmassa
Ilmatieteen laitoksen Jukka-Pekka Jalkanen esitteli laivaliikenteen
päästöjen mallintamista. Laivoista täytyy kerätä kaikenlaista tietoa
laivan mallista ja rakenteesta, sen moottorin ominaisuuksiin, jotka
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Harri Pietarila esittelee Ilmatieteen laitosta.

yhdistetään automaattisen tunnistusjärjestelmän antamiin seurantatietoihin. Yhteistyö varustamojen ja laivayhtiöiden kanssa vaatii paljon
jalkatyötä, jotta laivoista, niiden reiteistä ja käytetystä polttoaineesta
saataisiin mahdollisimman tarkkoja tietoja. Kun nämä tiedot syötetään
IL:n hyvin kehittyneelle laskentamallille, yhdessä sää- ja virtaustietojen
kanssa, saadaan hyvin kattavia tilastoja esimerkiksi laivaliikenteen rikkitai hiilidioksidipäästöistä. Valtion laitoksella on etuna sää- ja aallokkotietojen vapaa saatavuus, ja IL:n mallinnus onkin yksi maailman edistyksellisimmistä.

Syysseminaari ,
syyskokous ja
pikkujoulut
1.12.2011

Ilkka Kellokumpu esitteli VR:n päästöjä ja niiden kehitysnäkymiä.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana hän kertoi VR:n täyttävän 150
vuotta vuonna 2012, joten pitkä matka on kuljettu ensimmäisestä
radanpätkästä tämän päivän kattavaan raideverkostoon. Junaliikenteen lisäksi VR:n toimintaan liittyy paljon myös maantieliikennettä.
Jo kahden vuoden ajan kaikki sähkö on ollut vesivoimalla tuotettua.
Tällä hetkellä sähkö kattaa noin 65 prosenttia radasta, ja junaratoja
yritetään sähköistää koko ajan kattavammin. Se tuo ajan kanssa myös
helpotuksen ympäristöystävällisyyden pahimpiin tahraajiin, dieselvetureihin. Niiden hankintakustannukset ovat hyvin suuria ja elinikä jopa
40 vuotta, joten kestää vuosikymmeniä, ennen kuin vanha tekniikkaa
poistuu rautateiltä. Siihen asti dieselveturien isot päästöt rumentavat
VR:n päästötilastoja. Toisaalta dieselveturien vetämät tavarankuljetukset jäävät päästöissä maantiekuljetuksista, ja sähköveturien osuus on jo
tällä hetkellä 2/3. Toistaiseksi VR on saanut rauhassa toteuttaa vihreitä
pyrkimyksiään ja onkin esitellyt avoimesti päästöjään ja niihin liittyviä
tavoitteita, mutta Suomena rautateiden osalta tilastointi tulee monimutkaistumaan huomattavasti tulevina vuosina, kun radoille tulee
muita, yksityisiä toimijoita.

kuitenkin hyvin vaikea tutkia ja siitä on olemassa hyvin ristiriitaista tietoa. Viimeisten tutkimusten valossa pilvien vaikutus näyttäisi olevan
ilmastoa lämmittävä. Kasvanut energiatehokkuus on pienentänyt suhteellisia päästöjä huomattavasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Mahdollisesti parinkymmenen vuoden sisällä lentokoneet voivat
alkaa hyödyntää biopolttoaineita, jolloin niiden päästöt saataisiin laskemaan entisestään. Myös suoremmilla reittivalinnoilla ja lentotekniikkaa parantamalla etenkin laskujen yhteydessä polttoaineenkulutusta
voidaan vähentää tuntuvasti. Tähän lentäjän ammattitaidolla on suuri
merkitys. Lentoliikenteen päästöt ovat noin kaksi prosenttia ihmiskunnan päästöistä, mutta yhden ihmisen vuoden päästöissä yksikin kaukomaanmatka voi haukata ison osan, mikä tulisi pitää mielessä lomamatkojen suunnitellessa.

Autoliikenne heikentää ilmaa
DHL:n Ari Männikkö esitteli yrityksensä vihreitä toimintatapoja. DHL
on kansainvälinen yritys, joka hoitaa suuret määrät kuljetuksia ympäri
maailmaa. Heidän Go green -ohjelmassansa kaikkien suoritettujen
kuljetusten aiheuttamat päästöt kompensoidaan puunistutuksilla, jolloin kuljetuksista saadaan hiilineutraaleja.

Seuraavaksi noustiin maanpinnalta siiville, kun Finavian Johanna Kara
tuli kertomaan terveisensä lentoliikenteen puolesta. Lentoliikenne
eroaa muista liikennemuodoista siinä, että sen päästöt painottuvat
suureksi osaksi ilmakehän ylempiin kerroksiin, noin 8–13 kilometrin
korkeuteen, missä vieraiden hiukkasten vaikutukset ovat paljon suuremmat kuin pinnan lähellä. Yksi näkyvimmistä ilmailun vaikutuksista
on pilvien muodostus. Keinotekoisten pilvien vaikutusta ilmastoon on

Seuraavaksi käsiteltiin tarkemmin kumipyörien ilmastovaikutuksia ja
nimenomaan tavallisten kuluttajien autovalintojen vaikutuksia. Juhani
Laurikko VTT:ltä kertoi Suomen autokannasta, ja miten uudistuminen
vaikuttaa ilmanlaatuun. Henkilöautokannan uudistuminen on hyvin hi-
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dasta! Autoa käytetään keksimäärin 11 vuotta, mutta romuttamolle
se päätyy vasta 18–19 vuoden ikäisenä. Henkilöautojen päästöt ovat
merkittävä osa suomalaisten päästöistä. Henkilöautoja on Suomessa
liki kolme miljoonaa ja muut moottoriajoneuvot mukaan laskettuna
päästelijöiden määrä kasvaa viiteen ja puoleen miljoonaan. Toisaalta
määrään kuuluu paljon kausiluontoisesti käytettäviä ajoneuvoja, kuten
moottoripyöriä ja moottorikelkkoja.

ja keväällä näillä tekijöillä on valtava merkitys ilmanlaatuun. Määrällisesti eniten päästöjä aiheuttavat energiantuotantolaitokset ja muu teollisuus, mutta korkeiden piippujen ja laitosten sijainnin vuoksi niiden
vaikutus ilmanlaatuun on verrattain pieni, kun taas liikenne aiheuttaa
merkittävimmät päästöt siellä, missä ihmiset ovat. Leviämismallien
laskelmia verifioidaan vertailemalla niitä päästömittauksiin. Toisaalta
malleilla pystytään myös arvioimaan tulevia tilanteita ja päästöjen kehitystä. Viitaten Laurikon esitelmään, autokannan uudistumisen arvioiminen on hyvin haastavaa ja sitä kautta myös päästöjen kehitystä ei
voi tarkasti ennustaa. Etenkin dieselajoneuvojen osuudessa tapahtuvat
muutokset vaikuttavat ratkaisevasti ilmanlaatuun, koska niiden päästöt
ovat suuremmat. Voidaankin todeta, että tällä hetkellä dieselajoneuvojen määrän kasvu on syönyt autokannan uudistumisen myönteistä
vaikutusta ilmanlaatuun. Etenkin kaupungeissa liikenne on merkittävin
ilmanlaatua heikentävä tekijä kaupungeissa.

Auton ikä on suurin merkitsevä tekijä sen päästöille, sillä eri aikakausina pakokaasumääräykset ovat tiukentuneet ja katalysaattorit ja
muut puhdistustekniikat ovat kehittyneet. Mitä uudempi auto, sitä
pienemmät ovat päästöt. Pääosa Suomen teillä liikkuvista autoista
on valmistettu vuoden 1985 jälkeen. Uudet autot eivät kuitenkaan
jakaannu tasaisesti, vaan pääkaupunkiseudulla rekisteröidään suuri osa
uusista autoista, mistä ne sitten kulkeutuvat muualle maahan. Uusien
autojen päästöt ovat murto-osa aikaisemmista vuosista. Tavoite on
jatkuvasti vähentää päästöjä ja pienentää kulutusta. Erityisesti dieselajoneuvojen päästörajoituksiin on tulossa tiukennuksia, koska ne ovat
jääneet jälkeen bensiiniautojen päästövähennyksistä. Erityisesti hiilivety- ja häkäpäästöt ovat vähentyneet radikaalisti viimeisen 20 vuoden
aikana, mutta dieselajoneuvoilla nämä vähennykset eivät ole olleet
yhtä suuret. Oletettavaa onkin, että dieselajoneuvot tulevat kallistumaan uuden, tehokkaamman puhdistustekniikan takia ja sitä mukaa
dieselautojen suosio laskee.

Uusi hallitus
Kuten asiaan kuuluu, syyskokouksessa valittiin jälleen toimihenkilöt
seuraavalle vuodelle. Jari Viinanen jatkaa yhdistyksen hallituksen
puheenjohtajana kaksivuotisen kautensa loppuun, ja varapuheenjohtajana jatkaa Veikko Ruohonen. Hallitus sai kaksi uutta jäsentä. HSY:n
Maria Myllynen sai seuraajakseen Anu Kousan ja Sirkku Mannisen väistyessä
hänen tilalleen valittiin DHL:n Ari Männikkö. Tervetuloa uudet jäsenet!
Hallituksessa jatkavat Veikko Ruohonen ja Laura Sokka sekä Johanna Kirkinen, Kaarle Kupiainen, Katja Lovén, Miia Wallén ja Kari Wellman.

Lopuksi Katja Lovén esitteli, miten ilmanlaatua Ilmatieteen laitoksella mitataan ja mallinnetaan. Leviämismalleissa yhdistetään alueen
päästötiedot tilanteen meteorologiaan. Malli ottaa huomioon kemialliset prosessit, kuten muutunnan. Tärkeää tietoa ovat alueen liikennemäärät. Viimeiseksi malliin on kehitetty osa, joka ottaa huomioon
hiekoittamisen ja liikenteen tiestä nostamat hiukkaset. Etenkin talvella

Päivä päättyi rentoon pikkujoulutilaisuuteen Ilmatieteen laitoksen ylimmässä kerroksessa. Ohjelmassa oli jouluinen illallinen, upeaa
jouluista musiikkia ja saunomista, sekä paljon keskustelua liikenteen
päästöistä ja paljon muustakin.

Suuret kiitokset
kaikille mukana
olleille!
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Jaana Nikkari
ABB Oy

Vastaus energia- ja ilmastohaasteeseen

Teknologia on jo täällä
Maailman energiantarve lisääntyy jatkuvasti ja on nyt lähes kaksi kertaa suurempi
kuin 30 vuotta sitten. Kansainvälisen energiajärjestö IEA:n arvion mukaan energiantarve saattaa lisääntyä vielä 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

E

nergiatehokkuuden lisääminen on
merkittävin keino vähentää hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2050 ulottuvalla
aikajänteellä. Myös IEA:n Energy Technology
Perspectives 2010 -julkaisun mukaan energiatehokkuuden tulisi olla etusijalla.
ABB on toiminut energia-alalla jo 120 vuotta.
Yhtiön teknologiaa käytetään koko energian
arvoketjussa: ABB on mukana kun energiantuotannon raaka-aineita hankitaan, kun
niitä muunnetaan energiaksi, kun energiaa
siirretään ja jaetaan ja kun energiaa lopulta
käytetään muun muassa teollisuudessa ja rakennuksissa. ABB auttaa saamaan parhaan
tuoton jokaisesta käytetystä energiayksiköstä.

Sähkön tuotannosta, siirrosta ja
jakelusta…
Sähkön tuotanto on eniten energiaa kuluttava teollisuudenala. Tuotannon tehokkuus
vaihtelee suuresti käytetyn polttoaineen ja
teknologian mukaan. Perinteisissä hiilivoimaloissa noin 35 prosenttia käytetystä polttoaineesta muuntuu sähköksi. Lisäksi voimalaitokset käyttävät keskimäärin viisi prosenttia
tuottamastaan sähköstä.
Tehokkuutta voidaan lisätä merkittävästi
optimoimalla toimintoja ja apujärjestelmiä
kehittyneillä ohjausjärjestelmillä ja energiatehokkailla laitteistoilla. ABB on tarvittavien

apujärjestelmien markkinajohtaja ja teknologinen edelläkävijä, ja voi tarjota ratkaisut
toimivan laitoksen energiankulutuksen pienentämiseen 10–30 prosentilla. Tämän lisäksi yhdeksän prosenttia maailmassa tuotetusta
sähköstä häviää siirron ja jakelun aikana. Kun
käytetään parasta saatavilla olevaa teknologiaa, käyttäjälle asti päätyvän sähkön osuutta
voidaan lisätä huomattavasti.

…sähkön kulutukseen
Useimmissa maissa noin 40 prosenttia
energiasta käytetään rakennusten lämmittämiseen, ilmanvaihtoon, ilmastointiin ja kotitalouksien sähkölaitteiden käyttöön. Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen
voi pienentää energiantarvetta ja hiilidioksidipäästöjä melkoisesti. ABB:n kiinteistöautomaatiojärjestelmät lisäävät tehokkuutta jo
tuhansissa uusissa ja vanhoissa rakennuksissa
yli 60 maassa. ABB:n järjestelmät vähentävät

Taajuusmuuttajalla voidaan säätää sähkömoottorin pyörimisnopeutta kuorman todellisen tarpeen mukaan, jolloin moottorin
energiankulutus pienenee yleensä 20–50 prosentilla.

Käytössä olevat ABB:n taajuusmuuttajat säästivät vuonna 2009
yhteensä 220 miljoonaa megawattituntia (MWh) sähköä, mikä
vastaa noin 54 miljoonan EU-kotitalouden vuosikulutusta.
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energiankulutusta noin 50 prosenttia, jolloin
järjestelmä maksaa itsensä takaisin 1–5 vuodessa.
ABB:n teolliset ratkaisut säästävät energiaa
parantamalla laitosten tuottavuutta ja tehokkuutta uusien ohjausratkaisujen, automaatiotuotteiden ja sähkölaitteistojen avulla. ABB:n
tärkeimpiä teollisuudelle suunnattuja tuotteita ovat ohjauslaitteet, turboahtimet, robotit, taajuusmuuttajat sekä instrumentointi-,
pienjännite- ja moottorituotteet.
ABB on maailman suurin sähkömoottorien
ja taajuusmuuttajien valmistaja. Taajuusmuuttajalla voidaan säätää sähkömoottorin pyörimisnopeutta kuorman todellisen tarpeen
mukaan, jolloin moottorin energiankulutus
pienenee yleensä 20–50 prosentilla. Moottorit kuluttavat noin kaksi kolmasosaa kaikesta teollisuuden käyttämästä sähköstä. Mikäli
satojen miljoonien lähes kaikilla teollisuuden
aloilla käytettävien sähkömoottorien pyörimisnopeutta säädetään taajuusmuuttajilla,
saadaan aikaan valtavia säästöjä. Käytössä olevat ABB:n taajuusmuuttajat säästivät vuonna
2009 yhteensä 220 miljoonaa megawattituntia (MWh) sähköä, mikä vastaa noin 54
miljoonan EU-kotitalouden vuosikulutusta.
Näin säästyi noin 180 miljoonaa tonnia hiilidioksidia – enemmän kuin 45 miljoonaa autoa tuottaa vuodessa.

Eräs suurimmista laivojen energiatehokkuuden lisääjistä on ABB:n Azipod-propulsiojärjestelmä, joka löytyy joka toisesta
kahden viime vuosikymmenen aikana rakennetusta risteilyaluksesta. Järjestelmä pienentää avomerialusten energiankulutusta
normaalisti 5–15 prosentilla, mutta jopa 25
prosentin säästöjä on kirjattu. ABB toimittaa
myös ratkaisuja, joiden avulla alus voidaan
kytkeä sataman virranlähteeseen sen sijaan,
että se joutuisi tuottamaan sähköä dieselmoottoreillaan.

ABB on johtava sähkövoima- ja automaatioteknologiayhtymä, jonka tuotteet, järjestelmät ja palvelut parantavat
teollisuus- ja energiayhtiöasiakkaiden
kilpailukykyä ympäristömyönteisesti.
ABB:n palveluksessa työskentelee noin
sadassa maassa yli 130 000 henkilöä,
joista noin 7000 Suomessa.

Helsingin Pitäjänmäellä sijaitsevan ABB:n taajuusmuuttajatehtaan katolla toimii
teholtaan Pohjoismaiden suurin valtakunnan sähköverkkoon kytketty aurinkosähköjärjestelmä, jossa ABB:n aurinkosähkövaihtosuuntaajat muuttavat aurinkosähkön
verkkosähköksi.

Rakennusautomaation avulla saavutetaan jopa 30 prosenttia alhaisempi energiankulutus mukavuudesta tinkimättä. Pelkästään valaistuksen energiankulutusta on mahdollista alentaa 40 prosenttia.
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Kerttu Kotakorpi
Sihteeri
Ilmansuojeluyhdistys ry.

Pietaria
ihmettelemässä
L

okakuisena torstaiaamuna kokoonnuimme Helsingin rautatieaseman
laiturille. Astuimme Allegroon ja lähdimme taittamaan matkaa kohti Pietaria. Rajamuodollisuudet vähän jännittivät ensikertalaista, mutta viisu-mit ja passit olivat kunnossa
ja pääsimme sujuvasti perille. Matka Helsingistä Pietariin kesti junalla vain 3,5 tuntia!
Pietari otti meidät vastaan harmaana ja
sateisena. Juna-asemalla meitä odotti matkaopas ja vähän rähjäinen pikkubussi, jonka
kyytiin pakkauduimme. Kiertelimme ympäri
ruuhkaista kaupunkia ja oppaamme esitteli
meille Pietaria vuosilukuina ja mittoina. Reitin
varrelle osui monta mielenkiintoista kohdetta,
joista kuulimme erikoisia tarinoita. Näimme
muun muassa asunnon, jossa Mannerheim
oli asunut, kävimme kuvaamassa Iisakin kirkkoa sekä ihastelimme bussin ikkunasta Talvipalatsia ja lukuisia muita Venäjän historian
muistomerkkejä. Valtionpäämiesten patsaitakin tuntui löytyvän joka nurkalta. Vesisateesta
huolimatta kaupunki näytti upealta. Lopulta
bussi vei meidät hotellillemme. Päivä sai arvoisensa päätöksen hienolla venäläisellä illallisella. Seuraamme liittyivät myös isäntämme,
Pietarin Ympäristökomitean edustajat. He
esittelivät meille venäläistä illalliskulttuuria,
johon kuuluu oleellisen osana maljapuheet,
joissa ei säästellä kohteliaisuuksia.
Seuraavana aamuna isäntämme olivat meitä
vastassa hotellin aulassa. Pakkauduimme
jälleen pikkubussiin ja lähdimme ajamaan
kaupungin läpi kohti Pietarin lounaisosissa
sijaitsevaa kaasuvoimalaitosta. Laitoksella jännitettiin vierailuamme, koska olimme ensimmäiset ulkomaiset vieraat vastavalmistuneella
tehtaalla. Perillä voimalaitoksella meidät otti
vastaan laitoksen johtaja sekä pääinsinööri,
jotka kumpikin puhuivat vain venäjää. Onneksi isäntämme tulkkasivat. Meille esiteltiin
voimalaitoksen tekniikkaa, sen laskennallisia
päästöjä ja paikallisia lupakäytäntöjä. Meille
selvisi, että Pietarissa energiantuotanto keskittyy kaasuvoimalaitoksiin, koska kaasua

riittää ja se on kustannustehokasta. Voimalaitokset eivät mittaa päästöjään, vaan rakennusvaiheessa tehdas ilmoittaa laskennalliset
päästönsä. Vierailuun kuului myös tutustumiskäynti itse voimalaitoksessa. Erikseen
mainittiin, että joku meistä käytti vierailulla

12

samaa kypärää, jota Vladimir Putin oli pitänyt
vieraillessaan voimalaitoksessa.
Voimalaitokselta matkamme jatkui läpi
ruuhkaisen kaupungin. Kaupungin laitamilla
näimme todellista kaupungin tiivistämistä.
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Voimalaitokset eivät mittaa päästöjään,
vaan rakennusvaiheessa tehdas ilmoittaa laskennalliset päästönsä.

liin. Kipusimme lähes autionoloisen rakennuksen viidenteen kerrokseen. Ympäristökomitean ilmanlaaturyhmän edustajat esittelivät
meille työtään – Pietarin ympäristöpolitiikkaa,
ilmanlaadunmittausta ja leviämismallien käyttöä. Se on aika erilaista kuin Suomessa. He
esittelevät päästölaskelmia, jotka pohjautuva
niihin päästölukuihin, joita voimalaitokset itse
ovat esittäneet. Liikenteen päästöjä kuvaavat
käppyrät olivat kiinnostavia, niissä ei juuri erottunut aamu- ja iltapäiväruuhkia – on vaan yksi

ruuhka, joka alkaa aamulla ja päättyy joskus
illalla. Pietarin kadut ovat siis päivisin täynnä,
ja se näkyy myös kaupungin ilmanlaadussa.
Sijainti meren itärannalla, voimakkaiden länsituulten alueella laimentaa päästöjä kuitenkin
tehokkaasti. Lopuksi meille näytettiin vielä
takapihalla sijaitseva ilmanlaadunmittausasema ja uusia mittalaitteita sekä liikkuva, autoon
rakennettu mittausasema. Kun puheet oli
pidetty ja kiitokset vaihdettu, pakkauduimme
taas bussiin ja liityimme muiden pietarilaisten

kanssa perjantai-iltapäivän ruuhkaan. Onneksi matka hotellillemme ei
ollut pitkä, joten halukkaille tarjoutui mahdollisuus tutustua kaupunkiin
ennen pimeän tuloa. Valtava ostoskatu, Nevski Prospekti oli aivan korttelin takana. Aurinko paistoi ja kaupunki oli uskomattoman kaunis!
Viimeisenä päivänä ennen kotiin lähtöä kiertelimme ympäri kaupunkia
ihastellen nähtävyyksiä ja haalien kotiinviemisiä. Testasin myös Pietarin
metroa; se on yksi maailman syvimmistä metroista, ja siltä se tuntuikin.
Metrolla pääsi kätevästi kulkemaan, kun taas kaduilla oli ruuhka jopa
lauantaina. Bussikuski onnistui kuitenkin viemään meidät juna-asemalle
hyvissä ajoin ennen junan lähtöä, ja matka kotiin alkoi. Vaikka kaikenlaista hienoa matkalla näimmekin, en voi muuta todeta kuin että meillä
on täällä Suomessa moni asia todella hyvin.

Kiitokset
mukana olleille
ikimuistoisesta
matkasta!

Uudet asuinalueet koostuivat yli kymmenkerroksisista tornitaloista, joita oli vierivieressä. Suurin osa asuinrakennuksista oli kuitenkin nähnyt jo parhaat päivänsä, ja talojen
lomassa maisemasta pisti esiin tehtaita ja
voimalaitoksia. Ne on aikojen saatossa rakennettu aina kaupungin laitamille, mutta kaupungin laajentuessa voimalaitokset ja tehtaat
ovat jääneet paikoilleen. Kaupungin mittakaavaa on vaikea ymmärtää. Pietarissa on
noin viisi miljoonaa asukasta, ja valtaosa heistä
asuu meidän pääkaupunkiseutua pienemmällä alueella. Autoja on kaupungissa jopa
enemmän kuin koko Suomessa, joten ei ole
ihme että kaupungissa on jatkuva ruuhka.
Viimein pääsimme ruuhkaisen kaupungin
hälystä Pietarin ympäristökomiteaan, Minara-
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Raisa Nevalainen
Teksti ja kuvat

Työsuhdepatentilla
hajuhaitat kuriin
Ilmansuojelun numerossa 1/2011 kerroimme öljykäyttöisestä lämpövoimalasta, jollaisia on satoja eri puolella Suomea,
joka sijaitsee asutuksen keskellä aiheuttaen hajuhaittaa. Nyt

kerromme, että hajuhaittoihin on ainakin yksi ratkaisu. Se on
raskasöljysäiliöiden hajunpoistojärjestelmä ja sitä käytetään
useilla Savon Voiman laitoksilla.

TOIMI NTAPERIAATE

SAVUPIIPPU

IMUHUUVA

LIEKINESTIN

IMUPUTKI

KANAVAPUHALLIN

RASKASÖLJYSÄILIÖ

Menetelmä raskasta polttoöljyä käyttävien polttolaitosten
raskasöljysäiliöissä muodostuvien hajukaasujen aiheuttamien
hajuhaittojen poistamiseksi.
Toimintaperiaate:
Raskasöljysäiliöön muodostuu hajua aiheuttavia kaasuja öljyn
lämmittämisestä. Nämä kaasut ohjataan raskasöljysäiliöstä
nousevan tuuletusputken päässä olevaan imuhuuvaan, josta
ne edelleen ohjataan polttolaitoksen savupiippuun. Savupiipussa hajukaasut nousevat muiden savukaasujen kanssa
yläilmoihin, jolloin hajusta ei ole haittaa asutukselle. Hajunpoistojärjestelmiä on kahdenlaisia, näin ollen menetelmä
soveltuu sekä olemassa oleviin että uudiskohteisiin.

Ennen vuotta 2007 Savon Voimaan tuli vuosien ajan lukuisia valituksia
öljykäyttöisten lämpölaitosten raskasöljysäiliöiden hajuhaitoista – siis
yksinkertaisesti öljyn hajusta. Savon Voimassa työskentelevä Jukka
Rantala alkoi kehitellä ja kokeilla siihen ratkaisua. ”Työnantaja suhtautui hyvin kannustavasti tähän heti ideasta lähtien ja salli kokeilut sekä
kehittämisen. Tämä onkin työsuhdekeksintö parhaimmillaan”, Rantala
toteaa.

Jukka Rantala on kehittänyt työnsä
ohessa öljynpoltosta seuraavien hajuhaittojen poistomenetelmän.
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Käytännön testaamista oli paljon ennen valmistumista. ”Ensimmäistä kokeiluversiota lähdin tekemään litran limpparipullosta”, Rantala hymähtää. ”Ajatuksena oli, että hajut pitäisi saada nousemaan
yläilmoihin. Kehittelyvaiheessa olin yhteydessä muun muassa Tukesiin ja varmistin, etten tee laittomuuksia. Tuoteturvallisuuden kannalta
varmistuikin, että menetelmässä on oltava välirako imuhuuvan yhteydessä ja liekinestin turvallisuuden takia”, Rantala kertoo.
Kehiteltyään ratkaisua riittävästi ja todettuaan sen käytännössä toimivaksi Rantala haki tuotteelle patentin, ja sai sen vuonna 2009. Menetelmää on käytössä seitsemällä eri paikkakunnalla Savon Voiman
alueella, eikä valituksia ole enää tullut.
Ratkaisu sopii sijoitettavaksi niin jo käytössä olevaan laitokseen kuin
rakennettavaksi uuden laitoksen yhteyteen. Menetelmän rakennusmateriaalina käytetään muoviputkea, joten tulitöitä ei palavien aineiden läheisyydessä tarvitse tehdä. ”Putkisto on viemäriputkea, jottei
sitä tarvitse hitsata, vaan putket lyödään vain yhteen. Vaihtoehtoisesti
myös ilmastointiputki soveltuu tähän.” Uusiin laitoksiin voidaan rakennusvaiheessa rakentaa hajuhaitoille oma putkisto, vanhan laitoksen saneerauksen yhteydessä putkisto pitää liittää olemassa olevaan
savupiippuun.

Siilinjärven Toivalassa on käytössä patentin niin sanottu pelkistetty versio, joka voidaan tehdä uuteen laitokseen rakennusvaiheessa. Se ei sisällä liekinestintä eikä puhallinta, joten sen
kytkentä on mahdollista ainoastaan kohteissa, joissa savupiipussa on vapaana oleva tyhjä hormi, joka ulottuu piipun
yläosaan saakka.

Lämpölaitosten lisäksi ratkaisu soveltuu myös muille raskasta öljyä
käyttäville tuotantolaitoksille, kuten metsäteollisuuden käyttöön esimerkiksi sahoille tai paperitehtaille. Menetelmän hyötyvaikutukset
ilmenevät asumisviihtyvyyden lisääntymisenä, mutta myös valitusten
käsittelyyn liittyvien kustannusten ja käytetyn ajan vähentymisenä. ”Ennen kaikkeahan tämä on imagokysymys ja asiakaspalveluratkaisu; se
osoittaa, että asiakkaista välitetään reagoimalla ympäristön palautteeseen”, Rantala sanoo.

”Olisi ideaalia, että saisin myytyä koko patentin jollekulle alan toimijalle, joka voisi sitten välittää sitä eteenpäin. Useiden puhelinkeskustelujen ja kyselyjen pohjalta monella taholla on ongelmia hajuhaittojen
kanssa, mutta kukaan ei tunnu uskaltavan investoida ratkaisuun.”

Esimerkiksi Siilinjärven keskustassa on käytössä tällainen
patentoitu ratkaisu öljynlämmityksen hajuhaittojen ohjaamiseksi yläilmoihin. Olemassa olevaan laitokseen rakennetaan
ratkaisun niin kutsuttu kalliimpi versio eli liekinestinmalli. Siinä
on liekinestin, joka estää mahdollisten kipinöiden kulkeutumisen säiliöön päin, ja puhallin, joka ohjaa savukaasut
piippuun.

Suomessa on satoja toiminnassa olevia raskasöljysäiliöitä useimmiten
kaukolämmön tuottamiseen, joista osa sijaitsee taajamien välittömässä
läheisyydessä. Rantala toivoo, että saisi patentin käsistään jollekin
suuremmalle toimijalle.
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Tutkimustuulia
Tutkimustuulia-

palstalla kerrotaan lyhyesti alkaneista ja juuri alkavista tutkimushankkeista.

Maria Myllynen
Ilmansuojeluasiantuntija, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Tavoitteena uudenlainen
ympäristötiedon hakupalvelu

ilmanlaatu-, siitepöly-, sää- ja liikennetietoja Suomesta. Konekielinen
vastaus syntyy suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Karttapohjaisen
palvelun on tarkoitus tulla asukkaiden ja viranomaisten käytettäväksi
Ilmanlaatuportaalin sekä HSY:n verkkosivujen kautta.
Hanke saa rahoitusta EU:n seitsemännestä puiteohjelmasta vuosina
2010–2012. Hankkeen muut osallistujat ovat IT-puolen ja koneellisen
tekstintuoton osaajia Saksasta, Italiasta, Espanjasta ja Kreikasta. HSY:n
ja Ilmatieteen laitoksen roolina on muun muassa kuvata käyttäjien tarpeita ja arvioida kehitettävää palvelua käyttäjien näkökulmasta.

Haluaisitko saada koosteen säästä, siitepöly- ja ilmanlaatutilanteesta
ennen töihin lähtöäsi? Kiinnostaisiko automaattivaroitus korkeista
saastepitoisuuksista? EU-rahoitteisessa PESCaDO-hankkeessa kehitetään ympäristötiedon hakupalvelua, joka etsii käyttäjän puolesta
internetistä vastauksen esitettyyn kysymykseen. Palvelun voi valjastaa
myös vahtimaan tietoa ja varoittamaan esimerkiksi huonosta ilmanlaadusta.

Lisätietoa hankkeen verkkosivuilta:
www.pescado-project.eu/community.htm

Ilmatieteen laitos ja HSY ovat mukana PESCaDO:ssa, jossa kehitetään uudenlaista verkkopalvelua. Palvelu etsii internetistä tietoja,
kunhan käyttäjä määrittelee ajan, paikan ja mitä aikoo tehdä. Palvelu
kokoaa vastaukseen olennaiset seikat, jotka voivat vaikuttaa terveyteen esimerkiksi viikonloppuretkellä Nuuksiossa. Pilotissa käytetään

HSY on koonnut asukaspaneelin arvioimaan palvelun
käyttöliittymää. Kymmenkunta asukasta on syksyllä repostellut käyttöliittymää ja arvioinut sen toimivuutta käyttäjän
näkökulmasta. Käyttäjä voi näkymässä määritellä ajan,
paikan ja mitä aikoo tehdä. Palvelu kokoaa vastaukseen,
mikä on sää-, ilmanlaatu- ja siitepölytilanne sekä miten ne
voivat vaikuttavaa käyttäjän suunnitelmiin.
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Ilmassa
Ilmasto-opas.fi

sopeutumiseen ja
hillintään. Käyttäjä
voi itse valita haluamansa alueen,
kiinnostavan ajanjakson ja päästöskenaarion.
Ilmasto-oppaasta
löytyy myös eri
kohderyhmille räätälöityjä osioita, jotka ottavat huomioon kohderyhmän erikoistarpeet ja näkökulman. Ensimmäisenä avautuu Kunnille ja kuntalaisille -osio, sillä kunnat ovat merkittävässä roolissa ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa.
Sivusto tarjoaa kunnan päättäjille nopean yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista oman kunnan eri toimialoilla ja mahdollisuuden arvioida oman kunnan tarpeisiin sopivat toimenpiteet
ja ratkaisut.
Ilmasto-opas.fi -sivuston toteuttavat yhteistyössä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus (YTK). Kyseessä on
kolmivuotinen EU Life+ -hanke (LIFE07 INF/FIN/000152 CCCRP).
Ilmasto-opas.fi-sivuston ylläpito ja kehitystyö jatkuvat yhteistyössä
muun muassa Ilmatieteen laitoksen, Suomen ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeri-ön ja
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitran kesken.

– ilmastonmuutostieto yhdessä paikassa
Ilmastotietoa yhteen paikkaan kokoava Ilmasto-opas.fi -sivusto
avattiin lokakuussa. Ilmasto-opas tarjoaa suomalaisille jäsenneltyä tietoa Suomen ilmastosta ja ilmastonmuutoksesta myös
alueellisella tasolla. Oppaan ruotsin- ja englanninkieliset versiot
avataan vuoden lopussa.
Kaikki ilmastonmuutoksen osa-alueet ovat tasapuolisesti esillä sivustolla: Tieteellisen taustatiedon lisäksi sivustolla tuodaan esille konkreettisia hillintä- ja sopeutumiskeinoja. Vähitellen täydentyvän ja kehittyvän Ilmasto-opas.fi:n sisällön ovat tuottaneet Suomen johtavat ilmastoalan tutkijat ja asiantuntijat. Ilmasto-oppaasta löytyy noin 400 sivua helppotajuista ja luotettavaa tietoa ilmastonmuutoksesta. Ilmastooppaan artikkelit on tarkastanut eri alojen asiantuntijoista koottu
toimituskunta.
Tietoa mennees-tä ja tulevasta ilmastosta myös alueellisella tasolla Ilmasto-oppaasta saa koko Suomea koskevan tiedon lisäksi alueelliselle ja paikalliselle tasolle
tarkentuvaa tietoa, esimerkiksi lämpötiloista ja sademääristä nykyisessä ilmastossa kunnittain, mutta myös kehityskulkuja
eli skenaarioita siitä, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan
alueen olosuhteisiin tulevina vuosikymmeninä. Näiden lisäksi
sivuille on koottu havaintoja ja mallituloksia ilmastonmuutoksen
vaikutuksista juuri tietyn alueen olosuhteisiin ja ympäristöön.
Sivuston avulla voi nopeasti luoda yleiskäsityksen ilmastonmuutoksen vaikutuksista eri puolilla Suomea ja arvioida itselle sopivia
konkreettisia toimenpiteitä ja ratkaisuja ilmastonmuutokseen

www.ilmasto-opas.fi

Ilmastopaneelin puheenjohtajaksi professori Markku Kulmala
Ympäristöministeriö on asettanut Ilmastopaneelin edistämään tieteen ja politiikan
välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä.
Paneelin puheenjohtajaksi on nimetty Helsingin yliopiston professori Markku Kulmala, joka on maailman johtavia ilmakehän aerosolien tutkijoita. Hänen lisäkseen
paneelissa on edustettuina kaksitoista
asiantuntijaa ilmastopolitiikan kannalta
keskeisiltä luonnontieteiden, tekniikan, ja
yhteiskuntatieteiden aloilta.
Paneelin jäseniksi on nimetty tutkimusprofessorit Miimu Airaksinen ja Ilkka
Savolainen VTT:ltä, yliopistolehtori Hannele Cantell, professori Markku Kanninen
ja professori Markku Ollikainen Helsingin

yliopistosta, tutkija ja ilmastotiimin vetäjä
Sirkku Juhola ja professori Sanna Syri
Aalto-yliopistosta, professori Marja Järvelä
Jyväskylän yliopistosta, professori Kai T.
Kokko Lapin yliopistosta, professori Pirjo
Peltonen-Sainio Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksesta (MTT), professori
Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) sekä pääjohtaja Petteri Taalas
Ilmatieteen laitokselta.
Ilmastopaneeli toimii riippumattomasti.
Se neuvoo energia- ja ilmastopolitiikan
ministerityöryhmää, antaa suosituksia
päätöksenteon tueksi sekä seuraa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa. Ilmastopaneeli valitsee itsenäisesti

17

ajankohtaisia teemoja käsiteltäväkseen
ja saa toimeksiantoja keskeisesti ilmastopolitiikan valmistelussa mukana olevilta
tahoilta, kuten ministeriöiltä ja työryhmiltä.
Mahdollisia selvitettäviä aiheita ovat esimerkiksi ilmastolaki, ilmastopolitiikan
toimien kustannustehokkuus ja hyväksyttävyys, käytännön energiatehokkuustoimien edistäminen sekä Suomeen
maailmalta kohdistuvat epäsuorat ilmastovaikutukset ja niihin sopeutuminen.
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Ilmassa
Kansainvälinen verkkolehti pohjoismaiselle tutkimukselle

Suomen Luonto:

Turpeennostosta yhä
enemmän valituksia

S

cienceNordic on uusi englanninkielinen uutispalvelu, joka
esittelee pohjoismaista tutkimusta. Verkkolehti tarjoaa
päivittäin pohjoismaista tutkimusta käsitteleviä uutisia kansainväliselle lukijajoukolle.
Itse tutkimus on jo pitkään ollut kansainvälistä. Tutkijat työskentelevät maailmanlaajuisesti, tekevät yhteistyötä kansainvälisissä
verkostoissa ja julkaisevat tutkimusteoksiaan yhdessä ulkomaalaisten kollegoidensa kanssa. Akateeminen kieli onkin usein
englanti.
”Tutkimusalan uutisointi on kuitenkin ollut hämmästyttävän paikallista”, sanoo Nina Kristiansen. Hän on norjalaisen forskning.
no-verkkolehden toimittaja ja toimii myös ScienceNordicin vastaavana toimittajana kahden ensimmäisen vuoden ajan.
Kansainvälistä tutkimusuutisointia hallitsevat tällä hetkellä
amerikkalaiset ja brittiläiset tiedotusvälineet ja laitokset. Niillä on
sekä resursseja että kielellinen etulyöntiasema. Siksi toimittajat
eri puolilta maailmaa kirjoittavatkin amerikkalaisesta tutkimuksesta.
”Pohjoismaiset tutkimustulokset ovat aivan yhtä hyviä ja niillä
on yhtä suuri uutisarvo. Markkinoilla on tietoaukko, jonka olemme
päättäneet täyttää”, toteaa tanskalaisen Videnskab.dk-verkkolehden toimittaja Vibeke Hjortlund.
”ScienceNordic haluaa nostaa esiin erityisesti tieteenaloja,
joihin Pohjoismaat ovat erikoistuneet tai joilla ne ovat menestyneet. Näitä aloja ovat muun muassa vaihtoehtoiset energianlähteet, ilmasto, ympäristö, öljy, biotekniikka, tasa-arvo ja hyvinvointitalous”, sanoo Nina Kristiansen.
ScienceNordic kattaa kaikki Pohjoismaat mukaan lukien Ahvenanmaan, Färsaaret ja Grönlannin. Videnskab.dk ja forskning.no
ovat saaneet tukea ScienceNordicin käynnistämiseen Nordforskilta sekä Norjan ja Tanskan opetusministeriöiltä.

Turpeennosto herättää Suomessa yhä enemmän vastustusta. Suomen Luonto -lehden selvityksen mukaan Vaasan
hallinto-oikeuteen tuli vuonna 2009 alle sata valitusta
turvetuotannon ympäristölupapäätöksistä mutta vuotta
myöhemmin 119. Vuoden 2011 aikana valituksia oli marraskuun alkuun mennessä tullut 111.
Runsaan vuoden aikana noin joka neljännessä Vaasan hallinto-oikeuteen tulleessa Vapon hakemaa ympäristölupaa
koskevassa valituksessa asialla on ollut itse Vapo, joka on
ollut tyytymätön aluehallintoviraston päätökseen. Valtaosa
valituksista on kuitenkin muiden tekemiä. Ilmiön taustalla
on usein kansalaisten huoli kala- ja uimavesiensä pilaantumisesta turvesoilta karkaavan humuksen takia.
Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkavan mukaan turvehankkeita vastustavia kansanliikkeitä
syntyi viime kesänä eri puolille eteläistä Suomea.
Marraskuussa ilmestyneessä Suomen Luonnossa (9/2011)
on laaja artikkeli turpeen kaivun vaikutuksesta järviluontoon. Esimerkiksi Puulalla sen pelätään samantavan vesistön muikun kudulle sopimattomaksi.
www.suomenluonto.fi
www.suomenluonto.fi/arkisto/8-11-1/turpeennosto

Julkaisu löytyy osoitteesta http://sciencenordic.com
Yhteydenotot:
Vibeke Hjortlund
Videnskab.dk-verkkolehden toimittaja
Sähköposti: vh@videnskab.dk
Puhelin: +45 4050 7765
Nina Kristiansen
forskning.no-verkkolehden toimittaja
Sähköposti: nina@forskning.no
Puhelin: +47 4145 5513
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Järjestöt vaativat EU:lta suoraselkäistä
suunnitelmaa ilmastorahoituksesta
Monet EU-maat kuten Suomi kattavat ilmastorahoituksensa kehitysyhteistyövaroista, mikä ei ole kestävää.
Jos ilmastorahoituksen ja kehitysyhteistyövarojen yhteenlaskettu rahoituspotti ei kasva, jatkossa kasvava ilmastorahoitus syö suurimman osan köyhyyden vähentämiseen
tarkoitetuista kehitysyhteistyövaroista.
“Käytännössä rahat olisivat pois esimerkiksi kouluilta ja
sairaaloilta, ja kehitysmaiden köyhät ihmiset maksaisivat
kalliisti teollisuusmaiden keplottelusta”, toteaa kehityspoliittinen asiantuntija Tuuli Hakkarainen Kepasta.
Viime vuonna teollisuusmaat sitoutuivat Cancúnin ilmastokokouksessa nostamaan kansainvälisen ilmastorahoituksen
100 miljardin dollarin vuositasolle vuoteen 2020 mennessä.

Rahoituksen lisäämiseksi tarvitaan uusia rahoituslähteitä.
Yksi lupaavimmista on kansainvälisen lento- ja meriliikenteen
päästövero, jolla voitaisiin kattaa noin kymmenen prosenttia
pitkän aikavälin rahoitustarpeesta.
Konkreettista suunnitelmaa EU:n pitkän aikavälin ilmastorahoituksesta vaativat Greenpeace, Kansalaisten maailmannäyttämö -verkosto, Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa,
Kirkon Ulkomaanapu, Luonto-Liitto, Maan ystävät, Suomen
luonnonsuojeluliitto ja WWF Suomi.

Konesaleille miljoonasäästöt
energiatehokkuudesta
Motivan arvion mukaan Suomen konesalien vuotuista sähkönkulutusta voi
vähentää jopa 350 GWh. Suomen tasolla
kustannussäästöt nousisivat yli 35 miljoonaan euroon vuosittain.
Vastikään julkaistu Energiatehokas konesali -opas kertoo, mihin konesalissa kuluu
energiaa ja kuinka sitä voidaan säästää.
Tarve konesalipalveluille kasvaa jatkuvasti,
kun digitaalisen tiedonsiirron, varmistuksen
ja tallentamisen tarve lisääntyy. Suomessa
konesalien sähkönkulutus on tuplaantunut viimeisen viiden vuoden aikana. Tällä
hetkellä konesalit käyttävät arviolta 0,5–
1,5 prosenttia kaikesta maan sähköstä.
Yksittäisissä konesaleissa tehostamistoi-

IPCC:n yleiskokous hyväksyi
erikoisraportin sään ääriilmiöihin varautumisesta
Hallitustenvälisen
ilmastopaneelin
IPCC:n 34. yleiskokouksessa hyväksyttiin IPCC:n viimeisin tieteellinen
erikoisraportti Managing the Risks
of Extreme Events and Disasters to
Advance Climate Change Adaptation
(SREX) ja tästä monisatasivuisesta
erikoisraportista koostettu päättäjille
suunnattu yhteenveto. Raportti kokoaa
viimeisimmän tutkitun tiedon tuhoisiin

milla saavutettavat säästöt ovat tuntuvia.
Oikeilla toimenpiteillä sähkönkulutuksen voi
parhaimmassa tapauksessa jopa puolittaa.
“Energiankulutukseltaan keskisuuressa, tehontarpeeltaan yhden megawatin konesalissa, tämä merkitsee jopa 500 000 euron
vuosisäästöä. Suurissa konesaleissa summa on huomattavasti suurempi”, sanoo Motivan johtava asiantuntija Petri Nieminen.
Eniten säästöpotentiaalia löytyy jäähdytyksestä. Salit ja niiden laitteet jäähdytetään
usein liian viileiksi, mikä kuluttaa energiaa
tarpeettomasti. IT-laitteille syötettävä jäähdytysilma voi olla jopa 26-asteista ja itse
salin lämpötila voi olla vielä korkeampi.
Olemassa olevista jäähdytysmuodois-ta
energiatehokkain on vapaajäähdytys, jos-

sääilmiöihin varautumisesta osana
ilmastonmuutokseen
sopeutumista.
Yleiskokous käsitteli myös IPCC:n viidennen arviointiraportin valmistelutyötä. Viimeisimmän tieteellisen tiedon
ilmastonmuutoksesta, sen hillinnästä
ja siihen sopeutumisesta kokoava raportti julkaistaan neljässä osassa loppuvuoden 2013 ja vuoden 2014 aikana.
Ensimmäisenä, syyskuussa 2013,
julkaistaan ilmastonmuutoksen luonnontieteelliseen taustaan keskittyvä
osaraportti. Raportin ensimmäinen
asiantuntijoiden kommentointikierros
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sa ilman, veden tai maaperän kylmyyttä
hyödynnetään jäähdytyksessä. Suomen
olosuhteisiin vapaajäähdytys sopii erinomaisesti.
Esimerkiksi
Jyväskylässä
jopa 58 prosenttia vuoden tunneista
alittaa 5 asteen lämpötilan, kun KeskiEuroopassa näin alhaisia lämpötiloja
on vain kolmasosa vuoden tunneista.
Konesalit tuottavat paljon lämpöä, joka kannattaa ottaa talteen ja hyödyntää. Lämmön
hyötykäyttö nostaa konesalin energiatehokkuutta merkittävästi ja vähentää siten muun
lämmöntuotannon tarvetta.
Energiatehokas konesali -opas verkossa:
www.digipaper.fi/Motiva/79086

alkaa joulukuussa 2011. Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on päättänyt ottaa käyttöön monia uudistuksia, jotka liittyvät IPCC:n johtamiseen, menettelytapojen selkeyteen ja
avoimuuteen, raporttien arviointityön
kehittämiseen, viestinnän kehittämiseen ja poliittisista kannanotoista
pidättäytymiseen. Yleiskokous käsitteli
myös näiden asioiden etenemistä ja
jatkotoimia.
IPCC:n tiedotteet:
www.ipcc.ch
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Ilmassa
Vuoden uusiutuva energiateko
-palkinnot jaettiin

M

otiva myönsi marraskuussa Äkäslompolossa sijaitsevalle Jounin Kaupalle ja mikkeliläiselle Savosolarille
Vuoden uusiutuva energiateko 2011 -palkinnot. Kunniamaininnan uusiutuvan energian käytöstä sai Kempeleen ekokortteli.
Jounin Kauppa teki edistykselliset investoinnit ja leikkasi samalla
energiakustannuksia. Jounin Kauppa on Lapin suurin kyläkauppa. Sen vuonna 2008 valmistuneeseen lähes 6000 neliön liiketilaan rakennettiin yksi Suomen edistyksellisimmistä lämmitys- ja
jäähdytysratkaisuista, joka hyödyntää uusiutuvia energialähteitä
ja kylmälaitteista vapautuvaa lauhdelämpöä. Kaupassa on myös
energiatehokas kylmäjärjestelmä, jonka kylmäaineena käytetään
Kauppias Sampo Kaulanen ja Jounin kauppa, Äkäslompolo.
hiilidioksidia. Suunnittelun lähtökohtana oli halu vähentää ilmas- Kuvat: Petri Uutela.
tonmuutosta kiihdyttäviä päästöjä ja säästää yhä kasvavissa
energiakustannuksissa. Lämmitys- ja jäähdytysenergia otetaan
maasta ja ilmasta sekä kaupan kylmälaitteiden lauhdelämmöstä.
Raati kiittelee ratkaisujen monistettavuutta ja vaikuttavuutta.
Konseptin yleistyessä voidaan vähentää merkittävästi energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Ratkaisut ovat myös
innovatiivisia. Järjestelmä yhdistää järkevästi energiatehokkuutta
ja uusiutuvan energian käyttöä. Investointi on myös niin merkittävä, että se kertoo yrityksen vahvasta sitoutumisesta.
Savosolar on kehittänyt kokoalumiinisen nanoteknologiaa soveltavan aurinkolämpökeräimen, jossa on suora kosketus auringon
säteilystä lämpiävän materiaalin ja lämpöä siirtävän nesteen välillä.
Tässä direct flow -järjestelmässä syntyy vain vähän lämpöhukkaa, ja
energiaa saadaan käyttöön enemmän kuin perinteisissä keräimissä.
Nopeaan kasvuun tähtäävä yritys uskoo vahvasti tuotteisiinsa,
Savosolarin tehdas Mikkelissä.
mistä kertoo sen rohkeat investoinnit taloudellisesti haastavana
Kuva: Savosolar.
aikana. Savosolarin Mikkelissä sijaitsevan tuotantolaitoksen
arvioidaan luovan 100–150 uutta työpaikkaa lähivuosina. Keräinten tuotanto lähtee laajamittaisesti liikkeelle vuoden 2012 aikana.
Raati arvostaa yhtiön tuotteen teknistä innovatiivisuutta, yhtiön
kasvuhakuisuutta ja merkittävää työllistämistä jo alkuvaiheessa.
Kunniamaininnan sai kesällä 2010 valmistunut Kempeleen
ekokortteli. Sen konsepti on uusi ja rohkea: Alue on kokonaan irti
valtakunnan sähköverkosta. Korttelin järjestelmä yhdistää järkevästi energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä. Hanke
on lisäksi saanut paljon näkyvyyttä ja toiminut esimerkkinä uusia
alueita suunniteltaessa. Toteutus on tukenut uusiutuvan energian Kempeleen ekokortteli.
teknologian kehitystä olemalla pioneerina pienille sähkön ja läm- Kuva: Volter Oy.
mön yhteistuotantoratkaisuille.
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Luonnosta riippuvaisten elinkeinojen on
sopeuduttava ilmastonmuutokseen
Lähes sata tutkijaa Suomen ympäristökeskuksesta, Ilmatieteen laitokselta sekä Helsingin, Jyväskylän ja
Oulun yliopistoista on kolmen vuoden
ajan selvittänyt, miten ilmastonmuutos vaikuttaa luontoomme ja siitä
riippuvaisiin elinkeinoihin kuten maa- ja
metsätalouteen, kalastukseen ja matkailuun.
Suomessa ilmaston odotetaan lämpenevän talvella enemmän kuin kesällä.
Kesällä kuumat päivät yleistyvät ja
kuumat jaksot pitenevät ja terminen eli
lämpötilojen mukaan määritelty talvi lyhenee. Hankkeessa tarkasteltiin ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja sopeutumista mahdollisimman monenlaisissa
ympäristöissä suurista kaupungeista
(Helsinki, Lahti) ja matkailukeskuksista (Kuusamo, Sotkamo) erityyppisiin
metsä-, maatalous- ja vesialueisiin,
pohjoisesta etelään sekä sisämaasta
rannikoille.
“Muuttuva sateisuus, lyhenevät ja
lämpenevät talvet sekä huomattava
lumipeitteen väheneminen voivat muuttaa luontoon perustuvan matkailun
toimin-taedellytyksiä Pohjois-Suomessa
ratkaisevasti. Pohjoisen matkailukeskuksissa, kuten Sotkamon Vuokatissa
onkin jo pohdittu, voisiko talvikeleihin
liittyviä epävarmuuksia lievittää laajentamalla erilaisia katettuja ratkaisuja
kuten hiihtoputkia tai jäähalleja”, professori Hannu I. Heikkinen Oulun yliopistosta kertoo.
“Keinotalven tarvitsemaa energiaa on
mietitty puolestaan tuotettavaksi paikallisesti maalämmöllä ja bioenergialla.
Ilmeinen sopeutumisvaihtoehto olisi
myös kehittää matkailun ympärivuotisuutta ja ohjelmavaihtoehtoja. Tämä
myös nostaisi matkailusektorin tehokkuutta ja tasaisi sekä ympäristöön että ihmisyhteisöön kohdistuvaa kuormitusta.”
Ilmaston lämpenemisen myötä Suomessa on mahdollista alkaa viljellä pidemmän kasvukauden satoisampia lajeja ja
lajikkeita. Hankkeen tavoitteena oli paikallistason esimerkkien avulla selvittää
ilmastonmuutoksen vaikutuksia tuotantokasvien valikoimaan, eri tuotantosuuntien vahvistumiseen sekä lannoit-

teiden ja torjunta-aineiden käyttöön, ravinteiden huuhtoutumiseen, eroosioon
ja biologiseen monimuotoisuuteen.
Ilmastonmuutoksen myötä pellonkäytön vaihtoehdot monipuolistuvat,
mutta lopulta markkinat ja harjoitettava maatalouspolitiikka ratkaisevat, mitä pelloilla tuotetaan. Tutkijat suosittelevat jalostamaan pitkän
päivän oloihin sopeutuneita lajikkeita, jotka pystyvät hyödyntämään pidemmän kasvukauden. Viljelykasvien
veden ja ravinteiden käytön tehokkuutta, taudinkestävyyttä ja talvehtimiskykyä on myös pyrittävä parantamaan jalostuksella.
“Vaihtelevat sääolot lisäävät maatalouden haavoittuvuutta. Maatiloilla on
aina jouduttu sopeutumaan vaihteleviin sääoloihin, mutta kasvukausien
välisen vaihtelevuuden ja ääri-ilmiöiden lisääntyminen vaatii viljelijöiltä
entistä enemmän myös taloudellista
sopeutumista satojen määrän ja laadun suureen vaihteluun”, maatalousosahankkeen vetäjä professori Juha
Helenius Helsingin yliopiston maataloustieteiden laitokselta toteaa. Maatalouden vesiensuojelulle ilmastonmuutos merkitsee uusia haasteita. Nykyisissäkään ilmasto-oloissa ei maatalouden
ravinnekuormituksen vähentämiselle
asetettuja tavoitteita ole saavutettu ja
mallinnuksen mukaan ilmastonmuutos lisää eroosioherkällä alueella kiintoaineskuormitusta noin 15 prosenttia
ja epäorgaanisen typen kuormitusta
noin viisi prosenttia. Tutkijat suosittelevat jättämään pelloille talveksi kasvipeitteisyyttä ravinnehuuhtoutumisen
vähentämiseksi.
Hankkeen loppuseminaarin pääpuhuja, YK:n Millenium Ecosystem Assessment -arvioinnin työryhmää vetänyt
hollantilainen professori Rik Leemans
korosti, että ekosysteemipalvelujen
tuottamien hyötyjen ymmärtäminen ja
kunnollinen analysointi ja arvottaminen
ovat edellytyksiä ihmisen ja luonnosta
riippuvaisten elinkeinojen menestymiselle. “Koska luonnon tuottamat ekosysteemipalvelut, kuten puhdas vesi
ja pölytys, ovat yleisiä ja ilmaisia, nii-
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den merkitystä ei useinkaan osata arvottaa. Ne ovat kuitenkin ratkaisevan
tärkeitä luonnon ja ihmisen hyvinvoinnille ja monille paikallisille elinkeinoille”, Rik Leemans sanoi. Ilmanlaatua tarkastelleen työryhmän tutkimustulosten mukaan nykyisinkin vallitsevat luoteiset ilmavirtaukset tulevat yleistymään edelleen, mutta myös
läntiset ja eteläiset ilmavirtaukset
yleistyvät idänpuoleisten virtausten
kustannuksella. Tämä kehitys vähentää
edelleen Kuolan niemimaan saasteiden
kulkeutumista Pohjois-Suomeen.
Muita merkittäviä tuloksia laajan
hankkeen eri osa-alueilta on muun
muassa se, että läntisellä Suomenlahdella veden sameus lisääntyy edelleen tulevaisuudessa ja vesilintujen kevätmuutto aikaistuu ja syysmuutto
myöhentyy. Kaupungeissa huleveden
määrä lisääntyy ja sen laatu heikkenee erityisesti alueilla, joilla maanpinta on asvaltoitu. Sademäärien kasvun sekä rakennetun ja vettä läpäisemättömän pinta-alan lisääntymisen
myötä kaupungeissa taajamatulvien
riski kasvaa. Metsissä mäntyjen kasvu
kiihtyy mallinnuksen mukaan vähintäänkin 16 prosenttia Etelä-Suomessa ja 31
prosenttia Lapissa, mutta lisääntyvät
sään ääri-ilmiöt hillitsevät metsävarojen
kehitystä. Metsänhoidon harjoittamiseen tulee suuria muutoksia muuttuvien olosuhteiden vuoksi. Vapaa-ajankalastajat joutuvat sopeutumaan saaliskalaston muutokseen. Taimen saattaa kärsiä tulevaisuudessa korkeista
kesälämpötiloista. Kuha ja ahven sen
sijaan ovat lämpimän veden lajeja,
jotka hyötyvät lämpötilan noususta.
Muikku ja siika saattavat vesien lämmetessä siirtyä syvemmälle, jolloin
niitä on vaikeampi troolata.
Lisää EU-rahoitteisen “Luonnon tarjoamien palvelujen haavoittuvuusarviointi ja sopeutuminen muuttuvaan ilmastoon” eli VACCIA-hankkeesta muun
muassa Suomen ympäristökeskuksen
verkkosivuilla.
www.ymparisto.fi/syke/vaccia
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Ilmassa
Biokaasua pääkaupunkiseudun busseihin

Ruokahävikki kuriin
tietämyksellä

G

asum ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut käynnistävät
yhteistyön biokaasun tuottamiseksi liikenteen polttoaineeksi. Pääkaupunkiseudun jätevesistä jalostetulla
biopolttoaineella voi vuoden päästä
kulkea 50 paikallisliikenteen bussia.
Gasum ja HSY ovat tehneet sopimuksen Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamon tuottaman biokaasun
jatkojalostamisesta ja syöttämisestä kaasuverkkoon jo vuoden 2012 aikana.
Suomenojan jätevedenpuhdistamo
käsittelee jätevesiä Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen ja Vantaan
alueilta. Sopimuksen myötä Gasum
investoi puhdistuslaitokseen tarvittavat laitteet, joilla biokaasu puhdistetaan tasalaatuiseksi liikennepolttoaineeksi ja syötetään kaasuverkkoon.
Biokaasu on uusiutuvaa energiaa, joka
sopii erinomaisesti joukkoliikenteen
polttoaineeksi. Se pienentää liikenteen
hiilidioksidi-, hiukkas- ja typenoksidipäästöjä, millä on merkitystä

Pohjoismaiden neuvosto haluaa ehkäistä ruokahävikkiä, josta syntyy maailman mittakaavassa yhtä paljon kasvihuonekaasupäästöjä
kuin koko liikennesektorilla. Neuvosto teki
marraskuussa päätöksen, joka voi olla alkusoittoa suurelle pohjoismaiselle ruokahävikkikampanjalle. Tämä on linjassa sen kanssa, että Pohjoismaiden pääministerit ovat
toivoneet pohjoismaisen jätehuoltoyhteistyön
priorisoimista.

Kuva: Motiva Oy

erityisesti kaupunkialueella. Typenoksidipäästöt (NO x) vähenevät 20 tonnia ja pienhiukkaspäästöt yli 2 tonnia
vuodessa, kun 50 bussia vaihtaa polttoaineeksi dieselin sijaan kaasun. HSL
kannustaa liikennöitsijöitä biokaasun
käyttöönottoon ympäristöbonuksella.
Jätevedenpuhdistamon sivutuotteena
syntyvä liete on aiemmin käytetty
puhdistamon omaan sähkön ja lämmön tuotantoon. Yhteistyön ansiosta
biokaasu voidaan hyödyntää aiempaa
ympäristöystävällisemmin ja tehokkaammin.

Kaiken kaikkiaan Pohjoismaissa heitetään vuosittain pois syömäkelpoista ruokaa jopa 30
miljardin Tanskan kruunun edestä. Pohjoismaisista kotitalouksista ja ruokakaupoista
heitetään vuosittain pois miljardien edestä
ruokaa. Suuri ruokahävikki kuormittaa paitsi
taloutta myös ilmastotasetta.
”Ruokahävikki ei ole vain rahanhukkaa. Yhteensä 30 prosenttia maailman kaikista kasvihuonekaasupäästöistä on peräisin maa- ja
metsätaloudesta. Ruoantuotantomme kuormittaa siis tuntuvasti ilmastoa, ja pois heittämämme ruoan päästöt vastaavat maailman
koko liikennesektorin päästöjä”, korostaa
Pohjoismaiden neuvoston kansalais- ja kuluttajavaliokunnan jäsen Árni Þór Sigurðsson.
Pohjoismaiden neuvosto kehottaa Pohjoismaiden ministerineuvostoa laatimaan perusteellisen analyysin suuren ruokahävikin syistä
ja seurauksista ja sisällyttämään ruokahävikkiasiat esimerkiksi pohjoismaisen yhteistyön
ympäristö-, energia-, elinkeino- ja maataloussektorien työhön. Kyseessä on pitkän
aikavälin panostus monimutkaisen haasteen
ratkaisemiseksi.

Espoon Suomenojan jätevedenpuhdistamo.
Kuva: HSY/Kai Widell.
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Yhä useampi yritys vaihtaa autoedun työsuhdematkalippuun
HSL selvitti kesällä työsuhdematkalippua
käyttävien yritysten tyytyväisyyttä palveluun ja kiinnostusta hankkia etu työntekijöille. Tulosten perusteella suurin osa lippua käyttävistä yrityksistä kokee palvelun
käyttämisen sopivan heidän imagoonsa
sekä lipun käytön olevan joustavaa ja
ympäristöystävällistä. Lähes 90 prosenttia
käyttäjäyrityksistä on erittäin tyytyväisiä tai
tyytyväisiä palveluun ja valmiita suosittelemaan matkalippuetua muillekin.
Kyselyyn vastasi 200 yritystä. Yrityksistä
150:ssä työsuhdematkalippu on käytössä.
Niissä, joissa lippu ei ole käytössä, lähes
40 prosenttia kertoo olevansa hankkimassa lippua. Näiden 50 vastaajan joukossa
suosituimmat työsuhde-edut ovat autoetu,
lounassetelit ja virkistyssetelit.
”Joukkoliikenteen suosiminen viestii yrityksen ympäristöarvoista. Ympäristövastuullinen yritys haluaa edistää viisasta
työmatkaliikennettä. Työmatkaseteleillä voi
kortille ladata myös arvoa, mikä kannustaa

autoilijoitakin käyttämään joukkoliikennettä niinä päivinä, kun auton käyttö ei ole
välttämätöntä”, HSL:n ympäristöasiantuntija Anna Ruskovaara sanoo.
Työmatkaseteli kasvattaa suosiotaan
Työsuhdematkalippu
on
työnantajan
työntekijöilleen hankkima joukkoliikennelippu. Lippu on tarkoitettu pääasiassa
asunnon ja työpaikan välisiin matkoihin,
mutta sitä voi käyttää myös vapaa-ajan
matkoilla. Työsuhdematkalipun verotus
muuttui vuoden 2010 alussa. Etu on nyt
kokonaan verovapaa 300 euroon asti.
Työnantaja maksaa lipun kokonaan tai
osittain. Kyselyyn vastanneissa yrityksissä
matkalippuetu lasketaan pääosin palkan
päälle ja edun arvo oli keskimäärin 410 euroa vuodessa työntekijää kohden.
HSL:n liikenteessä kelpaava työsuhdematkalippu ladataan työntekijän henkilökohtaiselle matkakortille valitulla alueella

(Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Vantaa). Matkakortille voi ladata kautta tai arvoa.
Yritys voi hankkia HSL:n työmatkaseteleitä, jotka kelpaavat lippujen ostamisessa. Setelillä maksetaan työnantajan
osuus lipun hinnasta, jolloin työntekijä
voi itse käydä lataamassa matkakorttinsa
HSL:n työmatkaseteleitä vastaanottavassa
myyntipisteessä. Lainsäädännön muutos
ja työsuhdematkalippua koskevan tiedon
lisääntyminen ovat lisänneet erityisesti
juuri työmatkasetelin suosiota. Työnantajat voivat tehdä lipuista myös suoraveloitussopimuksen HSL:n kanssa.

Uusi työkalu kestävien kaupunkiseutujen suunnitteluun
Miten kaupunkiseutuja voidaan suunnitella kestävän kehityksen periaatteilla?
Nelivuotisen hankkeen tuloksena syntyneiden kriteereiden ja mittareiden toivotaan
hyödyttävän etenkin maankäytön ja liikenteen suunnittelijoita heidän käytännön
työssään. Kriteereiden ja mittareiden suunnittelun lähtökohtana on ollut suomalainen
keskisuuri kaupunkiseutu, jolla asuu noin 80
000–200 000 asukasta. Kaikkien mittareiden toimivuus on testattu Lahden ja Oulun
kaupunkiseuduilla.
Kestävä seudullinen maankäyttö ja liikenne
(Seutukeke) -hankkeen julkaisussa on esitetty analyysit karttakuvineen ja graafeineen
kaikista mittareista pilottialueilta. Lahden
kaupungin yleiskaavaprosessin yhteydessä
valittiin näistä mittareista yhdeksän testaamaan kolmea eri yleiskaavan luonnosvaihtoehtoa. Arvioinnin perusteella voitiin
esimerkiksi todeta, että kaikissa vaihtoehdoissa autovyöhykkeellä asuvan väestön
suhteellinen osuus kasvaa. Seutukekemittareiden käyttö Lahden yleiskaavaprosessissa osoittaa, että niiden avulla voidaan
tarkastella, millaisia vaikutuksia maankäytön
suunnitelmilla mahdollisesti on tulevaan yhdyskuntarakenteeseen ja elinympäristöön ja
sitä myötä kaupunkiseudun kestävyyteen.

“Kaupunkien ja kuntien maankäytön suunnittelu on perinteisesti ollut varsin kuntakeskeistä. Nykyiset suunnitteluhaasteet kuitenkin edellyttävät usein tarkastelua yli kuntarajojen. Esimerkiksi viherrakenteen ja ekosysteemipalveluiden säilyttäminen, hajarakentaminen ja eheyttäminen sen vastavoimana, ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen sekä
vanhenevan väestön tarpeiden huomiointi
edellyttävät seudullista tarkastelua. Erityisesti ekologisen toimivuuden ja kestävyyden
kysymykset eivät ole ratkaistavissa yksittäisten kuntien toimin”, rakennetun ympäristön
yksikön päällikkö Tarja Söderman Suomen
ympäristökeskuksesta valottaa taustaa kriteeristön laadinnalle.

ten kulttuuria, toimeentuloa, elinympäristöä,
asumista, palveluita ja liikkumista. Taloudellisten mittareiden (31 kpl) aiheet liittyvät
tuottavuuteen ja talouskasvuun, kaupunkiseudun uudistumiskykyyn, infrastruktuuriin ja julkisiin palveluihin sekä talouden
ympäristövaikutuksiin.
Mittareissa käytettävät aineistot ovat pääasiassa vapaasti saatavilla olevia ympäristöhallinnon, Tilastokeskuksen, Väestörekisterikeskuksen, muiden tahojen ja kuntien omia
aineistoja. Mittareissa on pyritty paikkatietopohjaiseen tarkasteluun ja tulosten
esittämiseen yli hallinnollisten kuntarajojen
aina, kun se on aineistojen saatavuuden tai
menetelmien puolesta ollut mahdollista.
Hanketta on johtanut Suomen ympäristökeskus ja siihen ovat osallistuneet Sito
Oy, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus,
Helsingin yliopiston ympäristötieteiden laitos, VTT ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Hanketta ovat rahoittaneet ympäristöministeriö, Liikennevirasto ja liikenne- ja
viestintäministeriö.

Ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia
kriteereitä
Seutukeke-hankkeen kriteerit ja mittarit
kattavat ekologiset, sosiaaliset ja taloudelliset näkökulmat, joilla kuvataan kestävää
kaupunkiseutua. Ekologiset mittarit (28 kpl)
kuvaavat kaupunkiseudun maankäyttöä, viherrakennetta, virkistysalueita, vettä sekä Julkaisu on saatavissa sekä painettuna että
liikenteen vaikutusta. Sosiaaliset mittarit (26 sähköisenä. Sähköinen versio löytyy ymkpl) keskittyvät kansalaisten hyvinvointiin ja paristo.fi -sivuston Julkaisuista.
yhteiskunnan oikeudenmukaisuuteen kuva-
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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

Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
Teledyne Api, Verewa, Baseline Mocon, Tekran, Siemens
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Kivipöytälänkuja 2
33920 Pirkkala
Puh/fax: 03-2664396
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Myös hajut, pakokaasut ja tiepöly



Bioindikaattorit. PM10 -,TSP-mittaus



Luvat, päästöraportoinnit, -laskenta

email: ari.tamminen@enwin.fi
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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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Kirjaa kalenteriin
vuoden 2012 tapahtumia:
- Tuuli- ja ydinvoima ryhmämatka Poriin ja Olkiluotoon 3.-4.5.
- Ilmanlaadunmittaajatapaaminen Seinäjoella 8.-9.5.
- Ilmansuojelupäivät Lappeenrannassa 21.-22.8.

Hyvää loppuvuotta ja onnea uudelle vuodelle!

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
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